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Úvodní slovo starostky obce

Ratingový stupeň: B+
Hodnocení: Téměř bez rizika
Popis: Posuzovaná obec převyšuje rámec srovnatelných subjektů.
Ekonomické ukazatele prokazují vynikající finanční stabilitu, která není výrazně
ovlivněna okolním prostředím a horšími ekonomickými podmínkami regionu.

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozdravit v posledním čísle obecního zpravodaje před
komunálními volbami, které proběhnou 10. a 11. října 2014 a současně vás tímto zvu k volebním urnám.
Moje dnešní povídání zahajuji
poněkud netradičně, ale myslím
velmi důležitou zprávou a to
OCENĚNÍM NAŠÍ OBCE, kdy hospodaření obce Holasice za rok
2013 bylo oceněno iRatingovým
stupněm „B+“. Společnost CRIF –
Czech Credit Bureau, a. s. aktuálně
ohodnotila hospodaření obce
Holasice za rok 2013 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm
„B+“ a udělila obci čestný Certifikát.
Stupeň „B+“ prokazuje vynikající
finanční stabilitu ekonomických
ukazatelů, v nichž obec převyšuje
rámec obcí se srovnatelným
počtem obyvatel. Podle analýz
společnosti CRIF – Czech Credit
Bureau, a.s. není navíc finanční
stabilita obce výrazně ovlivněna
okolním prostředím a horšími
ekonomickými
podmínkami
regionu. Obec Holasice se nachází
v
okresu
Brno-venkov
v Jihomoravském kraji a patří do
kategorie 500 – 999 obyvatel. Z celkového počtu 187 obcí v okresu
Brno-venkov dosáhlo hodnocení
iRatingovým stupněm „B+“ pouze 20
obcí a v celém kraji pak pouze 6,9 %
obcí.

K dnešnímu dni tj. 21. 8. 2014
má naše obec k dispozici cca 12
miliónů volných finančních prostředků. V každém roce funkčního období
současného zastupitelstva se podařilo sestavit vyrovnaný rozpočet obce
a především každý rok se podařilo
z tohoto rozpočtu naspořit částku
v průměru cca 1 až 1,5 miliónu Kč.
Domnívám se, že během uplynulých čtyř let se podařilo posunout
vývoj a vzhled naší obce také
o pěkný kus kupředu. Když jsem
v roce 2010 přebírala funkci starostky, domnívala jsem se, že tento
posun dopředu bude ještě rychlejší
a pružnější. Ovšem díky obrovské
administrativě, spoustě úřadů a orgánů, které se vyjadřují k jakémukoli
záměru, který obec hodlá učinit, jeví
se tento vývoj pomalejší. Přesto si
myslím, že se podařilo současnému
zastupitelstvu odvést pěkný kus
práce. Vzpomenu pouze ty významnější události:
• Byl pořízen nový územní plán,
povodňový plán, byl pořízen plán připravenosti obce na mimořádné události a krizové situace, pasportizace
veřejného osvětlení, bylo pořízeno
protipovodňového opatření obce
včetně digitálního veřejného rozhlasu, čidlo pro měření výšky hladiny
Mlýnského náhonu a srážkoměr.
• Byla pořízena nová zapínací skříň
pro veřejné osvětlení v obci, nová
elektroinstalace v kapli sv. Václava,
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kompletní výměna a rekonstrukce
interiérového osvětlení stávající
budovy mateřské školy, revize elektra v budově obecního úřadu.
• Byl instalován nový sloup veřejného osvětlení – cestička k vlaku kolem
RD Sladkých, pořízeno nové veřejné
světlo na křižovatku ul. Václavská
a cestu k nové ČOV.
• Byla opravena, zateplena a pořízena nová krytina střechy nad šatnami
v sokolovně (tato prostora slouží jako
klubovna a zázemí pro občanské
sdružení Holasické violky). V budově
sokolovny byla kompletně zrekonstruována podlaha – parkety.
• V současné době probíhá zate-

plení budovy sokolovny včetně výměny oken, dveří, bude pořízena nová
venkovní fasáda budovy.
• Byla provedena oprava místních
komunikací asfaltovým recyklátem –
Donbas 2x, cesta k ČOV kolem
odpadového dvora, včetně následných oprav.
• Byla provedena úprava stávajících
chodníků – před křížkem u čerpací
stanice TVG, chodník před pomníkem „U lvů“, prostora u kaple Sv.
Václava.
• Byla provedena rekonstrukce
a zpevnění svahu na ul. Václavská
včetně pořízení nového chodníku
a opěrných zdí z gabionů.
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• Byl pořízen nový obecní traktor,
včetně vleku, radlice a zametacího
kartáče, štěpkovače, do konce roku
2014, budou-li finance, pořídíme
ještě mulčovač.
• Byl prodloužen hlavní řad vodovodu ul. Palackého za zahradami u starých garáží.
• Byla provedena demolice RD
a hospodářských stavení na bývalé
„13“ a kompletní vyčištění plochy pro
výstavbu nové budovy mateřské
školy.
• Byl instalován nový obecní mobiliář
– lavečky, odpadkové koše, nové
obecní vývěsky a nástěnky pro dobrovolné spolky.
• Bylo zbudováno nové dětské
hřiště „Na Žlíbku“, byly obnoveny
a vyměněny nové herní prvky na hřišti „Za školou“.
• Byla provedena výsadba zeleně
a pravidelná následná údržba odbornou firmou na celém katastru obce.
• Byly pořízeny biopopelnice a kompostéry pro občany obce, byly pořízeny nové kontejnery pro separovaný odpad.
• Bylo provedeno zateplení budovy
základní školy, včetně pořízení nové
venkovní omítky. V budově školy byl
pořízen nový plynový kotel. Byla zrekonstruována podlaha v tělocvičně.
• Byly pořízeny nové počítače pro
potřeby žáků, učitelů, nová interaktivní tabule pro 3. a 4. ročník.
• Byla pořízena nová myčka pro

potřeby kuchyně. V rámci rozšíření
kapacity stávající školky byla v budově školy zřízena třída pro 10 dětí
předškolního věku. V souvislosti
s tímto rozšířením musely v budově
školy proběhnout stavební úpravy –
úprava toalet pro žáky, pro pedagogický a nepedagogický personál,
zbudování šaten pro děti předškolního věku.
• Bylo pořízeno kompletní nové
interiérové vybavení „školkové třídy“
včetně lůžek, matrací a lůžkovin,
nový nábytek. Tato investice byla
sice poněkud nákladnější, ovšem
stavební úpravy budou využity
v budoucnu, kdy bude třeba rozšířit
stávající kapacitu budovy základní
školy, nový nábytek bude možné
zakomponovat do nové budovy
mateřské školy.
• Ve stávající školce byla opravena
venkovní plocha dvorečku novou
zámkovou dlažbou, bylo pořízeno
nové oplocení vnitřního dvorku, byla
opravena pergola včetně pískoviště,
bylo pořízeno nové dřevěné podium
na zahradě.
• V budově stávající školky byla zrekonstruována podlaha – parkety
v denní místnosti včetně pořízení
nových koberců, bylo kompletně
vyměněno interiérové osvětlení
v denní místnosti i v ložnici dětí, byla
pořízena nová lůžka včetně nových
matrací a lůžkovin pro všech 26 dětí,
byl pořízen výškově nastavitelný
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nábytek pro děti, nové hračky, byly
vyměněny podlahové krytiny v šatnách, v úklidové místnosti, byly opraveny spáry ve stávající dlažbě na
chodbě. Byla pořízena nová ohřívací
lázeň pro ohřev jídla pro děti, nová
myčka, nová lednice.
• Díky
členství
naší
obce
v Mikroregionu Rajhradsko byla zbudována naučná poznávací trasa
„Poznáváme Rajhradsko“, v rámci
které byly na katastru naší obce zbudovány dvě infotabule (u kaple Sv.
Václava, u tůně Ludmila) a byly instalovány rozcestníky, mobiliář – lavičky, stoly a odpadkové koše.
• V těchto dnech dochází k postupné elektronizaci obecní knihovny, byl
pořízen nový počítač a postupně
bude docházet k zavedení knihovnického systému REKS, evidence knih
bude tedy existovat již v elektronické
podobě.
• Naše obec se zapojila do společného úsilí obcí nacházejících se při
silnici II/425 o omezení tranzitu
právě na této silnici. V těchto dnech
bylo zahájeno osazování dopravními
značkami zakazujícími sjezd kamiónů
a těžkých vozidel z rychlostní silnice
a průjezd naší obcí. Naše obec se na
této významné události spolupodílí
také finančně.
• Byl zbudován nový přechod pro
chodce na silnici II/425 u prvního
vjezdu do lokality Rozhraní směrem
na Vojkovice. Byl obnoven přechod

pro chodce u budovy základní školy,
včetně vyznačení parkovacího stání
před budovou školy. Byl zvýrazněn
a označen dopravním značením zvýšený práh na komunikaci k nové
ČOV. Na katastru obce byla instalována dopravní zrcadla.
• Byla provedena kompletní rekonstrukce požárního vozidla LIAZ. Bylo
dokončeno zateplení a fasáda ze
zadní části budovy hasičské zbrojnice.
• Do konce roku 2014 budou zahájeny práce na zbudování nového
parku včetně výsadby zeleně a instalace laveček na ul. Václavská.
• Bude provedena oprava stávajícího chodníku – cestičky k vlaku na
konci ulice J. Fučíka. Tato oprava
bude probíhat ve třech etapách.
Rovněž do konce roku 2014 proběhne výběrové řízení na rekonstrukci a zbudování nového odpadového
dvora na katastru naší obce. Na tuto
rekonstrukci a zbudování dvora jsme
již obdrželi dotaci z evropských
fondů.
• Jakmile bude ukončeno ukládání
kabelů NN do země, je zpracován
projekt na pořízení nových chodníků
a komunikace v části obce Donbas.
Dále je zpracována studie na úpravu
veřejného prostranství na ul.
Brněnská. Rovněž je zpracováván
projekt na pořízení nového veřejného
osvětlení v souvislosti s ukládáním
kabelů NN do země.
• Bude zahájeno zpracování projektu
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na pořízení nového sportovního hřiště za sokolovnou. Všechny tyto projekty jsou důležitým začátkem pro
vyvolání jednání s příslušnými institucemi, které musí naší obci udělit souhlasné stanovisko.
• V oblasti kultury a volného času
naše obec každoročně podporuje
zejména finančně organizaci a pořádání tradičních Václavských hodů,
organizuje každoročně rozsvěcení
vánočního stromu, posezení u cimbálu, harmoniky či dechové hudby.
V rámci získání dotace od Nadace
manželů Václava a Livie Klausových
mohl v obci proběhnout kurz práce
na počítači pro seniory. Každoročně
se finančně obec spolupodílí na akci
Dne dětí. Obec zajišťuje besedu nad
obecní kronikou, besedu s příslušníky Policie ČR.
• Každoročně obec podporuje
organizaci dětských maškarních karnevalů, podporuje plesy místních
dobrovolných spolků, organizuje tradiční Mikulášské besídky včetně
balíčků pro děti. Každoročně obec
vítá žáky základní školy po letních
prázdninách, rovněž se každoročně
obec loučí s žáky, kteří odchází ze
čtvrtého ročníku do páté třídy do
školy do Rajhradu.
Jestliže jsem své slovo začínala
zmínkou o letošních komunálních
volbách, dovolím si své dnešní slovo
zakončit rovněž slovem o těchto
komunálních volbách – svou účastí

u volebních uren můžete dát zcela
jasně najevo, zda-li s takto nastíněným směrem vývoje života a obnovy
naší obce Holasice souhlasíte či
nikoliv. Jestliže souhlasíte, volte, prosím, sdružení nezávislých kandidátů
Naše Holasice, hlasovací lístek č. 1.
Lenka Ungrová

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

Novými občánky Holasic jsou:
Petr Švec
Radim Kovařík
Vika Žižková
Vojtěch Žižka
Alan Kostelecký

Naposledy
jsme se rozloučili
s panem Janem Klaškou
Čest jeho životu!
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Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém
35. zasedání konaném dne 30. 6.
2014
určilo:
• ověřovateli zápisu o průběhu 35.
zasedání
zastupitelstva
obce
Holasice Ing. Stejskalovou a pana
Bachorce
schválilo:
• pořízení zvukového záznamu
o průběhu zasedání za účelem pořízení zápisu
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• kupní smlouvu na pořízení kompostérů a štěpkovače uzavřenou mezi
obcí Holasice a společností MEVABRNO, s.r.o.
• uzavření smlouvy o poskytování
poradenství při realizaci projektu
č. RF/14/368/2014
• uzavření příkazní smlouvy o zadání
zakázky
na
stavební
práce
č. 374/2014
• smlouvu o právu stavby v podobě
předložené zastupitelstvu dne 30. 6.
2014
• provedení udržovacích prací na
chodníku před křížkem u prvního
vjezdu do obce Holasice, cena celkem za materiál včetně prací činí
80.750 Kč bez DPH
revokovalo:
• usnesení č. 74/2014 ze dne
12.6.2014 prověření technického

stavu kanalizace není nutné, protože
na tuto jsou napojeny RD z ul. Na
Zahrádkách a budova ZŠ
pověřilo:
• starostku k provedení rozpočtových opatření za měsíc červenec
a srpen 2014 až do výše
2.000.000 Kč
vzalo na vědomí:
• pracovní návrh regulačního plánu
ze dne 26. 6. 2014 (varianta 67
domů) od Ing. Jenčkové a souhlasilo
s jeho postoupením investorovi –
obchodní společnosti HASAN &
SONS, s.r.o. Vzhledem k požadavkům investora, rekapitulovaných ve
výzvě ze dne 10. 6. 2014 schvaluje
zastupitelstvo doplnění předloženého pracovního návrhu regulačního
plánu na 68 domů, kdy takto doplněný pracovní návrh regulačního plánu
by následně předložila obec jako
kompromisní návrh k původnímu protinávrhu investora
• dopis od obchodní společnosti
PULPER, a.s. ze dne 17. 6. 2014.
Zastupitelstvo souhlasí s návrhem
starostky vyvolat osobní schůzku ve
věci dořešení inženýrských sítí
v lokalitě „Za školou“ a „Rozhraní“
a to v co nejbližším termínu.
Zastupitelstvo deklaruje vůli schválit
smlouvu o právu stavby za předpokladu, že budou splněny podmínky,
které byly stanoveny v dopise ze dne
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31. 3. 2014 a dořešení záležitostí
inženýrských sítí v uvedených lokalitách a to tak, aby provozem těchto
sítí nemohla obci vzniknout žádná
škoda
souhlasilo:
• se základními podmínkami poskytnutí podpory, které jsou přílohou
rozhodnutí č. 14188536-SFŽP
o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního
programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního
prostředí ČR na regeneraci zeleně
v k.ú. Holasice
• se základními podmínkami poskytnutí podpory, které jsou přílohou
rozhodnutí č. 14183604-SFŽP
o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního
programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na pořízení kompostérů
a štěpkovače v obci Holasice
• se základními podmínkami poskytnutí podpory, které jsou přílohou
rozhodnutí č. 14178654-SFŽP
o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního
programu Životního prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR na rozšíření sběrného
dvora v obci Holasice.

důlEžITé ZMĚNy, k NIMž
dOCHáZÍ Od ZářÍ 2014
Od 12. 9. 2014 bude z technických důvodů probíhat pravidelný
svoz uvedeného odpadu následovně:
komunální odpad z domácností
(popelnice)
– každý pátek lichý týden
bioodpad
– každé úterý sudý týden
Za vaše pochopení děkuje firma
KTS Ekologie.
Od 1. 9. 2014 je provoz obecního úřadu Holasice každý pátek
prodloužen do 13:30 hodin.
Od 27. 8. 2014 si mohou zájemci, kteří projevili zájem o kompostér, každý úřední den (pondělí,
středa) od 8 do 17 hodin na obecním úřadě kompostér vyzvednout.
Při převzetí kompostéru uzavře
majitel nemovitosti s Obcí Holasice
Smlouvu o výpůjčce. Kompostéry
budou vydávány zdarma, jsou v rozloženém stavu a vzhledem k tomu,
že se jedná o objemnější balík,
doporučujeme občanům pro odvoz
použít buď automobil či nějaký
vozík, kolečko, apod.

TRAdIčNÍ váClAvSké HOdy
V sobotu 27. 9. 2014 ve 20 hod.
se koná taneční předhodová
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zábava v sokolovně, hraje kapela
MODUL. Opět nás čeká půlnoční
překvapení!
V neděli 28. 9. 2014 v 11 hodin
se bude konat bohoslužba u kaple
sv. Václava na ul. Václavská.
Ve 14 hodin vyjde za doprovodu
kapely PETROVANKA hodový
průvod od budovy sokolovny,
ihned po průvodu následuje v sokolovně hodová zábava. Hodovou
zábavu v sokolovně zahájí naše
holasické děti svým vystoupením v krojích. Vystoupení s dětmi
připravuje paní učitelka Lenka
Hanzlíková. Pro děti je připraveno
odpolední překvapení.
Protože do 23. 9. 2014 budou
probíhat stavební úpravy na budově
sokolovny, prosíme tímto občany
o pomoc při úklidu a přípravě budovy sokolovny a okolí k důstojné
oslavě Svatováclavských hodů.
Termín dobrovolné brigády bude
včas oznámen. Děkujeme za
pochopení a pomoc!

a výměně několika málo výplní –
okna a dveře na věži, která slouží
pro sušení požárních hadic. Tato
veřejná zakázka je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z Operačního programu životní prostředí. Přesné vyčíslení všech nákladů bude zveřejněno v následujícím čísle zpravodaje.

GRAFIkA NA FASádĚ ŠkOly
V souvislosti se zateplováním
budovy základní školy a nové fasádě na této budově, byla v květnu
2014 vyhlášena mezi žáky holasické základní školy soutěž s názvem
„Navrhni nový vzhled budovy
školy“. Z předložených návrhů byl
vybrán návrh žákyně třetího ročníku
Kristýny Křižanové. Její návrh zpracoval a zrealizoval pan architekt
Pavel Kilián se svými spolupracovníky ze společnosti Artisio s.r.o.
Díky krásnému vidění světa právě
těchto konkrétních osob vznikl
v průběhu letních měsíců červenec
a srpen 2014 nový vzhled naší
školy.
I když jsou v naší obci občané,
kterým se nový vzhled včetně grafiky na fasádě nelíbí a jedná se podle
nich o zbytečné utrácení peněz,
hlavním záměrem bylo zpříjemnit
budovu školy naším dětem a vymanit se z šedi a fádnosti. Věřím, že

ZATEPlENÍ BudOvy ZŠ
V rámci projektu Snížení energetické náročnosti budovy základní
školy v Holasicích bylo v termínu od
30. 6. 2014 do 17. 8. 2014 provedeno zateplení objektu základní
školy – došlo k provedení prací
spočívajících v zateplení, fasádě
8
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slíbeno), bylo nutné obdržet souhlasné vyjádření po provedených
úpravách od KHS a hasičů, po té
následovala kolaudace stavebním
úřadem Rajhrad. Protože na uvedení prostor nejen upravovaných, ale
i jídelny a výdejny jídla zbývaly do
kontroly KHS pouze dva dny, byla
vyhlášena dobrovolná brigáda pro
rodiče žáků mateřské a základní
školy. Dovolte mi, abych na tomto
místě opravdu upřímně, ze srdce
a s velikou úctou poděkovala
všem OCHOTNÝM ROdIčůM,
protože vaše pomoc byla úžasná
a neočekávaná! Sešlo se 21
ochotných rodičů (záměrně nevyjmenovávám, protože bych nerada
na někoho zapomněla) včetně dětí,
kteří se s vervou zapojili do úklidu,
takže první den – v pondělí 18. 8.
prakticky ve 14 hodin byl ten nejhorší „nepořádek“ uklizen, byla
umyta veškerá okna, dveře, kompletně uklizeny toalety, šatna, jídelna, chodba, schodiště a druhý
den – v úterý 19. 8. proběhlo příjemné zařizování interiéru – položení koberce, smontování a umístění
nábytku, povlečení lůžkovin, instalace hraček. Velmi mě překvapila
a potěšila pomoc od rodičů, jejichž
děti, bohužel, kvůli jasně daným kritériím přijetí a kvůli omezené kapacitě, nebyly do školky přijaty a přesto tyto dvě maminky neváhaly
a pomohly dobré věci!

děti budou do této pěkné školy
chodit s radostí.

ROZŠÍřENÍ STávAjÍCÍ ŠkOlky
v BudOvĚ ZŠ
Jak jsem informovala v předchozím čísle zpravodaje, záměr
a snaha o rozšíření stávající kapacity mateřské školy se podařil. I když
zdánlivě šlo o nepatrné stavební
úpravy a pořízení nového interiérového vybavení této jedné třídy, vše
se podařilo především díky obrovskému úsilí jednak všech řemeslníků, kteří se na tomto počinu podíleli („vyšívali“ téměř každý den, pan
malíř a podlahář dokonce i o víkendech), paní ředitelka školy s paní
učitelkou Lenkou Hanzlíkovou
neměly téměř žádné prázdniny,
protože bylo neustále třeba něco
zařizovat, koordinovat, upravovat,
vyklízet půdu či sklep. Samozřejmě
při zdánlivě snadných stavebních
úpravách se narazilo na drobné
problémy především s vodovodními
trubkami, dlažbou či elektroinstalací, takže také představitelé obce –
starostka či místostarosta jako zřizovatelé příspěvkové organizace
museli nejednou činit okamžitá rozhodnutí na místě samém.
Aby bylo možné školkovou třídu
pro děti otevřít začátkem září (což
bylo zřizovatelem – Obcí Holasice
9
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místnosti dětí.
Byla pořízena nová lůžka s pevnou
výztuží zad včetně nových matrací,
nové povlečení na lůžkoviny.
Do přípravny a výdejny jídla byla
pořízena nová myčka, která paní
Radce udělala velikou radost.
Stávalo se, že někdy umývala
denně až 75 ks talířků! Myčka byla
pořízena také do výdejny jídla
v budově základní školy. Věřím, že
i pro paní Klaškovou bude myčka
vítaným pomocníkem.
Kromě těchto oprav nedostatků
došlo po prázdninách k veliké
změně ve stávající školce, a tou
je zejména nástup nových paní
učitelek.
Tyto paní učitelky v posledním
tzv. přípravném týdnu velmi pečlivě
a s velikou chutí zkrášlovaly stávající interiér budovy školky! V jejich
neúnavném úsilí jim zdatně a zcela
nezištně pomáhalo opět několik
dobrovolníků z řad občanů naší
obce – šlo o rodiče dětí, které ze
současné školky odchází a v současnosti již sedí v lavicích 1. třídy
základní školy.
Opět se ono vylepšování interiéru
školky nejednou protáhlo do pozdních nočních hodin tak, aby se vše
zvládlo a s úsměvem mohly paní
učitelky 1. 9. 2014 vítat děti, které
se po prázdninách vracely či šly
poprvé do školky.
Tedy je na místě poděkovat za

Když jsem viděla jak krásné to
nové vybavení ať šatny, ať obklady
na WC či samotný nový nábytek ve
třídě či jídelně jsou opravdu kvalitní,
vkusné, radostné, zalitovala jsem,
proč takto nemůžeme už vybavovat
novou mateřskou školu!?
Ale protože v úsilí nepolevujeme,
i když by se tak mohlo jevit, koncem
měsíce srpna bylo vydáno stavební
povolení na výstavbu nové mateřské
školy na prostoře bývalé „13“.

ÚPRAvy vE STávAjÍCÍ BudOvĚ
MATEřSké ŠkOly
Pravidelnou kontrolou z Krajské
hygienické stanice (KHS) Brno byly
ve stávající budově mateřské školy
zjištěny nedostatky, které bylo
třeba odstranit či nějakým způsobem na ně reagovat.
Během letních prázdnin bylo
v denní místnosti i ložnici dětí kompletně vyměněno vnitřní osvětlení
dle doporučení KHS se vracíme
zpět k bílému – zářivkovému světlu.
Na chodbě od šaten směrem k ložnici dětí bylo provedeno nové přespárování dlažby, ve skladu úklidových pomůcek byla položena nová
podlahová krytina.
V denní místnosti byly vyměněny
a přebroušeny parkety, které byly
poškozené, opotřebované. Byly
pořízeny nové koberce do denní
10
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toto úsilí nejen paním učitelkám,
ale i zmíněným ochotným rodičům.

u dalšího manažera společnosti
E.ON, protože prozatím se zpracovává projektová dokumentace
a rovněž musí být zahájeno jednání
s majiteli nemovitostí, jakým
způsobem bude nemovitost napojena.

OdklON TRANZITu
ZE SIlNICE č. II/425
Dobrá věc se podařila a společné
úsilí měst a obcí nacházejících se
u silnice č.II/425 o odklon tranzitu
z této silnice bylo kladně vyřízeno. Protože se jedná o společné
úsilí obcí okresu Brno-venkov
a okresu Břeclav (tudíž i krajská silnice spadá pod správu SÚS Brnovenkov a SÚS Břeclav a každá
správa silnic výběrem dodavatele
dopravního značení spolupracuje
s jiným dodavatelem tohoto značení), bude v průběhu měsíce září
docházet k instalaci dopravních
značek zakazujících sjezd kamionům a těžkým vozidlům.

ZATEPlENÍ BudOvy
SOkOlOvNy
V první fázi byla provedena výměna stávajících dřevěných oken za
nová plastová s dvojitým zasklením
v souladu s nejvhodnější variantou,
která byla doporučena energetickým auditem. Postupně se přistoupilo ke stavebním pracem, vedoucím k zateplení budovy včetně nové
fasády. V měsíci září budou tedy
dokončeny stavební práce spočívající v zateplení obvodového pláště,
konstrukcí, střechy a stropu vyplývající z energetického auditu.
Protože do 23.9.2014 budou
probíhat práce na budově sokolovny, prosíme tímto občany
o pomoc při úklidu a přípravě
budovy sokolovny a okolí
k důstojné oslavě tradičních
Svatováclavských hodů. Termín
dobrovolné brigády bude včas
oznámen. Děkujeme za pochopení
a pomoc!

ukládáNÍ dRáTů NN
dO ZEMĚ
Dle poslední informativní schůzky, která proběhla s oblastním
manažerem E.ON ČR Ing. J.
Seigertschmidem dne 18. 8. 2014
je v naší obci Holasice toto ukládání drátů NN do země naplánováno
na jaro 2015 a ulice J. Fučíka
na jaro 2016. Ovšem v říjnu 2014
je třeba tuto informaci ještě ověřit

Lenka Ungrová
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Základní škola a Mateřská škola Holasice
Dne 1. září se otevřely dveře nejen žákům
základní školy, ale také
našim předškolákům.
Přivítali jsme 8 žáků,
kteří nastoupili do 1.
třídy a 10 předškoláků,
kterým se během prázdnin zrekonstruovala třída
v přízemí školy. Byla
vybavena novým nábytkem, postýlkami a hracími prvky. Předškoláci
mají také novou šatnu,
sociální zařízení a v jídelně svoje stolečky.
Celá tato proměna probíhala současně se zateplováním školy.
Relativně dlouhé prázdniny utíkaly
jako voda a bylo potřeba zrekonstruovat sociální zařízení nejen pro
děti, ale také pro zaměstnance,
upravit prostory ve výdejně
a v šatně, vymalovat, nainstalovat

nábytek a uklidit celou školu.
Veškerý úklid proběhl během dvou
dnů a pak následovala papírová
agenda. Dostali jsme schválení jak
ze stavebního úřadu, tak i z Krajské
hygienické stanice. Posledním úkolem bylo tyto podklady předat na
Krajský úřad v Brně. Tam vydali rozhodnutí k navýšení kapacity a zápisu
nového místa výkonu činnosti
od 1. 9. 2014. Poslední týden
opravdu záleželo na ochotě
a vstřícnosti úředníků.
Tímto bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří nám
pomohli s úklidem školy
a
montáží
nábytku.
Poděkování patří také paní starostce, která mi vyšla se vším
vstříc a paní učitelce Lence
Hanzlíkové, která v prázdninách pobývala většinu času ve
škole a pomáhala mi.
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Základní škola a Mateřská škola Holasice
Vše se podařilo
a školu jste si měli
možnost prohlédnout
v neděli 31. 8. 2014.
Během prázdnin proběhly také úpravy
v mateřské škole na ul.
J. Fučíka. V místnostech byla nainstalována
světla, opravena podlahová krytina, položeny
nové koberce a děti mají
nové postýlky. I tady
pomáhali rodiče, kterým
patří velké poděkování.
Kromě toho děti přivítaly 1. září
nové paní učitelky, jsou to
Mgr. Lada Drimlová a Gábina
Kiselová, které budou s dětmi
v budově na ul. J.Fučíka. Paní učitelka Lenka Michálková bude
s předškoláky v základní škole.
Chtěla bych popřát, aby se paní
učitelkám i dětem v obou školkách
líbilo.
Nejen v mateřské škole proběhly
personální změny, ale také ve
škole. Paní učitelku Evu Kalovou
a
paní
vychovatelku
Hanu
Schubertovou nahradila paní učitelka Mgr. Radka Donné, která bude
nejen učit, ale také bude s žáky ve
školní družině.
Žáci naší školy se budou vzdělávat podle školního vzdělávacího programu s využitím moderních forem
a metod práce. Výchovně vzdělávací proces bude probíhat pod vedením kvalifikovaných pedagogů.

Od 1. 10. 2014 se pro žáky, ale
také pro děti z mateřské školy otevřou kroužky, které si vyberou
během září.
Co nás čeká?
• Cyklistický výlet
s opékáním špekáčků
• Dýňování na školním dvoře
• Drakyáda
• Den otevřených dveří
Další aktivity budou zařazeny ve
školní družině a výukové programy
dle nabídek.
Závěrem bych chtěla popřát
všem školákům hodně chuti do
školních povinností a novým páťákům v ZŠ v Rajhradě také nové
kamarády.

Mgr. Pavlína Zámečníková
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Sbor dobrovolných hasičů Holasice
Pěkný, již poprázdninový den,
tři měsíce rychle utekly a naše organizace vám přináší nové informace.
Jak jsme již v minulém vydání zpravodaje informovali, tak v letošním
roce je to již 125 let od založení
hasičského sboru v naší obci. Plány
na oslavy resp. připomenutí si
tohoto výročí vzalo za své vzhledem
k opravám sokolovny a školy.
Přesto se ještě pokusíme něco
vymyslet☺ a toto výročí si důstojně
připomenout.
Zásahová jednotka v letošním
roce vyjela k 14 událostem, většinou požárům v přírodě. Toto číslo je
oproti rokům minulým velmi pozitivní, neboť v minulých letech bylo
touto dobou číslo téměř dvojnásobné a při zásazích docházelo i k velkým škodám na majetku.
jen ve zkratce:
25. 2. – požár stromu v Rajhradě
ve vrbovně u řeky – na místě jsme
zasahovali jako první pomocí vysokotlakého proudu
26. 3. – požár biologického odpadu v Syrovicích, vedle místa požáru
byl i stoh slámy – zásah s jednotkou
ze Židlochovic
29. 3. – požár bioodpadu v Rajhradicích – zásah s jednotkami ze Židlochovic
4. 4. – požár stromu v Rajhradě,
opět ve vrbovně – i tentokrát zásah
s jednotkou HZS Židlochovice
8. 4. – požár nástavby nákladního

auta, které sloužilo jako chatka
v Syrovicích, na místě jsme zasahovali spolu s místní jednotkou a jednotkami HZS ze Židlochovic
a Pohořelic
8. 4. – od původního zásahu jsme
se přesunuli k požáru bioodpadu
opět v Syrovicích a i na stejné místo
jako 26. 3, opět jsme zasahovali
s jednotkami ze Syrovic a Židlochovic
3. 6. – k požáru trávy došlo
v Rajhradě na Staré poště, hořela
tráva podél silnice, i zde jsme zasahovali společně s jednotkou HZS
ze Židlochovic
7. 6. – k požáru tlakové láhve s PB
jsme vyjížděli do Popovic, na místě
byla hořící láhev ochlazována z bezpečného místa, aby nedošlo
k explozi, Na místě byla i jednotka
HZS ze Židlochovic
14. 6. – požár stromu u řeky
v Rajhradě, po uhašení byl strom
vzhledem k špatnému stavu a hrozbě pádu pokácen, na místě opět
i jednotky ze Židlochovic
23. 6. – požár trávy u železničního
náspu v Rajhradě
4. 7. – asi zatím nejzávažnější
zásah letošního roku: Z nahlášeného požáru trávy na ploše cca 50m2
u trati ve Vojkovicích se vyklubal
požár podél trati od pomezí Holasic
– Vojkovic až po Rakvice na
Břeclavsku. My jsme přijeli po jednotce ze Židlochovic a hasili jsme
násep ve směru na Hrušovany.
14

Hasiči

čtení

Silný vítr však způsobil na několika
místech i rozšíření požáru do stojícího obilí. Naší jednotce se podařilo
velkým úsilím v našem úseku lokalizovat a následně i zlikvidovat požár
na ploše cca 10 x 25 metrů.
Následně, po doplnění vody, jsme
dohašovali násep spolu s jednotkou
drážních hasičů. Po likvidaci byla
naše jednotka odeslána zpět do
Holasic, aby držela pohotovost pro
případ dalších zásahů, neboť
z okolí byly jednotky přesouvány na
výpomoc na Břeclavsko. Během
této doby však nebylo naší jednotky
třeba a jednotka byla po cca 2 hodinách uvolněna z pohotovosti.
Během tohoto zásahu zasahovalo
celkem
22
jednotek
jak
Hasičského záchranného systému
tak i Sboru dobrovolných hasičů
včetně vrtulníku Policie ČR. Požár
zasáhl celkem plochu kolem trati
o délce cca 20 km a byl způsoben
závadou vlaku.
7. 8. – k nahlášenému požáru jsme
vyjížděli do Rajhradic k dálnici,
naštěstí šlo jen o planý oplach bez
nutnosti zásahu jednotek.

Jelikož přes léto mi doma přibylo pár
kousků, napadlo mě, proč o nich nenapsat rovnou článek? Ptáte se, čeho mi
přibylo přes léto? No přece knížek!
Jsem velmi neúnavná čtenářka a jsem
zastáncem toho, že čtení rozšiřuje slovní
zásobu. Ale dnešní generace, se mi zdá,
moc nečte.
Tím samozřejmě nechci házet všechny do jednoho pytle. Ale když se nějakého vrstevníka nebo jakékoli starší osoby
zeptám, jak se jim líbil konec Hobbita
(Hobbit je fantazy, kterou napsal J. R. R.
Tolkien, a podle mě je to vážně docela
známé), v tom lepším případě mi řeknou,
že viděli jenom filmy, a že poslední díl
ještě nevyšel v kinech (podle této knihy
se totiž natočily dva celovečerní filmy
a třetí se chystá teprve do kin) ,a v těch
horších případech mi řeknou: „Cože, to
je i knížka?“, „Co je to Hobbit?“ anebo
„ALE MĚ ČÍST NEBAVÍ.. PODLE MĚ JE
TO ZTRÁTA ČASU.“. Tak, milí zlatí,
ZTRÁTA ČASU to rozhodně není! Jak už
jsem tady psala, čtení rozšiřuje slovní
zásobu. Představte si, jak by vypadaly ty
smysluplné reklamy bez těch odborných
slov? (Dobrá, to je asi trošku špatný příklad, ale něco jsem napsat musela :D).
Už jen tím, že si čtete tento článek
podle mě přispíváte k lepší „budoucnosti“ tohoto národa. Ne, že by osud této
země visel na článku jedné jedenáctileté
dívky, ale určitě i tímto si například zapamatujete všechny pravopisné chyby
a řeknete si, že takto rozhodně psát
nebudete. A teď si rychle jeďte koupit do
knihkupectví nějakou knížku a nezapomeňte i na své ratolesti :-).

Více informací najdete na našich
webových stránkách www.holasice.cz/hasici nebo fotky na portálu
http://sdhholasice.rajce.idnes.cz/.
za holasické hasiče
Luboš Bachorec

Anička Procházková
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Holasické violky
Letošní rok 2014 jsme
zahájily
výšlapem
do
Vojkovic za velmi originálního počasí – velké ledovky.
Cíl jsme dobily – bowling
v Dobré škole. Následovala
přednáška o poskytování
první pomoci, kterou vedl
zkušený záchranář pan M.
Vágner. Oživily jsme si staré
znalosti a získali nové.
Další akcí byl 1. ročník turnaje
ve stolním tenise. Podařilo se nám
zorganizovat jak turnaj jednotlivců,
tak i dvojic a navíc – zkusily jsme
zapojit i děti. Soutěžily v disciplínách stolního tenisu u nízkého
stolu jako obíhání s pálkou v ruce,
pink přes síť a podobně.
Opět se uskutečnilo jarní tvoření
a scházely jsme se každý čtvrtek
od března do května. Tvoření je
cílené pro děti i jejich rodiče. Své
výrobky si děti pochopitelně mohly
vzít domů a pochlubit se.

Na jaře probíhá tradičně i burza
převážně dětského oblečení,
která má velkou návštěvnost.
Jako velký úspěch považujeme
letošní 3. ročník čarodějnického
jarmarku, jehož návštěvnost předčila všechna naše očekávání.
Nově jsme letos zařadily den
pro děti plus den pro táty. Pro děti
jsme nacvičily pod vedením
Martiny Tománkové pohádku
Zvířátka a loupežníci a pak děti
hlavně s tatínky plnily úkoly typu –
zatloukání hřebíků, jízda v kolečku,…
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Holasické violky
Máme rády volejbal, a tak proběhl již 2. ročník turnaje volejbalu
o putovní pohár. Je to venkovní
turnaj a i letos se počasí vydařilo.
Na prázdniny jsme měly naplánované prázdninové skotačení,
což je pokračování jarního tvoření.
Zakončené mělo být závěrečným
skotačením. Neměly jsme však
zázemí v sokolovně, proto tyto
akce proběhly za malé účasti
nebo vůbec.
Naše nejbližší akce bude již od
konce prázdnin poptávaná podzimní a zimní burza, v listopadu
a prosinci bude podzimní a vánoční tvoření, adventní vázání věnců,
turnaj ve streetbalu, blešák,
Mikuláš, Česko zpívá koledy,
vánoční běh a nově silvestrovský
turnaj.
Pokud byste rádi získali více
informací, sledujte facebook
Holasické violky, popř. nástěnku
před obchodem v Holasicích.

Termíny některých akcí bylo potřeba změnit, některé upřesnit.
Rády vás uvidíme a těšíme se,
že společně strávíme čas při sportu či tvoření.
Jana Vaculová a Jitka Kreidlová
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Obecní knihovna Holasice
„Nikdo nemůže si trvale přivlastnit více na této
zemi, nežli stačí udržet svým duchem.“
Otokar Březina

Annou Pammrovou, které však zůstalo jen plachým vztahem dvou oduševnělých lidí a básníka naplnilo bolestnou rezignací.
Znakem poetiky Otokara Březiny
je vznešená monumentalita myslitelských konstrukcí, nezvyklé metafory
spojující představy vzdálené i protikladné, užívání cizích slov a odborných termínů i hudebnost veršů.
Březina je chápán jako nejvýznamnější český představitel symbolismu. Jeho dílo bylo vysoce ceněno
již za jeho života. Byl mu udělen čestný doktorát filozofie Univerzity Karlovy
v Praze, dvakrát byl navrhován za
českého kandidáta na Nobelovu
cenu.

* 13. září 1868, Počátky
+ 25. března 1929, Jaroměřice
nad Rokytnou

Otokar Březina (vlastním jménem Václav Jebavý) byl významný
český básník a spisovatel. Svým básnickým dílem završuje český symbolismus.
Otokar Březina působil celý život
jako středoškolský profesor. Nejprve
učil v Jinošově, později v Nové Říši
a 24 let v Jaroměřicích nad
Rokytnou. Po celou dobu tohoto
působení je činný na literárním poli.
Do Březinova života významně
zasáhla smrt obou rodičů v jednom
roce a milostné přátelství se starší,
filozoficky a mysticky založenou

Básnické sbírky:
Tajemné dálky (1895) – první sbírka vydaná pod novým pseudonymem
Otokar Březina. Obsahuje již všechny
znaky autorova básnického umění,
bohatou metaforiku, odvážné symbolické obrazy, vyjadřující v podstatě
negativní postoj k světu.
Svítání na západě (1896) – sbírka
zesiluje myšlenky první knihy.
větry od pólů (1897) – sbírka je
22
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začátkem jistého obratu básníka od
pesimismu a negace.
Stavitelé chrámu (1899) – sbírka
zvýrazňuje příklon k některým kladným životním hodnotám. Z nekonečného množství lidských vyděděnců,
kteří nechápou smysl své existence,
se vydělují „stavitelé chrámů“, tj. básníci, umělci, myslitelé a duchovní
vůdcové lidstva.
Ruce (1901) – poslední sbírka je
souhrnem a vyvrcholením básníkovy
filozofie a jeho uměleckého usilování.
Tato poezie zahrnuje celé lidstvo,
kosmos a jeho dějiny: všichni lidé
jsou spojeni řetězem neviditelných
rukou, který obepíná vesmír.

Redmerski J. A.
– Na hraně zapomnění
Shirvington J. – Omámení
Thompson J. – Temný pán 2:
Zloduch v nesnázích
Knihy pro dospělé:
Briggs P. – Nocí zlomená
Bilyeauová N. – Koruna
Letteová K. – O mé rodině a jiných
mimozemšťanech
Moyesová J. – Poslední dopis
Rankin I. – Omnibus
Výběr knih z Výměnného fondu:
Dideler G. – Kostlivení
Lanczová S. – Z deníčku
neobyčejné patnáctky
MacDonald A. – Oliver Cromwell
a jeho bradavice
Steklač V. – Liga starších
džentlmenů
A celý život budem šťastný
Braun L. J. – Kočka, která
rozmlouvala s krocany
Clancy T. – Duhová šestka
Serno W. – Ranhojičova pouť
Small B. – Všechny sladké zítřky
Suchý O. – Inka Zemánková
Viewegh M. – Mafie v Praze
French P. – Tibet, Tibet
Jarolímková S. – Co v průvodcích
nebývá 2.

Eseje:
Hudba pramenů (1903) – sbírka
esejů osvětluje základní myšlenky
Březinovy tvorby.
Bylo vydáno i několik knih Březinovy
korespondence.

Kromě Březinovy tvorby si mohou
čtenáři v holasické knihovně vypůjčit
například:
Knihy pro děti a mládež:
Baas G. – Záplaťák
Castová P.C., Castová K.
– Škola noci 11
Cremerová A. – Smečka 4: Kořeny
Handová C. – Nespoutaná
Hapka C. – Sofie První

Petra Koláčková
knihovnice
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inzerce

9ğHQ¤DPLO¤REÂDQ +RODVLF
jsem přesvědčen, že jsem z pozice
senátora pro rozvoj vašeho regionu udělal kus dobré práce. V Senátu jsem jako předseda Výboru pro
územní rozvoj, veřejnou správu a
životní prostředí byl mimo jiné zpravodajem 60 senátních tisků (zákonů, směrnic EU či mez. smluv). Rovněž jsem byl spolupředkladatelem 8
zákonů. Odmítal jsem regulační poplatky ve zdravotnictví, zvláště pro
děti a seniory, a privatizaci nemocnic. %RMRYDO MVHP SURWL ]NRQĐP
které omezovaly solidaritu ve spoOHÂQRVWLÂL]Y\ĆRYDO\QHVSUDYHGOLYÐ
QNODG\ VHQLRUĐ D URGLQ Vb GÐWPL
Jasně jsem se postavil proti neuvěřitelné amnestii prezidenta Klause.
Do svého senátního obvodu jsem
pomohl získat velké množství ﬁnancí na mnoho projektů do životního
prostředí. Jen v části mého senátního obvodu na Brně –venkově se
uskutečnily a uskuteční desítky
schválených projektů v celkové hodnotě přesahující MHGQX PLOLDUGX .Â,
na které přispívá velkou měrou(více než 600 mil. Kč) OPŽP a SFŽP.
9b+RODVLF¤FK jsem např. jako člen ŘV
OPŽP podporoval projekty snížení
energetické náročnosti objektů sokolovny a ZŠ i projekt protipovodňových opatření. Podporoval jsem
QH]LVNRY  RUJDQL]DFH VSRUWRYQ¤
RGG¤O\ D KDVLÂH Podporoval jsem
SURMHNW\ ]DPÐVWQDYDWHOĐ VPÐĀXM¤F¤FK N WYRUEÐ QRY´FK SUDFRYQ¤FK
P¤VW i rozvoj spolupráce učňovského
školství a podnikatelských subjektů.
Pomáhal jsem rovněž jednotlivým
občanům při řešení někdy nelehkých sociálních situací.
&KFLWDNWRSRFWLYÐSUDFRYDWLYbGDOĆ¤P REGRE¤ tak jak se mi to dařilo doposud a to i ve spolupráci se
současnou vládou vedenou naším
premiérem, Bohuslavem Sobotkou
i našimi zástupci ve vedení Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem
Michalem Haškem. 9ÐĀ¤P ğH PRML
SUFL RFHQ¤WH D ğH PÐ Yb Ā¤MQRY´FK
YROEFK RSÐW SRGSRĀ¤WH DE\FK
PRKO GOH SRPKDW 3ĀHGHP YP
]DYDĆLSRGSRUXGÐNXML

Váš senátor

TENISOVÉ KURTY DŘEVOMONTA
VELKÉ NĚMČICE
ZIMNÍ SEZÓNA 2014/2015

ZASTŘEŠENÉ (NAFUKOVACÍ HALA)
DVA ANTUKOVÉ KURTY
Sezóna:
od 15. 10. 2014 do 30. 4. 2015
Hrací doba: 8:00 – 22:00 hod.
ANTUKOVÉ KURTY VČETNĚ ŠATEN, SPRCH, WC
ZAPŮJČENÍ TENISOVÝCH RAKET A MÍČŮ
PARKOVÁNÍ PŘÍMO U AREÁLU
PRODEJ TENISOVÝCH MÍČŮ
TRENÉŘI
POŘÁDÁNÍ VLASTNÍCH TURNAJŮ

CENÍK / ceny jsou uvedeny vč. DPH

Volte jistotu

Po – Pá 08:00 – 16:00 260 Kč
16:00 – 22:00 400 Kč
So – Ne 08:00 – 14:00 340 Kč

Ing. Ivo Bárek

14:00 – 22:00 400 Kč

Váš senátor a kandidát do Senátu
Při platbě na celou sezónu bude poskytnuta sleva 5 %.
Volební obvod č. 57 Vyškov, Brno-venkov
Volby do Senátu 10. a 11. 10. 2014

Informace a objednávky:
mob.:

739 338 407.
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