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Úvodní slovo starostky obce
Dobrý den, vážení čtenáři našeho
Holasického zpravodaje, moje dnešní
úvodní slovo bude neobvykle krátké,
protože na dalších stránkách se rozepisuji poněkud obšírně k asi největším
a důležitým záležitostem, které v současnosti probíhají anebo probíhaly
u nás v Holasicích. Nicméně si dovoluji využít této příležitosti a pozvat vás,
všechny občany a příznivce naší obce
či kritiky práce obecního zastupitelstva, choďte, prosím, na veřejné
schůze obecního zastupitelstva!
Domnívám se, že nejpřesnější je informovanost z jednání zastupitelstva
obce, která jsou téměř pravidelná
v měsíčních intervalech. Na těchto jednáních je dáván prostor pro oboustrannou diskusi mezi zastupiteli i občany
a zcela jistě bychom předešli šíření
neustálých polopravd, domněnek či
mylných informací. Často slýchám:
„…já nemám čas, to jsem ještě
v práci…“ apod. Není žádný problém

posunout časy jednání zastupitelstva
tak, aby vyhovoval případným zájemcům z řad občanů. Dejte nám toto
vědět pro vás nejpřijatelnějším způsobem!
Ráda bych poděkovala všem opravdu obětavým a pozorným spoluobčanům, kteří pečlivě uklízejí své předzahrádky a veřejná prostranství, zametají
nafoukanou kůru či popadané šišky,
posekanou trávu, atd. Těší mě, že
vzhled obce nenecháváte pouze na
obecních pracovnících, kteří se téměř
nezastaví a bez vaší nezištné pomoci
bychom jen velmi těžce udržovali
pěkný vzhled naší obce. Tedy dík vám
všem.
S blížícími se letními měsíci přeji
všem našim dětem, ale i všem spoluobčanům co nejpříjemnější prožití
svých prázdnin, dovolených a volných
chvil.
Lenka Ungrová

Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 14.
zasedání konaném dne 29. 2. 2012
• určilo:
– ověřovateli zápisu o průběhu 14. zasedání ZO Holasice p. Tomanovou
a p. Bachorce;
• schválilo:
– navržený program jednání zastupitelstva obce
– komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek dle směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v roce
2012 ve složení: Ing. Stejskalová,
Ing. Kostelecký, paní Dufková, pan
Holacký, Mgr. Ungrová
– inventarizaci majetku obce k 31. 12.
2011
– podání žádosti o zpětný odkup produktů Pioneer Investments
– poskytnutí příspěvku ve výši 3.000
Kč/rok na mobilní telefon za výkon funkce zástupce velitele jednotky
– uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi panem O. a obcí Holasicemi
– uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi panem C. a obcí Holasicemi
– zveřejnění záměru prodeje částí obecních pozemků p.č. 376/1 a p.č. 311/6
k.ú. Holasice
– zveřejnění záměru prodeje obecních
pozemků p.č. 610/35, 611/2, 611/
143, 611/240, 619/525 a část p.č.
613/20 a část p.č. 619/510, k.ú.
Holasice
– záměr odkoupení pozemků p.č. 610/
27, k.ú. Holasice celková výměra 47 m²
za cenu 300 Kč/m² a odkoupení
pozemků p.č. 610/28, k.ú. Holasice
celková výměra 17 m² za cenu 300
Kč/m²
– předávat rodičům nově narozených
dětí, trvale přihlášených k pobytu v obci
Holasice dar – pamětní knížka našeho

děťátka, gratulaci, dárek – barevná deka
– přílohu č. 1 ke smlouvě č. 16/09 ze
dne 28. 2. 2012
– výběr společnosti Lesy města Brna,
a.s. pro provedení těžby dřeva v prostoru 108 D v6 včetně výkupu dřevní
hmoty, k.ú. Holasice;
• souhlasilo:
– s uspořádáním kulturního programu
„Ta naše písnička česká“ a úhradou
nákladů spojených s tímto kulturním programem ve výši 4.800 Kč
– s cenovou nabídkou na těžbu dřeva
v prostoru 108 Dv6 včetně výkupu dřevní hmoty dle cenové nabídky;
• nesouhlasilo:
– s uvolněním částky na provoz pro
Domov pro seniory Věstonická, p. o.
Brno
– s cenovou nabídkou na případné vyklizení klestu po těžbě včetně pálení či případné mechanické zpracování klestu
půdní frézou
– s prodejem obecního pozemku p.č.
153 k.ú. Holasice;
• vzalo na vědomí:
– uspořádání taneční zábavy v obecní
sokolovně dne 17. 3. 2012, prostory
sokolovny pro tuto akci budou zapůjčeny
zdarma, pořadatelem akce je stanoven
pan D.G.;
• nemělo námitek:
– k předložené projektové dokumentaci
RD na p.č. 611/167 k.ú. Holasice za
předpokladu splnění podmínky, že
dešťové vody budou likvidovány přímo
v místech spádu a to akumulací s následným využitím nebo vsakováním.
Zastupitelstvo obce na svém 15.
zasedání konaném dne 22. 3. 2012
• určilo:
– ověřovateli zápisu o průběhu 15. zase2
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dání ZO Holasice p. Ing. Kosteleckého
a p. Holackého;
• schválilo:
– navržený program jednání zastupitelstva obce
– vyrovnaný rozpočet na rok 2012: příjmy 8.500.000 Kč, výdaje (zahrnující
splátku úvěru) 8.500.000 Kč
– uzavření smlouvy o prodeji dříví na PNI
jako věci budoucí mezi Lesy města Brna
a.s. a obcí Holasicemi
– zveřejnění záměru prodeje obecního
motorového vozidla Škoda Felicia kombi
1.6
– záměr darování částí pozemku p.č.
281/1 o výměře 1 m², k.ú. Holasice, po
dělení dle GP č. 589-339/2011 pozemku p.č. 281/3, k.ú. Holasice
– přílohu č. 1 ke smlouvě 17/11
– odstranění objektu rodinného domu
č.p. 13 a jeho hospodářských stavení
z důvodu havarijního stavu stávajícího
objektu a z důvodu přípravy prostory pro
výstavbu nové budovy MŠ;
• souhlasilo:
– s převedením hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Holasice za rok 2011 ve výši
54.278,67 Kč do rezervního fondu
– s udělením plné moci pro zastupování
obce Holasice Ing. arch. Helenou
Jakubcovou v rámci pojednávacího procesu developerské výstavby v lokalitě
„Čtvrtě“ v k.ú. Holasice a dále v rámci
připravované výstavby MŠ a jí předcházející demolice. Zplnomocnění se vztahuje na zastupování při úředních jednání
ve vztahu k investorům, dotčeným orgánům, správcům sítí a dále k podávání
žádostí, přebírání písemností a nahlížení
do spisu
– s dělením pozemku p.č. 281/1, k.ú.
Holasice dle GP č. 589-339/2011
– s uvolněním částky ve výši 22.000 Kč

na opravu havarijního stavu elektroměrového rozvaděče a elektroskříně v budově
kaple sv. Václava, k.ú. Holasice
– s uvolněním částky ve výši 14.349 Kč
na údržbu a konzervaci památek a výtvarných objektů (Kříž u čerpací stanice,
památník padlým, sousoší lvů) v obci
Holasice;
• nesouhlasilo:
– se zveřejněním záměru prodeje části
obecního pozemku p.č. 311/6, k.ú.
Holasice.
Zastupitelstvo obce na svém 16.
zasedání konaném dne 25. 4. 2012
• určilo:
– ověřovateli zápisu o průběhu 16. zasedání ZO Holasice p. Bachorce
a p. Kaplana;
• schválilo:
– navržený program jednání zastupitelstva obce
– návrh smlouvy o výstavbě protihlukového valu a retenční nádrži v předložené
podobě
– návrh smlouvy o příspěvku do rozpočtu obce Holasice na opravu stoky
„A“ v předložené podobě
– návrh smlouvy o budoucí smlouvě
o převodu inženýrských sítí, komunikací,
veřejného osvětlení a protihlukového
valu v předložené podobě
– návrh kupní smlouvy o prodeji obecních pozemků v předložené podobě
– návrh smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni v předložené
podobě
– darování částí pozemku vedeného
v evidenci KN p.č. 281/1 o výměře 1 m²
v k.ú. Holasice po dělení parcelu
č. 281/3 v k.ú. Holasice, a to P.D., L.D.
a S.P.
– uzavření smlouvy o právu provést
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stavbu NTL plynovodní přípojky na
pozemku p.č. 601/4, k.ú. Holasice,
mezi panem V.H. a obcí Holasice
– uzavření smlouvy o právu provést stavbu NTL plynovodní přípojky na pozemku
p.č. 42/7, k.ú. Holasice, mezi
panem M.M. a obcí Holasice
– zveřejnění záměru prodeje obecního
pozemku p.č. 311/36 o výměře 101 m²
v k.ú. Holasice
– zveřejnění záměru pronájmu prostor
v přízemí OÚ Holasice o výměře 43,6 m²
manželům B. na dobu pěti let (od
07/2012 do 07/2017), prostora bude
sloužit jako provozovna kadeřnictví
– dodatel č. 1 ke smlouvě o prodeji dříví
na PNI jako věci budoucí
– uvolnění částky ve výši 133.956 Kč na
sadbové úpravy v centru obce Holasice
II. etapa
– plán financování obnovy kanalizací
č. 1/2012
– prodej obecního motorového vozidla
Škoda Felicia kombi 1.6 nejvyšší obdržené nabídce tj. za cenu 8.000 Kč panu
J.P.
– uzavření kupní smlouvy na prodej
obecního motorového vozidla Škoda
Felicia kombi 1.6 uzavřenou mezi Obcí
Holasice a p. J.P.
– zhodnocení volných finančních prostředků obce Holasice ve výši
941.447,46 Kč ke zřízení růstového termínovaného vkladu na dobu 2 roky
u Volksbank CZ, a.s.
– zveřejnění záměru prodeje obecního
pozemku p.č. 323/5 o výměře 60 m²
v k.ú. Holasice;
• souhlasilo:
– s vydáním souhlasného stanoviska
žadateli – Ing. arch. Radku Hálovi
v tomto znění: „Obec Holasice, jako
vlastník inženýrských sítí kanalizace,

vodovodu a systému veřejného osvětlení uděluje souhlas s napojením nově
budovaných řadů vodovodu a kanalizace a veřejného osvětlení v rámci
stavby nazvané „Inženýrské sítě
a veřejné osvětlení v lokalitě Čtvrtě
v Holasicích“ na stávající řady vodovodu a kanalizace a systému veřejného
osvětlení. Stejně tak souhlasí s napojením stavby místní obslužné komunikace a chodníku na stávající systém
obecních komunikací a chodníků.“
– se zvýšením počtu dětí v MŠ z 24 na
25 dětí pro školní rok 2012/2013
– s napojením RD č.p. 129 nacházející
se na parcele č. 519 k.ú. Holasice na
hlavní řád plynu a zřízení NTL plynovodní
přípojky na obecním pozemku p.č.
601/4, k.ú. Holasice, po skončení prací
uvede žadatel na své náklady vše do
původního stavu
– s napojením RD na p.č. 65/7, k.ú.
Holasice na hlavní řád plynu a se zřízením NTL plynovodní přípojky na obecním
pozemku p.č. 42/7, k.ú. Holasice, po
skončení prací uvede žadatel na své
náklady vše do původního stavu
– s provedením odvodnění vjezdu před
RD č.p. 157 na ul. J. Fučíka tak, že
potřebný materiál zajistí obec z obecního
rozpočtu a vlastní práce provede žadatel
ve vlastní režii
– s připojením novostavby RD nacházejícího se na parcele č. 65/7 k.ú. Holasice
na obecní kanalizaci, po skončení veškerých výkopových prací uvede žadatel
vše do původního stavu na své náklady
– s úpravou stávajícího parkovacího
místa před RD na ul. Brněnská 109, veškeré náklady spojené s úpravou budou
hrazeny žadatelem;
• uzavřelo:
– projednání závěrečného účtu za rok
4
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2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad;
• nesouhlasilo:
– s opravami stávajícího stavu na vozovce před RD na ul. Palackého dle předložené kalkulace společnosti M-silnice
– s úpravou herní sestavy FLORA 04D;
• vzalo na vědomí:
– uspořádání akce Čarodějnický jarmark
zakončenou táborákem na prostoře za
obecní sokolovnou dne 28. 4. 2012,
prostory za sokolovnou pro tuto akci
budou zapůjčeny zdarma, pořadatelem
akce jsou určeny paní J.V. a paní J.K.,
po skončení akce bude prostora uvedena do původního stavu.

v k.ú. Holasice
– uvolnění částky ve výši 41.377 Kč na
výmalbu interiéru budovy ZŠ a místnosti
budovy MŠ dle předložené cenové
nabídky vypracované p. J.Ř.
– čerpání částky na výmalbu ZŠ a MŠ ze
schváleného rozpočtu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holasice pro rok 2012;
• souhlasilo:
– s uvolněním částky ve výši 2.046 Kč
z rozpočtu obce Holasice, která bude
použita jako neinvestiční příspěvek na
dítě trvale žijící v obci Holasice, ale navštěvující MŠ v Hrušovanech u Brna,
která zajišťuje předškolní vzdělávání dětí
– s uvolněním částky ve výši 36.394 Kč
z rozpočtu obce Holasice na zhotovení
dlažby u kaple sv. Václava
– s uvolněním částky ve výši 58.800 Kč
z rozpočtu obce Holasice na úhradu
cenové nabídky projekčních prací – statické zajištění svahu pod komunikací při
ul. Václavská;
• vzalo na vědomí:
– uspořádání akce „Bleší trh“ konanou
ve dnech 18. a 19. 5. 2012 v obecní
sokolovně, prostory pro tuto akci budou
zapůjčeny zdarma, pořadatelem akce je
určena p. J.K., po skončení akce bude
prostora uvedena do původního stavu
– uspořádání akce „Turnaj v nohejbalu“
dne 26. 5. 2012, prostora za sokolovnou pro tuto akci bude zapůjčena zdarma, pořadatelem akce je určena
p. Mgr. K.G., po skončení akce bude
prostora uvedena do původního stavu
– uspořádání akce „Sportovní den dětí“
dne 23. 6. 2012, prostora za sokolovnou pro tuto akci bude zapůjčena zdarma, pořadatelem akce je stanoven
pan L.B., po skončení akce bude prostora uvedena do původního stavu.

Zastupitelstvo obce na svém 17.
zasedání konaném dne 14. 5. 2012
• určilo:
– ověřovateli zápisu o průběhu 17. zasedání ZO Holasice p. Balákovou
a p. Tomanovou;
• schválilo:
– navržený program jednání zastupitelstva obce
– rozpočtové opatření č. 1/2012
– celkovou částku na pronájem prostor
pro provozovnu kadeřnictví v přízemí
budovy OÚ na 5.000 Kč/měsíc, bližší
specifikace nájemního vztahu budou stanoveny samostatnou nájemní smlouvou
o pronájmu nebytových prostor
– prodej obecního pozemku vedeného
v evidenci katastru nemovitostí p.č.
311/36 o výměře 101 m² paní V.H. za
celkovou kupní cenu 4.545 Kč
– prodej obecního pozemku vedeného
v evidenci katastru nemovitostí p.č.
323/5 o výměře 60 m² manželům P. za
kupní cenu 2.700 Kč
– zveřejnění záměru prodeje obecního
pozemku p.č. 311/35 o výměře 108 m²
5

informace z obecního úřadu
kátní kancelář Schneider Brno a za a.s.
Exproduct JUDr. Grumlíková. Přítomni
bývali také architekti a projektanti, za
naši obec Ing. arch. Jakubcová (stavební inženýring), majitelé a představitelé společnosti Exproduct. Zpravidla
se jednání odehrávala vždy od 18
hodin a nejednou byla ukončena až ve
21,30 hodin, občas se jednalo
i o víkendu, apod. Nicméně vzhledem
k profesionálnímu přístupu Mgr. Joukla
a Ing. arch. Jakubcové se podařilo pro
naši obec získat a dohodnout opravdu
to nejlepší, v což jsme ani nedoufali.
Výstavba v lokalitě Čtvrtě je naplánována v platném územním plánu někdy
z dob 70. let minulého století. Bylo
zřejmé, že budování této lokality
později než lokalita Rozhraní, bude,
pro zdárné napojení se např. na kanalizaci a čistírnu odpadních vod, složité
(např. naplnění kapacity čistírny odpadních vod). Dále nutnost budovat protihlukové opatření, kterým bude sice
odhlučněna tato nová lokalita, ale hrozí
nebezpečí, že hluk bude znepříjemňovat život občanům na ul. Brněnské.
Tyto a další nově se objevující problémy byly hlavními důvody, které jsme
jako zástupci obce viděli zásadními
a naší snahou bylo pro naši obec vyjednat dobré podmínky.
Výše zmíněným zdlouhavým vyjednáváním se podařilo dohodnout toto:
Investor (Exproduct a.s.) na své náklady zbuduje protihlukový val s opěrnou
zídkou z tzv. gabionů (kombinace
kamenů a hlíny). Val bude vysoký asi
3,5 m přičemž 1 m bude v zemi, tzn.
nad zemí výška protihlukového opatření bude 2,5 m. Cena tohoto valu je
odhadována na cca 3,5 až 4
milióny Kč.
Dále investor na své náklady zbuduje

Letos oPĚt osLavíme svátek
svatého vácLava tradičními
svatovácLavskými hody
Mám opravdu radost, že v pátek 18.
května mi paní Jana Dufková a paní
Katka Menčíková sdělily velice příjemné rozhodnutí a to, že letošní svatováclavské hody budou organizačně zastřešovat právě ony dvě. Jsem moc ráda,
že moje víra v to, že našim mladým spoluobčanům, kteří drží hody a chodí
v krojích, není lhostejno, zda-li se u nás
v Holasicích pokračuje v této velice
pěkné a v okolí vyhlášené tradici.
Jsem hrdá a vážím si jejich rozhodnutí a uvědomění si, že to, že se hody
v roce 2011 nekonaly, byla nejen
škoda, ale i ostuda! Stále platí to, co
jsme slibovali v komunálních volbách
v roce 2010, tedy to, že budeme podporovat udržování tradic v obci, k nimž
bezesporu pořádání hodů patří.
V obecním rozpočtu je na pořádání
hodů vyčleněna částka 50 tisíc korun.
Mohu-li hovořit za celé zastupitelstvo,
resp. jako starostka budu vždy organizátorům hodů jakož i mladým stárkům
nápomocna a udělám vše pro to, abychom opět navázali na tradici, kterou
nám závidí i okolní vesnice!

Jednání s investorem
exProduct a.s. (budoucí
výstavba v LokaLitĚ čtvrtĚ)
V měsících březen a duben t. r. jsme
společně s panem místostarostou
absolvovali několik opravdu náročných
až vyčerpávajících jednání s představiteli společnosti Exproduct a.s. Jednání
bylo vedeno právními zástupci obou
stran. Za naši obec Mgr. Joukl, advo6

informace z obecního úřadu
Exproduct a.s. slíbil obci poskytnout
navíc sponzorský dar ve výši 50 tisíc kč
pro potřeby našich obecních škol.
co se tedy podařilo získat pro
obec? Především se podařilo zamezit výstavbě obludné betonové zdi!
Místo této zdi bude zbudován přírodní
tzn. porostlý zelení protihlukový val.
Tento val bude nižší než zeď, bude
pohlcovat hluk ze silnice č. II/425.
dále bude zřízena retenční nádrž,
kterou bude obec využívat v případě jakékoli havárie či přetížení stávající čistírny odpadních vod. Je
zřejmé, že údržba jak valu tak retenční
nádrže bude pro obec jistou starostí
v budoucnu.
Jestliže vše přepočítáme na finance,
obec získala bezmála 6 miliónů korun.
k dnešnímu dni je na bankovním
účtu obce připsána částka 732 tisíc
korun, to znamená, že bez daru školám je to veškerá hotovost, která
byla smluvně dohodnuta a byla
v termínu dle dohody uhrazena.

retenční nádrž, která bude sloužit
k ochraně ČOV obce Holasice v době
přívalových dešťů, při jakýchkoli technických problémech stávající ČOV
a dalších nahodilých jevech, při nichž
dojde k nefunkčnosti ČOV. Hodnota
této stavby je odhadována na cca
1 milión Kč. Nádrž bude zbudována na
pozemcích investora, bude mít celkovou rozlohu max. 100 m², bude uložena v zemi.
Dále se podařilo dohodnout s investorem to, že přispěje na opravu stoky
„A“ obecní kanalizace (od propustku
nebo za železničním mostem – to záleží jak se dohodneme s Českými drahami). Výše příspěvku činí 550 tisíc kč.
Dále bylo investorovi prodáno cca 400
m² obecních pozemků, které budou
sloužit zpravidla jako veřejná prostranství u rodinných domů. Dohodnutá
cena 162 tisíc kč. V souvislosti s tímto
je třeba zmínit, že veškerá veřejná prostranství, jakož i inženýrské sítě budou
za 1 Kč předány po skončení výstavby
a kolaudaci naší obci! Dále byla zřízena
věcná břemena – první spočívající
v povinnosti vlastníka obecních pozemků strpět právo vstupu za účelem stavby, provedení stavby a následný vstup
za účelem údržby a opravy vedení inženýrských sítí. Částka za toto věcné břemeno 10 tisíc kč. Druhé břemeno
spočívající v povinnosti obce strpět
právo vstupu za účelem stavby, provedení stavby komunikace a následný
vstup za účelem údržby a opravy stavby
komunikace včetně průchodu a průjezdu na vybudované komunikaci na
obecních pozemcích. Částka za toto
druhé břemeno 10 tisíc kč.
Při samotném jednání na veřejné
schůzi zastupitelstva obce pan
předseda představenstva společnosti

svoZ třídĚného odPadu
Problematika komunálního odpadu je
oříškem pro každou obec, město,
republiku resp. pro celou naši planetu.
Promiňte mi, tento poněkud frázovitý
úvod, ale když se projdete po katastru
naší obce a míjíte kontejnery pro tříděný odpad, někdy si říkáte, jestli ten
nepořádek a svinčík kolem kontejnerů
se vám zdá, či je to vizitka nás lidí.
Přitom se domnívám, že je to tak jednoduché – pokud vidím, že kontejner
je plný, nemůžu svůj odpad (jedná se
zejména o papír, plasty a sklo) navést
k tomuto kontejneru a vytvořit jakousi
neudržovatelnou hromadu smetí.
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ností, že v roce 2010 se v naší obci
narodilo celkem 17 dětí, v roce 2011
to bylo 14 dětí a to zde nejsou započítány děti z Rozhraní a Čtvrtí. Obecní
zastupitelstvo rozhodlo o výstavbě
nové budovy MŠ nejen z důvodu velkému počtu rodících se dětí, ale také se
začaly objevovat případy, kdy obec je
povinna zajistit vzdělávání dětem předškolního věku, žijícím v obci, jestliže
kapacita obecní MŠ je naplněna. V tom
případě poskytne předškolní vzdělávání jiná obec, která má právo požadovat
úhradu neinvestičních výdajů po naší
obci. To znamená, že obecní rozpočet
bude zatížen částkami na úhradu příspěvků za děti, které nebudou moci navštěvovat naši dosavadní mateřskou
školu z kapacitních důvodů a věřte, že
tyto částky mohou být rozdílné a velice
vysoké!
Jediným vhodným místem a obecním
pozemkem pro výstavbu nové mateřské školy je pozemek na ul. Václavská,
označován jako „třináctka“. Na tomto
pozemku stával rodinný dům, který
obec zakoupila v roce 2000 od původního majitele pana Škardy.
Dříve, než bylo možné zahájit územní
a stavební řízení pro výstavbu nové
budovy MŠ, bylo nutné provést demolici stávající budovy včetně hospodářských přístavků. Od září 2011 usilovala obec o toto odstranění, avšak vždy
jsme se setkali s nesouhlasem sousedů z RD č.p. 12. Proběhla celá řada
jednání na stavebním úřadu, několikráte se pracovnice stavebního úřadu
dostavila na toto konkrétní místo.
Nutnost odstranění objektu potvrdil
svou technickou zprávou také odborník
z oboru statiky. Dne 27. 4. 2012 bylo
vydáno rozhodnutí – nařízení o neodkladném odstranění celé stavby. Téhož

Musím prostě vyčkat, až bude kontejner prázdný či obhlídnout další místa
s kontejnery, zda-li i tyto jsou přeplněné anebo využít provozu odpadového
dvora a vyvést smetí tam.
Uvádím pravidelnost svozu kontejnerů:
separované složky komunálního
odpadu
(v závorce jsou uvedeny celkové počty
nádob o objemu 1 100 l, umístěné na
katastru naší obce)
• sklo bílé (4 ks) – svoz 1x za měsíc
• sklo barevné (4 ks)
– svoz 1x za měsíc
• plasty (5 ks) – svoz 1x za týden
• papír (4 ks) – svoz 2x za měsíc
směsný komunální odpad
(popelnice z domácností)
Odvážejí se jak popelnice, tak vše
(pytle, krabice) co připravíte v den
svozu k vyvezení. Svoz probíhá každý
sudý týden v pondělí.
Za svoz odpadu platíme:
– směsný a separovaný komunální
odpad ... 42.706 Kč/měs.
– vývoz velkoobjemových kontejnerů
z odpadového dvora (provoz duben až
listopad) ... 16.275 Kč / měs.
– nebezpečný odpad, který musí být
prováděn dle zákona 2x ročně, jsme
zatím uhradili ... 11.843 Kč.
Za rok se jedná o celkovou částku
654.515 kč.

výstavba nové budovy mŠ
Záměr resp. nutnost vybudovat
novou budovu mateřské školy je všeobecně znám a je podpořen i skuteč8
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dne zahájila odborná firma demoliční
práce. V poledne 27. 4. 2012 byl právním zástupcem nesouhlasících sousedů podán návrh na předběžné opatření
u okresního soudu v Brně a ještě týž
den v 18 hodin samosoudkyně rozhodla a tento návrh zamítla. Dne 9. 5. 2012
byla demolice dokončena.
Obec zažádala o výmaz č.p. 13
z katastru nemovitostí. Obec za demolici celého objektu uhradila částku 192
tisíc kč, za odvoz a uložení suti částku
38.400 kč. Prodejem železného šrotu
obec získala 12.705 Kč. Jednáme
o prodeji neočištěných cihel (jedná se
o pálené cihly z tzv. první republiky).
Dne 16. 5. 2012 proběhlo jednání
mezi sousedy z č.p. 12 a obecním
zastupitelstvem, kdy zastupitelstvo
vyslechlo návrhy ze strany sousedů
(sousedé nesouhlasí s výstavbou nové
budovy mateřské školy, nabízí obci, že
pozemek „třináctku“ odkoupí buď za
peníze nebo výměnou za pozemek,
nacházející se za lokalitou Čtvrtě před
areálem Estetico, který však není jejich
majetkem). Na schůzce bylo dohodnuto, že zastupitelstvo svoje vyjádření
sdělí sousedům z č.p.12 do poloviny
měsíce června.
Dne 18. 5. 2012 právní zástupce
sousedů z č.p. 12 podal odvolání proti
rozhodnutí stavebního úřadu o nařízení
o neodkladném odstranění celé stavby. Téhož dne byl proveden výmaz č.p.
13 z katastru nemovitostí.
Stále platí, že v měsíci říjnu 2012
bude vypsán dotační titul na výstavbu
novostaveb mateřských škol. V této
dotaci bude možné zažádat o dotaci až
do výše 40 miliónů Kč (předpokládaná
cena naší nové MŠ je 17 až 22 mil. Kč),
ovšem musí být vyřízeno stavební povolení včetně nabytí právní moci.

Obci je zřejmé, že díky všem průtahům, které se ještě objeví, nebude
obci umožněno, aby se o poskytnutí
této dotace vůbec pokusila usilovat.
Z toho vyplývá, že touto částkou
bude zatížen obecní rozpočet
v budoucích letech.

kácení akátů na obecním
PoZemku Pod tZv. strážním
domkem „na rybníku“
Lesní hospodář provedl inventuru
tohoto lesního porostu (ozn. 108 D v6).
Dle výsledku této inventury bylo
lesním hospodářem jednak doporučeno obnovení akátového porostu způsobem, který je povolený pro naši
republiku tzn. kácení stromů tak, že na
ponechaných pařezech vyrazí nové
výhony akátů, z nichž budou
v budoucnu ořezem formovány nové
vzrostlé stromy.
Dále dle inventury měly zásoby akátového dřeva činit 393 m³ dříví. Už
pouhým okem bylo zřejmé, že díky
bezostyšnému řezání a kácení dřeva
„načerno“ tam bude stát méně stromů
určených k pokácení. Bylo tedy na rozhodnutí zastupitelstva, zda-li to, co tam
zůstalo nevytěžit a získat tak finance do
obecního rozpočtu.
Zastupitelstvo tedy 30. 11. 2011
usnesením č. 181/2011 schválilo provedení těžby. Bylo osloveno několik
společností, které provádí těžbu dřeva
včetně vykoupení a odvozu. Bohužel
byl zájem buď pouze o vytěžení nebo
jen o výkup. Jediná společnost Lesy
města Brna, a.s. nabídla jak vytěžení,
vykoupení, odvoz. Nabídli také „úklid
prostory po ořezu“, ale vzhledem
k tomu, že částka za tento úklid byla
9
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Velice mě mrzí, že jsem se osobně
setkala s tvrzením, že dřevo si vozí pan
místostarosta na svou pilu, protože je
majitelem pily v Boskovicích. Dokonce
jeden občan přišel na obecní úřad, aby
mi vynadal, že není možné, abychom
dostali za m³ tak vysokou cenu, že to
musí být nějaká „levota“. Věřte, že jak
pan místostarosta tak ani já nemáme
žádnou pilu, nevlastníme žádnou firmu
na zpracování či prodej dřeva! Veškeré
peníze z prodeje tohoto akátového
dřeva jsou vloženy na účet obce a jsou
zahrnuty v příjmech rozpočtu obce.

značně vysoká, bylo dohodnuto, že
ořez bude ponechán na místě samém
a bude nabídnut občanům naší obce
k rozebrání a vyklizení konkrétně přidělené prostory. To, že bylo nutné stromy
kácet, dokazují také fotografie, z nichž
je patrno, že stromy byly uvnitř již narušené – proschlé.

vykonávají k 1. 1. 2012 činnosti ředitele v příslušné škole nepřetržitě po
zákonem stanovenou dobu. Je-li
nepřetržitý výkon činností ředitele k 1.
1. 2012 déle než 6 let, pak výkon
práce na vedoucím pracovním místě
končí k 31. 7. 2012. To znamená, že
výkon funkce ředitele/ředitelky, který
je ve své funkci ředitele více jak 6 let
k tomuto datu končí ze zákona.
Ovšem pracovní poměr trvá dál.
Ředitel/ředitelka ve své funkci musí být
jmenován/jmenována na období dalších šesti let a to buď vyhlášením konkurzu anebo bez vyhlášení konkurzu.
V naší obci byl konkurz na místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ vyhlášen v zákonem stanovené lhůtě tedy do 30. 4.
2012. Přihlásit se do konkurzu mohou
zájemci do 31. 5. 2012. Po tomto datu
se sejde konkurzní komise, kterou
tvoří: dva členové určení zřizovatelem, jeden člen určený ředitelem
jihomoravského krajského úřadu,
jeden člen, kterým je pedagogický
pracovník školy, jeden člen – školní
inspektor, jeden člen – odborník
v oblasti státní správy, organizace
a řízení ve školství dle druhu a typu
školy, jeden člen – člen školské
rady a dále to mohou být odborníci
s hlasem poradním, kteří nejsou
členy komise.
Na první schůzce konkurzní komise
proběhne otevírání obálek doručených
od přihlášených zájemců a bude posuzováno splnění podmínek vyhlášených
konkurzem. Ti uchazeči, kteří podmínky splňují, budou pozváni k vlastnímu
konkurzu. Předpokládám, že vlastní
konkurz proběhne do konce měsíce
června 2012.

výsadba ZeLenĚ
Jak jste si zajisté všimli, zdárně
pokračuje výsadba zeleně v centru naší
obce. Na podzim loňského roku byla
ukončena výsadba stromů a na jaře
letošního roku pokračuje výsadba
keřů, trvalek. V letošním roce na podzim to bude opět vysazení dalších stromů. Veškerá výsadba probíhá dle
odborného projektu a je prováděna
odbornou firmou. Jsem potěšena, že
přes veškerou nepřízeň osudu, se
všechny stromy uchytily a díky snaze
pracovníků – zahradníků, kteří už 3x
prováděli zálivku stromů, věřím, že stromy budou krášlit naši obec. Bohužel,
jak jsme očekávali, už se také stalo, že
u sokolovny byly odcizeny dva ani ne
před měsícem vysazené keře. Zloděj si
pro jistotu nabral i větší množství kůry…
Také vysazený dub u Tůně Ludmila je
poškozený (viz foto). Můžeme se jen
domnívat, zda-li se jedná o zásah dravce – občas se stává, že dravec si
sedne na špičku stromu, která se pod
vahou jeho těla ulomí (toto není z mé
hlavy, jedná se o vysvětlení odborníka

Tak, jak se předpokládalo vzhledem
k čilému kácení dřeva načerno už
v minulosti, bylo vytěženo společností
Lesy města Brna, a.s. 177,33 m³.
Dokonce i v době kácení bylo dřevo,
které dělníci před koncem směny
pokáceli a nechali na cestě, během
odpoledne a noci prostě ukradeno.
Obec i přesto za vytěžené dřevo vyfakturovala celkovou částku 118.328 kč.
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Ing. Dratvy). Pokud však tuto špičku
ulomil člověk, co k tomu více říci ? …

konkurZ na řediteLku ZŠ a mŠ
hoLasice
Vzhledem k tomu, že se ke mně
dostalo tvrzení: „Jak si vůbec dovolujeme na obci odvolávat paní ředitelku ZŠ
a MŠ Holasice!“, dovolte mi, abych vše
uvedla na pravou míru. Na obci si nic
nedovolujeme, resp. řídíme se platnou
legislativou – § 166 zákona č. 561/
2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění
zákona č. 472/2011 Sb. Přechodné
ustanovení čl. II bodu 5 zákona
č. 472/2011 Sb., stanovuje k jakému
datu končí výkon práce na vedoucím
pracovním místě ředitelů škol, kteří

Lenka Ungrová
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co děláš rád/a v mateřské škole?
 Rád pracuji s barvami, rád si stavím ze stavebnice Rasti
 Ráda kreslím s pastely, křídami,
barvami, cvičím, siju na pískovišti,
ráda běhám, chodím na vycházky
do Slatiny, mám ráda výlety a ráda
chodím do divadla.

 Ráda cvičím,
v kuchyňce.

ráda

si

hraji

 Ráno si hraju s holkama v kuchyňce, ráda cvičím, ráda hraju
s Filipem fotbal, ráda zpívám
a dělám pracovní listy.

 Rád dělám zajímavé věci u stolečku, kreslím, stříhám a tak, rád
jsem udělal dárek pro maminku,
rád si hraju s autama, rád pozoruji zvířátka na vycházkách.
 Rád stavím z kostek hrady, rád se
houpám na houpačce.
 Mně se líbí dělat pracovní listy,
hrát ve školce na počítači, někdy
hrát s Gabčou pexeso, líbila se mi
vycházka do Babiččiny cukrárny
na zákusek.

 Rád maluji, rád stavím z kostkama, třeba hrad.
 Rád cvičím, hraju si na koberci –
rád stavím, na dvorku rád jezdím
na koloběžkách, rád stavím
z písku.

 Rád maluju, líbilo se mi, jak jsme
šli do Popovic a na Rozhlednu.
 Mám ráda malování, ráda skáču
přes lano.
 Taky rád skáču přes lano, rád jezdím na koloběžkách, rád si hraju
s auty.
 Rád stavím stíhačky, rád stavím
z Chevy, rád si hraji na pískovišti,
líbilo se mi divadlo.

 Ráda cvičím, nejraději sedím
v kroužku, když si povídáme.
 Ráda hraju pexeso, ráda chodím
na procházky, těším se až pojedeme na výlet do hvězdárny.

 Ráda si hraji s holkama v kuchyňce, ráda maluju, ráda chodím do
pískoviště, ráda lozím po průlezkách.
12
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moje maminka

obecní knihovna

bleší trh

k příležitosti dne matek kreslily děti svoje maminky

Obecní knihovna Holasice si dovoluje
upozornit na nové knihy ve svém fondu:

Na nápad s „blešákem“ nás vlastně
přivedla paní starostka Lenka Ungrová.
Konal se ve dnech 18. a 19. května
2012 v holasické sokolovně a prodávat – kromě jídla, pití, oblečení, bot
a kosmetiky – se dalo vše.
Děkujeme všem sedmi statečným
ženám, které přinesly své poklady na
náš blešák, věcí se vybralo zhruba kolem
400 kusů. Kdo do sokolovny přišel,
neprohloupil a něco krásného si nakoupil. Několik osob se do sokolovny přišlo
podívat pro inspiraci, co mají přinést
příště. Máme samé kladné ohlasy, jsme
rády, že se akce povedla a budeme se
těšit na další blešák.
Na závěr chceme ještě poděkovat
Verči Srncové, která nám ochotně
pomáhala s organizací.

Knihy pro dospělé:
Sam Christer: Odkaz Stonehenge
Lisa Kleypas: Z lásky k tobě
Barbara Cartland: Hlavolam lásky
Patricia Briggs: Říční znamení
Ilona Andrews: Magie útočí
Patricia Briggs: Štvanice

Jana Vaculová a Jitka Kreidlová
maminy z Rozhraní

Knihy pro děti:
P. C. Cast – K. Cast.:
Škola noci 8: Probuzená
Andrea Cremer: Smečka 3: Oběť
Richelle Mead: Pokrevní pouta
Christopher Paolini: Inheritance
John Flanagan:
Hraničářův učeň 11: Ztracené příběhy

Petra Koláčková
knihovnice
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sbor dobrovolných hasičů holasice
Dobrý den v předprázdninovém
čase, další tři měsíce utekly jako voda,
a proto se vás pokusíme informovat
nejen o dění ve zdejším hasičském
sboru i jednotce za uplynulou dobu, ale
navíc i o tom, co se chystá…
Sbor se v uplynulém období soustředil na několik akcí. Mezi ty nejpodstatnější patřila v lednu výroční schůze,
kdy jsme vyhodnotili uplynulý rok a stanovili si cíle na rok následující. Další,
troufneme si říct již tradiční akcí byl
(v pořadí již pátý) hasičský ples v místní sokolovně. I přes velmi silné mrazy,
které v té době panovaly, byla návštěva
plesu hojná. Dále jsme v měsíci dubnu
provedli sběr šrotu v naší obci.
Děkujeme všem, kteří přispěli.
Mezi nejnáročnější však patří příprava naší mládeže v požárním sportu
pod vedením Ivy Křižákové. V době
vydání zpravodaje mají děti za sebou již
několik závodů – v Syrovicích,

Přísnoticích, Březině u Tišnova,
Silůvkách atd. Dětem se podařilo
postoupit až do okresního kola, kde se
jim až tak nedařilo a postupová místa na
krajskou soutěž do Brna dětem utekla.
Tak třeba příště.
Mezi plánované a připravované akce
patří den dětí, který připravujeme ve
spolupráci s obcí Holasice a ostatními
místními sdruženími. Den dětí je naplánovaný na 23. června. U této příležitosti se zároveň uskuteční i slavnostní
umístění a vysvěcení sošky sv.
Floriána, hasičky a vozidel. Po celou
dobu bude probíhat i tzv. den otevřených dveří pro občany, kteří budou mít
zájem spatřit zázemí našeho sboru
i jednotky, vozový park i vozidla dalších
sborů, kteří se této akce zúčastní. Tímto
srdečně zveme děti, jejich rodiče
a samozřejmě i ostatní zájemce.
tato akce se uskuteční za každého
počasí!

Závody v Syrovicích
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sbor dobrovolných hasičů holasice
Naše jednotka má za sebou, řekl
bych, velmi náročné období. Zatímco
v roce předešlém jsme si na naše konto
připsali celkem 20 zásahů, tak jen do
poloviny května to bylo celkem 18
zásahů (90 % r. 2011) a to většinou
požárů.
Asi nejzávažnějším byl hned ten
první, kdy v lednu došlo k požáru střechy RD v Rajhradě na ul. Klášter.
Požárem střechy na ploše cca 3x8
metrů došlo i k poškození rozvodu vody
a tím k dalším škodám na majetku. Na
místě zasahovalo celkem šest jednotek
profesionálních i dobrovolných hasičů.
Mezi časté zásahy patřily v měsících
březnu a dubnu požáry při vypalování
trávy a jiného odpadu, dokud nebyl
vyhlášen jejich plošný zákaz hejtmanem
našeho kraje. Tento zákaz byl sice již
odvolán, ale přesto stále upozorňujeme
na povinnost hlásit jakékoliv pálení,
které může zavdat příčinu k výjezdu
hasičů! Pro tento případ lze využít na
našich stránkách www.holasice.cz/
hasici odkaz na formulář pro nahlášení
pálení na HZS. Stačí pouze kliknout na
obrázek a vyplnit formulář. Takto strávených několik málo minut vám může
ušetřit i několik desítek tisíc korun,
pokud nepočítáme další problémy
s PČR. Stejný formulář vyplňují i zástupci

firem, u nich je však možný postih až
v řádu půl milionu!
musíme v této souvislosti pochválit naše spoluobčany, že této služby
využívají a že problémy s neohlášeným vypalováním se nám celkově
vyhýbají.
Jednotka však nejezdila jen k událostem, ale prováděla i školení a výcviky.
Mezi ty nejnáročnější patřil například
výcvik s motorovou pilou, který probíhal
na základě dohody v Rajhradě na několika místech. Dále probíhal výcvik
v sebezáchraně pomocí lan na budově
věže, výcvik ve zdolávání a postupu při
hašení požáru vozidel na ekodvoře atd.
Strojníci a velitelé si pak mohli letos
nově vyzkoušet zázemí školícího střediska HZS v Brně-Líšni. Zde byl připraven program – jak postupovat při zdolávání požáru výškových budov, zásah
pomocí pěny, první pomoc, výcvik ve
speciálních kontejnerech simulujících
požár v uzavřeném prostoru (byty, sklepy), zásah v reálném prostředí za použití dýchací techniky atd.
Závěrem přejeme všem krásné prožití doby prázdnin a načerpání sil do dalších měsíců letošního roku.
za hasiče
Luboš Bachorec
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dětský čarodějnický jarmark
V sobotu 28. 4. 2012 jsme uspořádali zhruba od 16 hodin dětský
čarodějnický jarmark určený především pro děti. Akce se konala ve venkovních prostorách za holasickou
sokolovnou. Samotného jarmarku se
zúčastnila zhruba desítka malých
prodávajících čarodějů a kouzelnic.
Prodávaly se kouzelnické předměty
typu – kouzelnické hůlky, náramky,
prstýnky, koule, perníčky, ubrousky
prostři se, ulity, šišky,…
Děti měly moc pěkné masky a líbili se nám i ti odvážní rodiče, kteří měli
převlek také. Po jarmarku následova-

lo ozdobení a pálení čarodějnice.
Opékání buřtů proběhlo za dohledu
a spolupráce pana Mlečky, kterému
tímto děkujeme, protože silnější vítr
si mohl také s plameny ohně nebezpečně pohrát! Rádi bychom poděkovali i paní starostce Lence Ungrové,
bez níž by se začátek čarodějnic
nepodařil. No a závěrem – doufáme,
že se opět za rok „slétneme“.
Těšíme se další společnou akci.

společenská kronika

bhc dragons brno
družstva 1. ligy v hoLasicích

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

V polovině dubna proběhlo
domácí kolo družstev v Holasicích
pro tým Dragons Brno. Očekávala
se dvě těžká utkání se silnými týmy
první ligy a tak se i stalo. Náš tým
Dragons Brno stále srovnával krok
s týmem SHL Exmost Brno, kde
výsledek se stal trochu smolným
v poměru 5:6.

Novými
občánky Holasic jsou:
Oldřich Jonáš
Jan Kreidl
Denis Slavíček

Jana Vaculová a Jitka Kreidlová
maminy z Rozhraní

Naposledy
jsme se
rozloučili
s panem Františkem Furchem,
s panem Vilémem Machálkem
a s panem Kamilem Liškou
Čest jejich životu!

V druhém zápasu jsme drželi
vedení a podařila se vybojovat
výhra 9:8 nad týmem Bizonů
z Uherčic. Zápisem těchto dvou
bodů máme letos na kontě bodů
šest a držíme prozatímní 3. místo
v celkové tabulce nejvyšší první
ligy.
Pavel Nešpor
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Praktické informace / lékaři v rajhradě
PRAKTIČTí LéKAŘI PRO DOSPěLé:

ZUBNí LéKAŘI:

mudr. Josef Štork / mudr. Popek
Rajhrad, Masarykova 544
tel.: 547 230 044, 547 232 107
po
7.00 – 12.00
út
7.00 – 12.00 (MUDr. Popek)
12.00 – 17.00 (MUDr. Štork)
st
7.00 – 12.00 (MUDr. Popek)
13.00 – 18.00 (MUDr. Štork)
čt
7.00 – 12.00 (MUDr. Popek)
12.00 – 17.00 (MUDr. Štork)
pá
7.00 – 12.00

mudr. Jiří Plšek
Rajhrad, Masarykova 544
tel.: 547 232 122
po
8.00 – 14.00
út
8.00 – 14.00
st
8.00 – 14.00
čt
13.00 – 18.00
pá
8.00 – 12.00
mudr. Libuše turečková
mudr. kateřina turečková
Rajhrad, Masarykova 544
tel.: 547 229 209
po 12.00 – 17.00
út
8.00 – 14.00
st
8.00 – 14.00
čt
8.00 – 14.00
pá
7.30 – 12.00

mudr. marek tejral
Rajhrad, Masarykova 808
tel.: 724 821 524
po
7.00 – 11.00 (sestra)
11.00 – 15.00 (lékař)
út
13.00 – 17.00
st
7.00 – 12.00
čt
13.00 – 19.00
pá
7.00 – 10.00 (sestra)
so 08.00 – 12.00 (lékař)

INTERNET
tel.: 739 054 060
www.mpclick.cz
SLEVA 3% pro zákazníky firmy
MPclick na pobočkách Hustopeče
a Židlochovice. Sleva se týká sortimentu mobilních tel., výpočetní
techniky a příslušenství.

GyNEKOLOGIE:
mudr. michaela kostková
Rajhrad, Masarykova 544
tel.: 547 230 068
po
6.00 – 6.30 odběry
6.30 – 12.00
út
7.00 – 10.00 odběry/poradna
10.00 – 12.00 pro zvané
st
10.30 – 17.30

PRAKTIČNí LéKAŘI PRO DěTI
A DOROST:
mudr. hana Jarošová
Rajhrad, Masarykova 544
tel.: 547 229 572
po-pá 7.30 – 10.30 nemocní
po 10.30 – 12.00 prevence
13.00 – 14.00 poradna
út
10.30 – 12.00 poradna
st
10.30 – 12.00 prevence
13.00 – 15.00 nemocní
čt
10.30 – 12.00 prevence
pá 10.30 – 12.00 prevence

FyZIOTERAPIE:
marie Poledniková
Rajhrad, Masarykova 544
tel.: 544 216 827, 603 819 987
po
7.30-12.00
12.30-15.00
út
7.30-12.00
12.30-15.00
st
7.30-12.00
12.30-15.30
čt
7.30-12.00
pá
7.30-12.00
12.30-15.00

mudr. eva havelková
Rajhrad, Masarykova 544
tel.: 547 229 562
po-pá 7.30 – 11.00 nemocní
po 11.00 – 13.00 prevence/poradna
st
11.00 – 13.00 prevence/poradna
13.00 – 14.00 nemocní
čt
11.00 – 13.00 prevence/poradna
pá 11.00 – 13.00 prevence/poradna

LéKáRNA:
Rajhrad, Masarykova 90
tel.: 547 229 696
po-pá 7.45 – 17.00
20

5M za

375,a 10M za

432,-

- cena 12-ti měsíčního předplatného
aktivaace 1,
- aktivace
1,- Kč se smlouvou na 12 měsíců

!
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ční tarif
1m
1měsíční
router
á
átový
bezdrátový
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