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Úvodní slovo starostky obce
Obec Holasice srdečně
zve všechny děti na
pohádku Divadla Koráb

Kocour v botách,
po níž bude následovat Mikulášská nadílka.
Vstupné dobrovolné.

Mikulášská nadílka
Ve středu 5. 12. 2012 po pohádce v holasické sokolovně
Popsané balíčky pro své děti můžete odevzdávat u vstupu.

Obec Holasice a o. s. HaLeLiSta
vás srdečně zvou na

Tradiční rozsvěcení
vánočního stromu
aneb

Zahájení doby adventní
v neděli 2. 12. 2012 od 17
hodin před samoobsluhou
v Holasicích
Kulturní program:
Vystoupení dětí ze ZŠ
Holasice

Vážení holasičtí spoluobčané,
je za námi již druhý rok trvání činnosti obecního zastupitelstva zvoleného v posledních komunálních volbách
v roce 2010. Na následujících řádcích
si můžete spolu se mnou provést
malou inventuru všeho toho, co se
nám společnými silami v naší obci
podařilo uskutečnit v roce 2012.
V tomto roce, stejně jako v minulém,
se dbalo na finanční úspory. Podařilo
se obecní rozpočet v celkové výši 8,5
milionů Kč dodržet, resp. vytvořit přebytek neboli úsporu do let budoucích.
(Úspora za rok 2011 byla 1,1 mil. Kč
a za rok 2012 bude cca 700 tis. Kč.)
Protože toto číslo obecního zpravodaje je v letošním roce posledním,
dovolte mi, abych poděkovala všem
občanům naší obce za jistou trpělivost
a toleranci, kterou projevujete při řešení neustále se objevujících problémů,
přání a žádostí, které od vás směřují ať
na obecní samosprávu, obecní úřad či
zcela jmenovitě na jednotlivé zastupitele obce. Chci poděkovat všem občanům, kteří ochotně a nezištně pečují
o veřejná prostranství, chodníky
a komunikace ať před svými domy či
např. na obecních hřištích. Velice si
této vaší pomoci vážím, protože bez
vás bychom jen stěží udržovali pěkný
vzhled naší obce. Ráda bych na tomto
místě poděkovala všem svým spolupracovníkům ať na obci či obecním úřadu
za veškerou činnost, kterou vykonávají
pro naše Holasice!
S blížícími se vánočními svátky
a koncem roku 2012, mi dovolte,
abych vám všem popřála jenom všechno dobré. Pevně věřím, že nadcházející rok, byť zakončený „13“ bude pro
naši obec Holasice příznivým a snad
i šťastným!

Všem občanům i příležitostným čtenářům našeho zpravodaje přeji příjemné vánoční svátky a v novém roce především pevné zdraví!
Lenka Ungrová
CO SE UDÁLO V ROCE 2012
V OBCI HOLASICE
Významné záležitosti týkající se
obce
– byla dokončena digitalizace katastrálního území Holasice
– byl proveden zpětný odkup produktů
Pioneer investments a tyto volné finanční prostředky byly zhodnoceny zřízením
růstového termínovaného vkladu na
dobu 2 roky u Volksbank CZ, a.s.
– byla vedena nesčetná jednání s příslušnými úřady, institucemi včetně
sousedů z čp. 12 ve věci výstavby
nové budovy MŠ
– byla vedena nesčetná jednání mezi
investorem a obcí (zastupující právník
a odborník ve věci stavebního inženýrinku) ve věci výstavby nové lokality
Čtvrtě
– byla uzavřena smlouva o výstavbě
protihlukového valu a retenční nádrži
– byla uzavřena smlouva o příspěvku
do rozpočtu obce na opravu kanalizační stoky A (od propustku na ul.
Brněnská celá ul. Palackého)
– byla uzavřena smlouva o budoucí
smlouvě o převodu inženýrských sítí,
komunikací, veřejného osvětlení a protihlukového valu
– vydán souhlas s vydáním kolaudačního souhlasu společnosti PULPER
a.s. na stavbu vodního díla „Kanalizace
dešťová“ v lokalitě Rozhraní
– průběžně byl projednáván a následně zpracováván nový územní plán
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Úvodní slovo starostky obce
obce Holasice ve spolupráci s projektantkou, odborem územního plánování
a obcí Holasice, veřejné projednávání
ÚP – jaro 2013
– byl vyhlášen a úspěšně vykonán
konkurs na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ
Holasice
– byla uzavřena smlouva o pronájmu
prostor pro provozovnu kadeřnictví
v přízemí budovy OÚ
– byla provedena těžba dřeva v prostoru 108 Dv6 včetně výkupu dřevní
hmoty
– zpracován projekt – statické zajištění svahu pod komunikací při ul.
Václavská (opěrná zeď, rekonstrukce
chodníku a oplocení)
– požádáno o změnu povolení k provozování vodovodu a kanalizace
– vyřízeno územní a stavební povolení
pro zajištění svahu pod komunikací při
spodní části ul. Václavská
– zpracován projekt rekonstrukce
chodníků v obci Holasice – Donbas
– zpracován projekt – parková úprava
prostor ul. Václavská
– zpracována projektová dokumentace pro územní a stavební povolení pro
zbudování rozšíření hlavního řádu
vodovodu z ul. Palackého
– pořízen 4. díl obecní kroniky
– každoroční kontrola hospodaření
obce pracovníky jihomoravského krajského úřadu – dílčí audit a závěrečný
audit, výsledek – bez závad.

– zhotovena dlažba u Kaple sv.
Václava
– oprava pravidelného zvonění na
Kapli sv. Václava
– 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
– pořízení sběrných nádob na separovaný odpad pro lokalitu Rozhraní
– oprava a instalace polykarbonátových výplní na autobusové zastávce ve
směru na Židlochovice
– kamerové zkoušky a následná oprava propadlé vozovky na ul. J. Fučíka
RD 162
– spolufinancování odvodnění vjezdu
na ul. J. Fučíka RD 157
– druhá a třetí etapa výsadby vzrostlých stromů v lokalitě vjezd do obce,
ul. nám. RA, ul. Václavská, ul.
Palackého
– přeložení vedení veřejného osvětlení nad pozemkem fyzické osoby na
obecní pozemek (prostora před garážemi na ul. Palackého)
– elektrifikace obecní garáže
– obnova přechodu pro chodce před
budovou ZŠ (vyřízena potřebná povolení, bude realizováno do konce
r. 2012 resp. jaro 2013)
– vyhrazené parkovací stání před
budovou ZŠ pro 2 vozidla pracovníků
ZŠ (vyřízena potřebná povolení, bude
realizováno do konce r. 2012 resp.
jaro 2013)
– instalace dopravních značek přechody pro chodce, 2x Průjezd zakázán v ul. Úzká, 2x Pozor, příčný práh
na komunikaci k nové ČOV (vyřízena
potřebná povolení, bude realizováno
do konce r. 2012 resp. jaro 2013)

Katastr obce
– instalace venkovního mobiliáře
a info tabulí u Kaple sv. Václava, tůňky
Ludmila, a u mlýnského náhonu
– oprava havarijního stavu elektroměrového rozvaděče a elektroskříně
v budově Kaple sv. Václava
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Úvodní slovo starostky obce
– zřízení přechodu pro chodce včetně
nočního osvětlení u prvního vjezdu od
Rajhradu do lokality Rozhraní (vyřízena
potřebná povolení, bude realizováno
do konce r. 2012 resp. jaro 2013)
– oprava poškozeného oplocení čistírny odpadních vod
– plošná deratizace volných ploch dle
potřeby a kompletně deratizace celé
kanalizace
– pravidelná údržba veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu
– pravidelná údržba veřejné zeleně na
obecních pozemcích, ale i na neobecních pozemcích (cesta z Holasic do
Rajhradu, cestička ke klášteru)
– pravidelný vývoz velkoobjemových
kontejnerů, třídění a vývoz kontejnerů
separovaného odpadu
– pravidelný svoz nebezpečného
odpadu.

vé sestavy a sedáků v pískovišti na dvorečku MŠ.
Sbor dobrovolných hasičů
– pravidelná dotace na celoroční provoz budovy a zařízení
– nové webové stránky.
Dětské hřiště Za školou
– pravidelná revize herních prvků
– pravidelná údržba a úklid celé prostory dětského hřiště Za školou.
Dětské hřiště Na Žlíbku
– instalace a dokončení oplocení hřiště
– pořízena nová lavečka (bude instalována na jaře 2013)
– pravidelná revize herních prvků
– pravidelná údržba a úklid celé prostory dětského hřiště Na Žlíbku.
Budova sokolovny
– kompletní oprava a rekonstrukce
podlahy sálu a přísálí
– oprava a převložkování komína
– oprava střechy vč. nové střešní krytiny nad přístavkem – šatnami
– řečnický systém s CD přehrávačem,
ozvučovací řečnický systém
– nejnutnější vybavení kuchyňky
(varná konvice, plotýnkový vařič)
– pořízení chybějícího hasícího přístroje
– provedení nutných oprav na plynových kotlích a příslušenství
– pravidelná údržba a úklid budovy.

Budova ZŠ a MŠ
– výmalba interiéru budovy ZŠ včetně
pořízení hygienických nátěrů stěn,
dokončení výmalby interiéru budovy MŠ
– výměna oběhového teplovodního
čerpadla v budově ZŠ
– výměna 1 ks radiátoru v budově ZŠ
– provedení nutných instalatérských
prací v budově ZŠ
– provedení nutných oprav na plynových kotlích a příslušenství v budovách
MŠ i ZŠ zjištěné pravidelnou revizí
plynu a kotlů
– z poskytnuté dotace od investora
výstavby v lokalitě Čtvrtě za 25 000 Kč
nový nábytek pro děti v MŠ a za
25 000 Kč pořízeno vybavení družiny
v ZŠ
– oprava vodovodního potrubí v budově MŠ
– odstranění nevyhovující houpačko-

Budova ČOV a odpadový dvůr,
obecní kanalizace
– pravidelný odvoz a likvidace kalů
a shrabků z česlí
– pravidelné opravy ucpaných čerpadel
na přečerpávacích stanicích i na ČOV
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Úvodní slovo starostky obce
– pravidelné zajišťování rozborů vody
– oprava a servis míchadla FLYGHT
– oprava a servis čerpadla FLYGHT
– servis, oprava a výměna řetězů a filtrů dmychadel
– kontrola kyslíkové sondy
– pořízení nových nerezových řetězů
pro čerpadla
– pořízení nového ohřívače vody pro
potřeby obsluhy
– kompletní čištění přečerpávacích
stanic a kanalizace
– v rámci reklamačního řízení oprava
vlhkého zdiva v místnosti obsluhy
a strojovně.

obce Holasice v měsíci leden dohledávání parcel (PK a KN) na listech vlastnictví a vyřizování daňových přiznání za
občany obce
– 2x organizování sbírky ošacení pro
Diakonii Broumov
– organizace a zajištění voleb do
zastupitelstev krajských úřadů 2012
– nové obecní webové stránky včetně
modulu interaktivní mapy
– příprava voleb prezidenta ČR 2013.
Žádosti o dotace – rok 2012
O co jsme žádali, ale nebylo vyhověno:
– projekt na vzdělávání seniorů –
práce s PC, platebními kartami
– údržba církevních budov – instalace
mříží na Kapli sv. Václava
– rekonstrukce podlahy v budově
sokolovny
Z dosud vyhlášených výzev pro podávání žádostí o dotace budeme žádat
anebo jsme již požádali:
– na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí
jednotek sboru dobrovolných hasičů
– na výstavbu nové budovy obecní
mateřské školy
– na protipovodňová opatření obce
Holasice
– na budování chodníků na Donbase
– na rekonstrukci odpadového dvora.

Budova obecního úřadu
– kompletní výmalba interiéru budovy
– rozvod pitné vody do horního patra
budovy
– stavební úpravy doporučené statikem, zbudování místnosti – skladu
– kompletní rekonstrukce dámské
a pánské WC
– kompletní úprava prostor kadeřnictví
vše v režii nájemců
– kompletní oprava a revize elektroinstalace v celé budově
– pořízení chybějícího hasícího přístroje
– výměna stropních svítidel v zasedací
místnosti, kancelářích a na chodbě
– pořízení jednacích stolů a skříní do
zasedací místnosti
– pořízení chybějících státních a obecních symbolů do zasedací místnosti
– pořízení nového PC pro účetní
obce.

Kulturní a sportovní akce pořádané
obcí či ve spolupráci s jinými organizacemi
– Betlémské světlo v Holasicích
– Dětský maškarní karneval organizovaný oddílem Skatů z Rajhradu
– Dětský maškarní karneval organizovaný holasickými dobrovolníky
– Maškarní karneval pro dospělé
organizovaný holasickými dobrovolníky

Mimo veškerou agendu a činnost
vyplývající ze samostatné či přenesené působnosti bylo uskutečněno:
– v souvislosti s digitalizací katastru
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Úvodní slovo starostky obce
– Pásmo písní „Ta naše písnička
česká“
– Jarní burza dětského oblečení organizovaná Maminami z Rozhraní
– Čarodějnický jarmark organizovaný
Maminami z Rozhraní
– Otevření naučné turistické trasy
Poznáváme Rajhradsko Mikroregion
Rajhradsko
– Turnaj ve stolním hokeji „Šprtec“
– Turnaj v nohejbalu organizovaný
holasickými dobrovolníky
– Den otevřených dveří budovy požární zbrojnice, svěcení sošky sv. Floriana
a hasičských aut a Den pro děti organizovaný sborem dobrovolných hasičů
– Bleší trh organizovaný Maminami
z Rozhraní
– Rozloučení s žáky čtvrtého ročníku,
kteří odcházejí do ZŠ Rajhrad
– Prázdninové skotačení za holasickou
sokolovnou
organizované
Maminami z Rozhraní
– První školní den – přivítání nejen
holasických prvňáčků v ZŠ
– Václavské hody 2012 organizovaný
holasickými dobrovolníky
– Podzimní a zimní burza dětského
oblečení organizovaná Maminami
z Rozhraní
– 1. Ročník ve streetballu organizovaná Maminami z Rozhraní
– Divadelní představení Rudý nos
ochotnický spolek DIVOCH
– Beseda seniorů a zástupců Policie
ČR
– Taneční zábava u příležitosti Kácení
máje v Holasicích organizovaná holasickými dobrovolníky
– Beseda nad kronikou obce
Holasice
– Rej světlušek aneb Lampioňák
zakončený posezením u svařáčku

a čaje v sokolovně organizovaný ZŠ
Holasice
– Rozsvěcení vánočního stromu
2012
– Pohádka Kocour v botách
a Mikulášská nadílka
– Vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi, pokus o celorepublikový
rekord 2012.
Obec Holasice podporuje
(Jedná se o poskytování finančních
příspěvků, darů do tombol anebo
zapůjčování obecních prostor zdarma
či za částku pokrývající nejnutnější
výdaje spojené s provozem obecních
budov.)
RAFK Rajhrad
ZO Český svaz včelařů Rajhrad
Svaz postižených civilizačními chorobami ZO Židlochovice
Gymnázium Židlochovice
Skautský oddíl Rajhrad
Občanské sdružení Halelista
Myslivecká společnost RajhradPopovice
Sbor dobrovolných hasičů Holasice
Maminy z Rozhraní
Moravská tenisová akademie
B.H.C. DRAGONS Brno
V.O.R. Rajhrad
Divadelní ochotnický spolek DIVOCH
Příspěvek na stravování osob ve starobním důchodu, které odebírají
obědy od společnosti Sansimon
Upomínkový balíček nově narozeným
občánkům obce Holasice.
Jakékoliv bližší informace lze získat
na veřejných zasedáních obecního
zastupitelstva, na webových stránkách
obce anebo na obecním úřadu.
Lenka Ungrová
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Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 20.
zasedání konaném dne 11. 9. 2012
• určilo:
– ověřovateli zápisu o průběhu 20.
veřejného zasedání zastupitelstva
obce Holasice p. Balákovou
a p. Holackého
• schválilo:
– navržený program jednání zastupitelstva obce
– rozpočtová opatření č. 3/2012,
č. 4/2012, č. 5/2012
– smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
práva věcného břemene a souhlasu
s umístěním energetického zařízení
– znění smlouvy o zřízení věcného břemene
– smlouvu o právu provést stavbu mezi
panem J. P. bytem Holasice a obcí
Holasice
– prodej části parcely č. 153 o výměře
61 m2 v k.ú. Holasice po jejímž oddělení vznikne nový pozemek p.č. 153/2
v k.ú. Holasice panu M. F. bytem
Holasice za celkovou cenu 2 745 Kč
– úpravu nájezdu do zahrady umístěném v obecném pozemku p.č. 601/1
před RD č.p. 184. Nájezd bude zpevněn z rozebíratelného stavebního
materiálu bez zásahu do přilehlého
kanálu či chodníku. Kompletní realizace bude provedena v režii žadatele.
– zřízení parkovacího stání v p.č.
92/1. Stání bude provedeno z rozebíratelného materiálu – betonová zámková dlažba. Náklady na provedení
budou hrazeny žadatelem, po skončení prací musí být komunikace (vozovka)
uvedena do původního stavu.
– záměr směnit části pozemku p.č.
376/1 o výměře 3 m2 a část pozemku
p.č. 311/6 o výměře 17 m2 oba v k.ú.

Holasice po dělení dle GP č. 61812018/2012 pozemku p.č. 311/38
k.ú. Holasice a část pozemku p.č.
311/38 o výměře 5 m2 k.ú. Holasice
pozemku p.č. 311/6 obě v k.ú.
Holasice. Vzhledem k hodnotě směňovaných nemovitostí bude rozdíl ve
směňovaných nemovitostech uhrazen
částkou 675 Kč
– znění směrnice VZMR/2012 pro
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu
– znění záměru – pronájem prostor
v obecní sokolovně sdružení Moravská
Tenisová Akademie v období říjen
2012 – duben 2013 za cenu 100
Kč/hod., přesný rozpis hodin využívání
sokolovny bude oznámen starostce
obce. V případě organizování obecních akcí mají tyto přednost před tenisovými tréninky.
– pronájem prostor obecní sokolovny
pro divadelní představení 12. 10.
2012 divadelnímu ochotnickému spolku z Rajhradu za 500 Kč/akce.
– územní příslušnost obce Holasice
v MAS, kterou zakládají regiony obcí
na území Pohořelicka a Židlochovicka
–strategický rozvojový dokument obce
Holasice ze dne 11. 9. 2012
– bezúplatné zapůjčení prostor obecní
sokolovny pro akci Burza dětského
oblečení konanou 5.–7. 10. 2012
pod záštitou obce Holasice. Případný
zisk z této akce bude předán Obci
Holasice jako příspěvek na provoz
sokolovny. Pořadatelem akce jsou
určeny p. J.K. a p. J.V. obě bytem
Holasice, Rozhraní
• souhlasilo:
– aby obec Holasice zaslala žádost
o možnost uzavření dodatku ke
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Smlouvě o poskytnutí dotace na pořízení ÚP Holasice uzavřené mezi JMK
a obcí Holasice ze dne 1. 11. 2011
– s provedením opravy střechy nad přístavkem (šatnami) budovy obecní
sokolovny v hodnotě 64 750 Kč +
DPH
– s provedením opravy a převložkováním komína na budově obecní sokolovny v ceně celkem 27 918 Kč
– s provedením výmalby interiéru
budovy obecního úřadu v celkové
ceně 23 235 Kč
– s postupem, který navrhuje obecní
právník – vyvolat jednání se společností Tomáš Houdek – Moravská fekální a kanální, a doporučeným dopisem
vyzvat k předložení: 1) čestného prohlášení, že zmíněné daňové doklady –
faktury nebyly obci v příslušných letech
doručeny, 2) interního seznamu vydaných faktur zahrnujících předmětné
faktury za odpovídající rok, 3) vysvětlení nesrovnalostí v dokladech (vážní lístky a puťovka) u daňového dokladu –
faktury č. 10801004
– s požadavkem vypracování čestného
prohlášení bývalou starostkou obce
paní Marií Balákovou, že předmětné
daňové doklady – faktury č. 10801004,
11000474, 11000425, 11000354,
11000242 a 11000198 odpovídají
skutečně odvedené a vyfakturované
dodávce služeb
– se změnou typu oplocení na pozemku p.č. 323/6 k.ú. Holasice, který
sousedí s pozemkem p.č. 323/8 k.ú.
Holasice, provedení plotu bude dle přiložené žádosti ze dne 10. 9. 2011 č.j.
554/2012.
• neschválilo:
– zveřejnění záměru prodeje části

obecního pozemku p.č. 153 a část
obecních pozemků p.č. 92/9, p.č.
92/1, v k.ú. Holasice
• revokovalo:
– usnesení č. 111/2012 ze dne 20.
6. 2012 z důvodu nového projednávání směny obecních pozemků nikoliv
prodeje obecních pozemků
• pověřilo:
– starostku obce, aby připravila podklady – zejména finanční zatížení obce
a přípravu výběrového řízení pro zbudování chodníků v lokalitě DONBAS na
nejbližší jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce na svém 21.
zasedání konaném dne 8. 11. 2012
• určilo:
– ověřovateli zápisu o průběhu 21.
veřejného zasedání zastupitelstva
obce Holasice Ing. Stejskalovou
a p. Tomanovou
• schválilo:
– navržený program jednání zastupitelstva obce
– rozpočtová opatření č. 6/2012,
č. 7/2012
– směnu části pozemku p.č. 376/1
o výměře 3 m2 a část pozemku p.č.
311/6 o výměře 17 m2 obě v k.ú.
Holasice po dělení dle GP č. 61812018/2012 pozemku p.č. 311/38,
k.ú. Holasice a část pozemku p.č.
311/38 o výměře 5 m2, k.ú. Holasice
po dělení dle GP 618-12018/2012
pozemku p.č. 311/6, k.ú. Holasice.
Vzhledem k hodnotě směňovaných
nemovitostí bude rozdíl ve směňovaných nemovitostech uhrazen částkou
675 Kč.
– poskytnout z rozpočtu obce pro rok
2013 příspěvek na financování systé7

Zasedání zastupitelstva obce
mu IDS JMK na rok 2013 ve výši
47 500 Kč
– poskytnout z rozpočtu obce pro rok
2013 příspěvek 5 000 Kč ZO ČSV,
o.s. Brno-venkov, ZO Rajhrad
– úpravu zpevnění terénu umístěném
v obecním pozemku p.č. 42/7 před
RD č.p. 298. Terén bude zpevněn
z rozebíratelného stavebního materiálu. Kompletní realizace bude provedena v režii žadatele.
– bezúplatné zapůjčení prostor obecní
sokolovny pro akci Veřejné kácení
máje konanou dne 16. 11. 2012 pod
záštitou obce Holasice. Případný zisk
z akce bude předán Obci Holasice
jako příspěvek na provoz sokolovny.
Pořadatelem akce je určena p. J.D.
bytem Holasice. Po skončení akce
bude prostora obecní sokolovny uvedena do původního stavu.
– bezúplatné zapůjčení prostor obecní
sokolovny pro akci Výstava, svátky
a pranostiky a Vánoční jarmark konanou v termínu 6.-9. 12. 2012 pod
záštitou obce Holasice. Případný zisk
z akce bude předán Obci Holasice
jako příspěvek na provoz sokolovny.
Pořadatelem akce je určeno občanské
sdružení HaLeLiSta, Holasice. Po
skončení akce bude prostora obecní
sokolovny uvedena do původního
stavu.
– úpravu zbudování části nového
chodníku v délce cca 14 bm v obecním pozemku p.č. 394/6 před RD
č.p. 200. Chodník bude zbudován
z rozebíratelného stavebního materiálu. Kompletní realizace bude provedena v režii žadatele.
– navýšení rozpočtu zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Holasice, okres

Brno-venkov o částku 110 tisíc Kč.
• jmenovalo:
– podle zákona č. 132/2006 Sb.
o kronikách obcí obecním kronikářem
pana Ondřeje Hoberlu, bytem
Holasice.
• stanovilo:
– roční odměnu za vedení kroniky ve
výši 12 000 Kč, která bude vyplácena
pololetně.
• souhlasilo:
– s kalkulací vodného na rok 2013 od
VAS Brno-venkov
– v případě uznání závazku – úhrady
daňových dokladů – faktur č.
10801004, 11000474, 11000425,
11000354, 11000242 a 11000198
vystavených společností Tomáš
Houdek – Moravská fekální a kanální
s vypracováním splátkového kalendáře
minimálně na dobu 4,5 roku. První
splátka v roce 2013.
– se zněním kupní smlouvy odkoupení
pozemku p.č. 610/28, k.ú. Holasice
o výměře 15 m2 za cenu 300 Kč/m2
(celkem 5 100 Kč). Smlouva se uzavírá s manželi J.a J.H. a Obcí Holasice.
– se zněním kupní smlouvy odkoupení
pozemku p.č. 610/27, k.ú. Holasice
o výměře 42 m2 za cenu 300 Kč/m2
(celkem 12 600 Kč). Smlouva se uzavírá s p. M.H. a Obcí Holasice.
– se zřízením „Dočasného přechodu
přes silnici II/425 v Holasicích, u lokality Rozhraní“ včetně odpovídajícího
dopravního značení
– s instalací trvalého dopravního značení a vodorovného dopravního značení v obci Holasice a s vlastní instalací
tohoto značení dle předložené cenové
nabídky ze dne 30. 10. 2012.
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Dochází tak k nerovnoměrnému
osídlování obcí a k nevyváženým příjmům a výdajům obcí. Dle stávající
legislativy totiž dostávají obce do
svých rozpočtů podíl z daní dle počtu
obyvatel přihlášených k trvalému
pobytu v dané obci v daném roce, tzv.
„na hlavu“. Pokud je osoba přihlášena
k trvalému pobytu např. v městě Brně,
jdou příjmy do rozpočtu města Brna.
Tak stejně fungují i příspěvky státu na
žáky základních a mateřských škol.
Přitom k trvalému pobytu nesmí být
nikdo nucen, záleží pouze na rozhodnutí každé osoby či rodiny.
Výhodou městské obce je snad fakt,
že v obci je větší pohyb, větší dopravní
provoz, více podnikatelů a obec se
zdá „modernější“. To už je ale na zvážení každého.
Proto prosím, vyplňte dotazník zodpovědně a včas. Výsledek bude podkladem k připravovanému územnímu
plánu obce, který bude závazným
dokumentem pro další dlouhé období.
Bude-li zájem, je možné organizovat
besedy na téma strategie rozvoje
obce za přizvání odborníků z různých
oblastí. Způsob odevzdání vyplněných
dotazníků vám bude včas sdělen. Do
územního plánu obce můžete nahlédnout na obecním úřadu. Za váš zájem
a součinnost vám předem děkuji.
L. Ungrová

STraTeGIe rOZVOJe OBce
HOLaSIce
Vážení občané, obracím se na vás
se žádostí o pomoc a spolupráci.
V průběhu měsíce prosince vám bude
doručen k vyplnění dotazník k návrhu
strategie rozvoje naší obce. Dotazníky
zajistí průzkum zájmu občanů a zjištění
většinového názoru k otázce, jakým
směrem se bude do budoucna rozvíjet
naše obec. Tuto otázku nelze podceňovat. Nabízí se dvě varianty: vývoj
k obci venkovské anebo spíše k obci
městské.
Bude-li větší zájem zachovat obec
venkovského rázu, to je venkovská
zástavba: domky se zahradami kolem
hlavních cest, s návsí, tak jako dosud
a staneme se tak obcí klasickou.
Anebo se přikloníme k městskému
stylu, což by znamenalo další rozšiřování ploch na bydlení, s možností
výstavby i vícepodlažních domů (bytovky) a velký nárůst různorodých obyvatel, kteří jen výjimečně akceptují dosavadní venkovský život s tradicemi
a zvyky.
Tento model zahrnuje rovněž riziko
syndromu tzv. „noclehárny města
Brna“. To znamená, že vlastníci
nových domů a bytů se nepřihlásí
v dané obci k trvalému pobytu a svůj
majetek buď pronajímají nebo užívají
jako víkendový pobyt. Fakticky však
zůstávají v původním bydlišti. Těmto
lidem však obec musí zajistit řádný
komfort bydlení (veškeré infr. sítě,
chodníky a cesty, veřejné osvětlení,
veřejný rozhlas, svoz odpadu, zimní
údržba atp).

PrOVOZ OBecNíHO ÚřaDu
KONceM rOKu 2012
ČT 27.12.2012
PÁ 28.12.2012
PO 31.12.2012
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8:00 – 13:00
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Informace z obecního úřadu
Od 2.1.2013 provozní doba obecního
úřadu beze změny.
Provoz odpadového dvora je od prosince 2012 ukončen. Znovu otevřen
bude v jarních měsících 2013, což
bude občanům včas oznámeno. V případě individuální potřeby je možné
dohodnout na obecním úřadu otevření
odpadového dvora také v zimním
období.

Informace z obecního úřadu

k odpadovému dvoru, přes Žlíbek,
kolem školy k budově sokolovny.
V sokolovně nás čekala příjemně vytopená prostora, na stolech byly připraveny sladké i slané pokrmy, které připravily ochotné maminky a babičky.
Pro děti byl připravený čaj a pro
dospělé svařák.
Původním záměrem organizátorů
bylo, aby si rodiče mohli posedět
a popovídat právě u svařáku či čaje
a děti si pohrát v sokolovně. Ovšem
díky velkému počtu dětí, se sokolovna
„otřásala“ smíchem, křikem a nejrůznějším dováděním těch nejmenších.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat zejména panu Mlečkovi a paní ředitelce, že tuto akci zorganizovali, dále
členkám spolku HaLeLiSta, které připravily výborný svařák a čaj a po celou
dobu se vzorně staraly o nás všechny
přítomné! Pevně věřím, že v příštím
roce a ve stejném čase se opět sejdeme v takovém a ještě větším počtu.
Každopádně na příští rok připravíme
patřičné ozvučení akce, program
v sokolovně pro děti, aby si rodiče

reJ SVĚTLuŠeK aneb
LaMPIOŇÁK
Dne 15. 11. 2012 na popud některých rodičů a ve spolupráci s paní ředitelkou ZŠ a MŠ Holasice proběhl první
ročník lampionového průvodu. Jednalo
se o tzv. pilotní akci, kdy nebylo zřejmé, kolik dětí s rodiči se pochodu
zúčastní. Bylo proto velmi milým překvapením, že tento REJ SVĚTLUŠEK
zdatně konkuroval průvodu, na který
jsme zvyklí při Václavských hodech.
Přišlo velké množství dětí a rodičů, což
je dobře! Každé dítě, včetně těch
nejmenších v kočárku ale i „dospělák“
obdržel svítící barevnou tyčinku, děti
i nějakou sladkost. Po 17. hodině se
průvod vydal směrem k lávce přes
mlýnský náhon. U lávky jsme se pokusili o společné foto. Od lávky vyšel
průvod spodní ulicí Václavská směrem

(pytle se zeminou, shnilá rajčata, zvířecí kosti, rámy oken, apod.). Veškeré
papírové krabice poskládané kolem
kontejnerů sešlapal a obsah přetékajícího kontejneru na papír rázem zkumuloval na polovinu…
Stav kontejnerů ze dne 19. 11.
2012 není nutné komentovat.
Fotografie kontejnerů na tříděný
odpad z jiných míst na katastru naší
obce z téhož data dokládají, že pořádek kolem kontejnerů lze dodržovat.
Pokud jsou kontejnery plné, je
potřeba objet další místa v obci, určená pro umístění kontejnerů na tříděný
odpad. Pokud jsou kontejnery plné, je
třeba počkat, až budou vyvezené.
Termíny vývozu kontejnerů na tříděný
odpad byly uvedeny ve Zpravodaji
č. 34, str. 7 a 8.
Chci touto cestou apelovat na
všechny občany z Rozhraní, aby svou
vlastní všímavostí a upozorňováním
těch, kdo si pletou tříděný odpad

a všichni dospělí mohli skutečně
popovídat a posedět relativně v klidu!
L. Ungrová

KONTeJNerY Na TříDĚNý ODPaD
Obec letos na jaře umístila do lokality Rozhraní 2 ks kontejnerů na papír,
1 ks kontejneru na plasty, 1 ks kontejneru na bílé sklo a 1 ks kontejneru na
barevné sklo. Od jara do podzimu
vzhledem k neustálým stížnostem bylo
nutno tyto kontejnery přemístit uvnitř
lokality Rozhraní. Nakonec byly kontejnery umístěny ke komunikaci směrem k areálu Estetico. Ovšem v tomto
případě již není řeč o kontejnerech na
tříděný odpad, ale hovoříme o „divoké
skládce“. Pro dokumentaci uvádím
foto z 8. 11. 2012, kdy obecní pracovník prostoru kolem kontejnerů uklidil a odvezl hromadu smetí, která rozhodně do tříděného odpadu nepatří

hromada odpadků a uklizené
kontejnery v Rozhraní
8. 11. 2012

tytéž kontejnery
v Rozhraní
19. 11. 2012

POČeT OBYVaTeL OBce HOLaSIce
přihlášených k trv. pobytu k datu 13. 11. 2012

kategorie

muži

mladší 15 let

95

starší 15 let
celkem

ženy

celkem

85

180

414

398

812

509

483

992

STaTISTIKa V OBcI HOLaSIce / narození, úmrtí, stěhování obyvatel k datu 13. 11. 2012
narození
rok

dívky

chlapci

úmrtí
celkem

ženy

muži

celkem

přistěhovaní

odstěhovaní

celkem

celkem

2010

7

10

17

9

3

12

7

14

2011

5

6

11

3

5

8

31

17

2012

10

8

18

7

6

13

62

11

10

další kontejnery
z katastru obce
Holasice ze dne
19. 11. 2012
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8. – 9. 12. 2012 od 10 do 19 hodin
Vánoční prodejní jarmark
a výstava Půlrok v pranostikách
Holasice, obecní sokolovna
vstupné dobrovolné

s veřejnou skládkou, pomohli nejen
obci udržovat pořádek, ale především
pořádek na příjezdové cestě k vašim
novým, krásným domovům! Nejbližší
veřejná skládka je v obci Žabčice,
anebo je možné využívat velkoobjemových kontejnerů v odpadovém dvoře
v obci Holasice.

14. 12. od 15 hodin
Vypouštění balónků s přáním
Ježíškovi 2012
– pokus o celorepublikový rekord
Holasice, prostora za sokolovnou

VOLBa PreZIDeNTa Čr
Na ÚZeMí ČeSKé rePuBLIKY

19. 12. 2012
Vánoční výstava a jarmark
Holasice, jídelna ZŠ, ul. Palackého

Hned na počátku příštího roku nás
čekají prezidentské volby. Termín byl
vyhlášen na 11. a 12. ledna 2013.
Volební místnost bude na obvyklém
místě – v budově obecního úřadu. Volit
se bude z několika kandidátů. Pokud
nezíská nikdo z nich nadpoloviční většinu, bude se konat v dalším termínu tzv.
druhé kolo voleb. Volit může každý
občan České republiky od 18 let. Musí
prokázat totožnost platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem.
Z vážných důvodů (nemoc, stáří atp.)
může volič požádat o volbu ve svém
bytě. Hlasovací lístky a přesné pokyny
k volbám budou každému voliči doručeny včas.

Mateřská škola Holasice
Fotografie z divadelního představení

cestování
kolem
světa

Další fotografie
jsou na třetí straně obálky.

15. – 26. 12. 2012 od 10 do 16
hodin, denně mimo pondělí
Výstava Betlémů
Rajhrad, farní centrum
Benediktinského kláštera
4. – 20. 12. 2012
v době provozu knihovny
Knihovna plná andělů
Rajhrad, Městská knihovna
22. 12. 2012 od 17 hodin
Swingové vánoce Ládi Kerndla
s orchestrem a sborem
SKřIVÁNeK
Židlochovice, sokolovna – Masarykův
kulturní dům
25. 12. 2012
Živý betlém
Rajhrad, nádvoří benediktinského
kláštera

KuLTurNí aKce V HOLaSIcícH
a OKOLí
2. 12. 2012 od 17 hodin
rozsvěcení vánočního stromu
a zahájení doby adventní
Holasice, náměstí před samoobsluhou

30. 12. 2012 od 16 hodin
Vánoční koncert – Český filharmonický sbor
Rajhrad, Benediktinský klášter

5. 12. 2012 od 16:30 do 19 hodin
Pohádka Kocour v botách
a Mikulášská nadílka
Holasice, obecní sokolovna
vstupné dobrovolné

19. 1. 2013 – Myslivecký ples
22. 2. 2013 – Hasičský ples
12
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Zpráva o činnosti včelařů 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 Dvořák
Jakub, pokladník Duchoň a místopředsedou byl zvolen holasický rodák Kirš Jan.
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, který 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
„Francouská“. 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
14

Společenská kronika

Burza
Podzimní a zimní burza 2012
V pátek 5. a sobotu 6. října 2012
se uskutečnila v holasické sokolovně
burza dětského oblečení pro podzim
a zimu. Účast byla přímo obrovská –
oblečení, boty a jiné jsme nabíraly od
50 převážně maminek a bylo jich
přes 2 600. Tedy oproti loňské burze
bylo věcí zhruba o 1 100 více.
Kdo přišel v sobotu na prodej,
vybíral z velkého množství zboží
a myslíme, že většina návštěvnic
odešla spokojená.
Oblečení a boty, které nám zbyly
po burze na stolech, pokud už o ně
maminky neprojeví zájem, tak dovezeme po určitém čase do charity. No
a co se týče výdělku, velkou část
jsme již předem věnovaly místní
mateřské školce ve formě sponzorského daru, kdy jsme dětem věnovaly trička s logem MŠ, a která si děti
vlastnoručně potiskaly barvou na textil a nafoukaly fixami.
Děkujeme všem za zájem i účast
a budeme se těšit na další akci.

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

Novými občánky Holasic
jsou:
Matyáš Vlček
Vilém Stejskal
Viktor Duchoň
Klaudie Kozlíková
Lucie Mátlová
Sofie Součková

Významná životní
jubilea
24. 11. 2012 oslavili
manželé Břetislav a Jiřina
Koneční krásných 50 let
společného života. Do dalšího
společného žití jim přejeme
samozřejmě pevné zdraví a stále
tolik vzájemné tolerance, úcty
a lásky.

Jana a Jitka, MY z Rozhraní

závislé. Je to činnost, která se nedá změřit, finančně ohodnotit a vyčíslit. Je to
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 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.
Zpracoval kronikář Jaromír Pokorný.

Naposledy
jsme se
rozloučili
s paní Annou Hrůzovou
(zemřela v červenci 2012),

s panem Jiřím Muchou,
a s panem Alešem Šitavancem
Čest jejich životu!
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Základní škola Holasice
Od prvního dne, kdy děti nastoupily
do školy, uplynuly již dva měsíce
a myslím, že jsme se už poznali nejen
ve škole v rámci výuky, ale také na společných akcích.

školy byl připraven výukový program
Stopujeme zvířata spojený s prohlídkou
ZOO. Nejvíce času jsme však strávili
u medvěda, který zrovna svačil. Byl to
tak trochu cirkusový medvěd.
Další týden jsme se těšili na
Dýňování na zahradě. Přišli nejen rodiče, ale také babičky. Všem šla práce
od ruky a odměnou nám byla nejen
ozdobená plocha před školou, ale jak
napsala Terezie Kalová: „Líbilo se mi,
jak jsem šla s mamkou večer na procházku a ty dýně krásně svítily.“.

Na začátku října jsme společně podnikli cyklistický výlet do okolí Holasic,
abychom se sportovně rozloučili
s létem.
17. 10. jsme společně s mateřskou
školou vyjeli do brněnské zoologické
zahrady, kde si paní učitelky z MŠ
s dětmi prošly ZOO. Pro žáky základní

Základní škola Holasice
naplánovanu knihovnu v Rajhradě a od
29. 11. se už všichni žáci těší do plavání.
Protože se už blíží tolik očekávané
vánoční svátky, i my v rámci projektu
Vánoce máme nachystané různé aktivity: pečení perníčků, návštěvu vánoční
výstavy v Rajhradě a v zemědělské
škole, zpívání u vánočního stromečku,
výrobu vánočních dekorací, přáníček
i dárečků. Celý projekt vyvrcholí
19. 12. 2012 Vánočním jarmarkem
s výstavou ve školní jídelně. Výstavu si
můžete nejen prohlédnout, ale také si
zakoupit od dětí drobnou vánoční upomínku. Srdečně zveme všechny občany obce !
Po vánočních prázdninách si od 7.
do 11. 1. 2013 namažeme lyže a vyjedeme do nedalekých Němčiček, kde
se někteří zdokonalí v lyžařském umění
a jiní budou stát na lyžích úplně poprvé.

a co nového ve škole?
Myslím, že velkou pochvalu zaslouží
naši prvňáčci, kteří zvládají po tak krátké době číst jednoduché věty, počítat
do šesti a psát perem.
Pro všechny žáky od října nabízíme
tyto kroužky: tvořivá dílna, pohybové
hry, reedukační kroužek, sborový zpěv
nebo háčkování.
V rámci projektu Evropské peníze
do škol máme již nainstalované tři notebooky, které nám slouží ve výuce.
Ve 3. a 4. ročníku máme pondělí
vyhrazené daltonské výuce jako alternativní formě výuky. Žáci samostatně či
ve skupinách plní zajímavé úkoly, pracují na projektech, ale mají také vyhrazený čas na hry.
28. 11. v době od 8 do 15 hodin
měli rodiče možnost projít si školu,
nahlédnout do výuky a podívat se, jak
jejich dítě pracuje a tráví čas ve školní
družině. Den otevřených dveří je určen
pro všechny rodiče žáků, ale
také pro rodiče budoucích
prvňáčků.
Pokud máte chuť se více
dozvědět o škole a jejích
aktivitách, můžete nahlédnout na nové webové stránky školy www.zsholasice.cz.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům
základní i mateřské školy za
ochotu a přístup k práci, ale
také obci za projevený zájem
o chod a rozvoj školy.
Přeji všem klidné vánoční
svátky a v novém roce hlavně zdraví.

Na začátku listopadu jsme si vyjeli za
poznáním vesmíru do brněnského planetária. Názory dětí napovídají, že
bychom se tam měli příští rok opět
podívat: „Bylo to tam nádherný.“
A. Pospíšilová, 3. ročník
„Krásné, přímo nádherné.“
K. Horáková, 4. ročník
„Hlavně se mi líbilo, jak tam na nás
padaly hvězdy.“ Z. Černá, 4. ročník
a co nás ještě do konce roku čeká?
15. 11. Rej světlušek (lampióňák)
3. a 4. ročník má ještě v listopadu
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Mgr. Pavlína Zámečníková
ředitelka školy
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Sbor dobrovolných hasičů Holasice
Dobrý den v předvánočním čase, rok uplynul jako voda a nám se
neuvěřitelně rychle přesouvá letopočet do koncovky s magickou třináctkou. Opět se blíží
doba
bilancování
a předsevzetí do dalšího
roku, které si lidé dávají
již od nepaměti.
I v naší organizaci je
připravováno standardní
ukončení
roku.
Připravuje se výroční
členská schůze, která
se uskuteční 12. ledna 2013, dále
připravujeme již tradičně pátkový
hasičský ples v sokolovně 22. února
2013 atd. Na konci roku probíhá také
inventura majetku obce, je obnovován seznam členů zásahové jednotky
a probíhají další administrativní úkony.
Ale raději přejděme k zajímavějším
věcem.

Sbor dobrovolných hasičů Holasice
navíc na pozvání hasičů
z Tišnova navštívili jejich
stanici, kde nám ukázali
techniku a prostory,
které využívají. Tato stanice je podobně jako
v Židlochovicích využívána jak HZS tak i SDH
města Tišnova, jejichž
techniku a vybavení
nám také předvedli.

Někteří naši mladí hasiči nám trošku povyrostli, a tak se již začali připravovat na kategorii starších žáků.
Tato kategorie je náročnější a těžší
než kategorie mladších žáků. Budou
se muset více snažit, aby se vyrovnali
okolním kolektivům a navázali na
úspěchy svých předchůdců.
Mladí hasiči však nejezdí jen na
závody, ale díky vstřícnosti našeho
obecního úřadu chodí i cvičit do sokolovny 1x za 14
dní na 2 hodiny. Začátkem
října bylo krásné až letní
počasí, čehož by byl hřích
nevyužít. S dětmi byl uskutečněn výlet na Pálavu,
odkud byl nádherný výhled
na Mušovská jezera i na
čerstvě sklizené vinohrady
v okolí ☹. Na závěr výletu
byl podniknut nájezd na
pizzerii ve Vranovcích, kde
jsme uspokojili chuťové
buňky☺. V listopadu jsme
18

JSDH obce Holasice
vyjížděla v letošním roce
již k 28 událostem, což
je o 40 % více než
v roce 2011. V drtivé většině se jednalo o požáry, nechyběly však i plané
poplachy vyvolané poruchou elektronické požární signalizace (tzv. EPS),
případně jsme zasahovali u technických pomocí – čerpání vody, odstranění stromů, cvičeních apod.

Někteří členové jednotky se v listopadu zúčastnili odborné konference
pořádané pod záštitou hejtmana JmK
a ředitele HZS JmK. Při této příležitosti byly mimo jiné podány informace
a rozebrány některé zásahy jednotek
– např. požár lesa v Bzenci, požár RD
na Brněnsku s úmrtím a zraněním
osob atd. Byly zde také prezentovány
novinky v oblasti PO, bezpečnosti
hasičů a technického vybavení.
Dovolte mi poděkovat prostřednictvím zpravodaje všem členům ZJ za
práci, kterou vykonali pro ostatní
v uplynulém roce 2012. Stejný dík
samozřejmě i ostatním členům a členkám našeho sboru.

ˇ mladých
Krouzek
ˇ˚ Holasice
hasicu
zve mezi sebe nové kamarády od
sedmi let, kteří se chtějí naučit hasičským dovednosem, aktivně trávit volný
čas, trénovat na závody a vyhrávat .
V rámci kroužku navštěvujeme velké
hasiče např. na letišti Tuřany, stanicích
Brno – Lidická, Tišnov, Židlochovice.
Samozřejmostí jsou i výlety do přírody.
Najdeš nás každou sobotu od
13:30 do 15:00 v Holasicích v hasičské zbrojnici u základní školy.
Bližší informace: I. Křižáková mob.:
603 436 199.

Všem obyvatelům Holasic hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody do roku
2013 !!
za holasické hasiče
Luboš Bachorec
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Kronika obce

Knihovna

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám poodhalil
tajemství holasických kronik. Naše holasická kronika se začala psát v roce
1772. Byla psána Kurentem, písmem
dnes pro nás nečitelným, v rajhradském
opatství. Díky vynikající práci dnes již
zesnulého pana Bořivoje Duchoně však
můžeme některé původní zápisy přeložit.
Druhý díl naší holasické kroniky měl
obsahovat zápisy z let 1937 až 1979.
Bohužel, po smrti holasického kronikáře pana Karla Heumana v roce 1991 se
tento díl ztratil, což je pro nás velká tragédie, protože kromě pamětníků neexistuje žádný další mně známý pramen
z této doby.
Třetí díl taktéž vedl pan Heuman, ale
to jen do roku 1990. Po jeho smrti
v roce 1991 převzala práci paní Božena
Havlová, za což jí děkuji, protože její
zápisy jsou moc hezké. V roce 2000 se
ale kronika přestala psát. Mým úkolem
je tedy doplnit léta 2001-2011 a zapsat
letošní roční zápis, který již bude spolu
se dvěma předcházejícími roky ve čtvrtém svazku kroniky.
Vás, občany Holasic, bych chtěl
požádat o pomoc. Z období 1980 až
2010 nám chybí materiály, v podstatě
nemáme žádné. Proto pokud najdete
jakékoliv materiály (fotografie, noviny,
brožury nebo i plastické předměty)
abyste nám dali vědět. Můžete mi psát
na e-mail hoberla@hotmail.cz nebo
předmět rovnou odnést na obecní úřad.
Po vyfotografování nebo naskenování
vám bude tento předmět samozřejmě
vrácen. Těším se na spolupráci s vámi.

Obecní knihovna Holasice si dovoluje upozornit na nové knihy ve svém
fondu:
Knihy pro dospělé:
Drake, Shannon: Smaragdové objetí
MacKenzie, Sally: Nahý král
Watson, Mark: Jedenáct
Černý, Jindřich: Dana Medřická
Šabach, Petr: Království za story
Kovář, Pavel: Život v sedle: autorizovaný životopis Josefa Váni
Andrews, Ilona: Magie krve
Knihy pro děti:
Koník – čtení o zvířátkách
Dinosauři
Hawkinsová, Rachel: HEX HALL
Čarodějnice z Hex Hall
St. Crow, Lili: Andělé noci
Obecní knihovna Holasice vyhlašuje
na měsíc prosinec čtenářskou amnestii.
Pokud během prosince vrátíte knihy,
které máte půjčené déle než 6 týdnů,
nebude vám účtována pokuta.
Prosím, vraťte dlouhodobě půjčené
knihy, ať si je mohou přečíst i ostatní
čtenáři.
Radostné Vánoce a šťastný nový rok
všem čtenářům přeje
Petra Koláčková
knihovnice

HODINOVÝ MANŽEL
= profesionální pomocník na opravy, údržbu,
montáže a další manuální práce
ve vaší domácnosti, kanceláři nebo na zahradě.

Roman HUBENÝ / tel.: 728 649 675

Ondřej Hoberla
kronikář

romanhubeny@gmail.com
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