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Úvodní slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozdravit společně
s dalším číslem našeho obecního
čtvrtletníku. Pohled z okna nás už jak
pevně věřím, přesvědčuje o blížícím
se jaru, protože letošní zima nejen nás
na obecním úřadu pěkně potrápila.
Ráda bych právě na tomto místě
poděkovala všem vám, kteří jste
ochotně pomáhali s údržbou a odstraňováním sněhu, který v několika málo
dnech pokryl naši obec, a při poslední nadílce to byl skutečně stav kalamitní! V letošním roce bude obecnímu
pracovníku pořízen nový malotraktor,
který by měl být vydatnějším pomocníkem zejména při odstraňování sněhu
z chodníků. I přes to, že se jedná
o poměrně nákladnou investici (cca
800 tisíc korun), bude v nejbližší době
vypsáno výběrové řízení a v obecním
rozpočtu je vyhrazena částka 500
tisíc korun na pořízení základní výbavy
nového obecního malotraktoru. Další
komponenty jako např. mulčovač,
štěpkovač budou dokupovány postupně, jak nám dovolí finance.
V letošním roce 2013 byla především snaha jednak zahájit výstavbu
nové budovy MŠ anebo zbudovat
nové chodníky na ulici Čsl. armády.
V polovině měsíce února t.r. se vše
zásadně změnilo. Důvody změn jak ve
výstavbě nové budovy MŠ tak i ve
výstavbě nových chodníků na ul. Čsl.
armády se dočtete na dalších stránkách zpravodaje.
Na základě záměru rekonstrukce
distribuční sítě nízkého napětí, kdy

společnost E.ON od roku 2014 až do
konce roku 2015 plánuje náhradu
stávajících sloupů a drátů venkovního
vedení za nové kabelové vedení
v zemi, muselo zastupitelstvo obce
přehodnotit své záměry s budováním
chodníků. I přesto bude vyhlášeno
výběrové řízení na dodavatele chodníku (od RD č.p. 288), zbudování parku
a zpevnění svahu nad lávkou přes
Mlýnský náhon. Rádi bychom zadali
zpracování projektu na rekonstrukci
chodníku od železničního mostu
kolem benzínové čerpací stanice za
autobusovou zastávku. Pokud nám
dovolí finance, chtěli bychom ještě
v letošním roce tuto opravu chodníku
také zrealizovat.
Naší obci byla přiznána dotace ve
výši 1,7 miliónu korun na protipovodňová opatření v obci. Kromě hlásičů
srážkoměru a hladinoměru kompletně
vyměníme veřejný rozhlas v obci včetně pořízení nového veřejného rozhlasu v lokalitě Rozhraní. Tento plánovaný bezdrátový veřejný rozhlas bude
umožňovat sdělovat informace občanům i např. pomocí mobilního telefonu.
V létě letošního roku bude vyhlášen
program Nová zelená úsporám pro
veřejné budovy. Rádi bychom se
zúčastnili v tomto programu se žádostmi na zateplení budovy sokolovny,
včetně výměny oken, nové fasády
a střechy, stejně tak bychom se pokusili v rámci tohoto programu zateplit
také budovu ZŠ Holasice. Vlastním
žádostem musí však předcházet tzv.
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energetický audit, který je poměrně
finančně nákladný, ovšem znamená
splnění podmínky vůbec se pokusit
svou žádost předložit. Předpokládané
plnění schválených projektů bude až
v roce 2014.
V loňském roce jsme získali příspěvek na rekonstrukci kanalizace na ul.
Palackého od původního investora
nové výstavby ve Čtvrtích. Bude proto
snahou zahájit v letošním roce opravu
této části kanalizace od mostu na ul.
Palackého až do míst nového potrubí
instalovaného v souvislosti s výstavbou nové čistírny odpadních vod.
V těchto dnech připravujeme výběrové řízení na dodavatele rozšíření
hlavního řádu vodovodu pro plánovanou výstavbu nových rodinných domů
za zahradami na ul. Palackého (naproti garážím).
V červnu t.r. bude vydán nový
územní plán obce Holasice.
Na konci měsíce ledna a začátkem
měsíce února t.r. bylo rozneseno celkem 798 ks dotazníků Strategie a rozvoj obce Holasice. Dotazníky byly
určeny všem občanům starším 18-ti
let, přihlášeným k trvalému pobytu
v obci Holasice. Zpět se vrátilo celkem 302 ks dotazníků. Protože
vyhodnocením těchto dotazníků byla
formulována celá řada zajímavých
názorů, ale také vyplynula malá informovanost o obecních záležitostech,
bude v průběhu měsíce března vydána speciální zpráva, která bude
podrobně informovat jednak o výsledcích z tohoto dotazníkového šetření,
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ale zcela jistě bude podrobně vysvětlena celá řada nevědomostí, polopravd či fám, které jsou šířeny naší
obcí.
V tomto stručném výčtu jsem pouze
naznačila ty větší plánované akce.
Během každého roku je však realizována celá řada menších událostí jako
např. povinnost údržby obecních
hřišť, instalace laviček a odpadkových
košů na katastru obce, údržba veřejné
zeleně, rekonstrukce památek, údržba a servis na ČOV, nejnutnější opravy a údržba na komunikacích, veřejných prostranstvích, údržba veřejných
budov, údržba veřejného osvětlení
apod.
Díky obětavosti mladých maminek
z Rozhraní se v průběhu loňského
roku podařilo zorganizovat celou řadu
kulturních či sportovních akcí, za což
všem ochotným organizátorům patří
velké poděkování. O plánovaných
akcích pro letošní rok se dočtete na
dalších stránkách tohoto čísla.
Samozřejmě chci poděkovat všem
organizacím – hasičům, myslivcům,
skautům, včelařům, občanským sdružením, sportovním klubům, které
v naší obci aktivně pracují a chci je ujistit, že i v budoucnu bude jejich činnost podporována obcí Holasice
v takové míře, kterou dovolí finance
a obecní rozpočet.
Děkuji vám za pozornost, přeji příjemné jarní dny a pohodu v osobním
i pracovním životě!
Lenka Ungrová
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Zastupitelstvo obce na svém 22.
zasedání konaném dne 13.12.2012
• určilo:
– ověřovateli zápisu o průběhu 22.
zasedání zastupitelstva obce Holasice
p. Bachorce a Ing. Kosteleckého
• schválilo:
– navržený program jednání zastupitelstva obce
– rozpočtové opatření č. 8/2012
– smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene a souhlasu
s umístěním energetického zařízení
– znění dodatku č. 13 ke smlouvě
o nájmu a provozu vodovodu ze dne
14.12.2001
– znění přílohy č. 1 ke smlouvě
č. 16/09 o odstraňování a separaci
komunálního odpadu v obci Holasice
pro rok 2013
– znění přílohy č. 2 ke smlouvě
č. 16/09 o odstraňování a separaci
komunálního odpadu v obci Holasice
pro rok 2013
– OZV č. 1/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
pro rok 2013
– výši stočného pro rok 2013 v částce
celkem vč. DPH 966 Kč/osoba, splatnost jednorázově do 31.5.2013 nebo
ve dvou stejných splátkách (první do
31.5. a druhá do 31.7. t.r.)
– vyrovnaný rozpočet na rok 2013:
příjmy 9.852.200 Kč, výdaje
9.852.200 Kč.
– předložený návrh na vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Holasice

– zahrnutí území obce Holasice do
územní působnosti Místní akční skupiny Podbrněnsko, o.s., a souhlasí s přípravou integrované strategie území na
svém území
– členství obce Holasice v Místní
akční skupině Podbrněnsko, o.s. prostřednictvím Mikroregionu Rajhradsko
– přijetí dotace z rozpočtu JMK na
výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2012
ve výši 4.069 Kč
– přijetí dotace z rozpočtu JMK na
likvidaci požáru lesního porostu
v Bzenci ve výši 2.400 Kč
– zveřejnění záměru prodeje části
obecního pozemku p.č. 834/1, k.ú.
Holasice
– případnou dotaci z rozpočtu JMK na
likvidaci požáru lesního porostu
v Bzenci ve výši, která bude uvedena
ve vlastní smlouvě; bude-li dotace přiznána, bude starostka obce informovat zastupitelstvo obce na nejbližším
jednání zastupitelstva obce;
• souhlasilo:
– s odstraněním kontejnerů na separovaný odpad z ulice Rozhraní; kontejnery byly odstraněny pro neudržitelný
nepořádek kolem nádob na separovaný odpad;
• neschválilo:
– dodatek č. 14 ke smlouvě o nájmu
a provozu vodovodu ze dne
14.12.2001
• revokovalo:
– usnesení č. 125/2012 ze dne
11.9.2012 z důvodu předložení nového znění smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva věcného břemene –
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souhlas s umístěním energetického
zařízení
• pověřilo:
– starostku o rozhodování o uplatnění
DPH v období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva
– starostku k řádnému ukončení
všech běžných záležitostí OÚ ke konci
roku 2012 ve spolupráci s účetní
obce a místostarostou obce;
• rozhodlo:
v souvislosti s uplatňováním DPH rozhodlo takto :
1) ceny za kopírování, hlášení rozhlasu,
reklamy ve zpravodaji, pronájem vodovodu, nájmu věcí movitých, uložení stavební suti do velkoobjemových kontejnerů, nově zřízených věcných břemen
se zvyšují o základní sazbu DPH
2) stočné, prodej palivového dříví, prodej knih pořízených za účelem prodeje se zvyšují o sníženou sazbu DPH
3) pronájmy pozemků plátců i neplátců DPH jsou osvobozeny od DPH,
ceny se nemění
Za významnou částku, kdy se zastupitelstvo může rozhodnout fakturovat
vč. DPH, se bude považovat
100.000 Kč.
4) pronájem sokolovny pro sportovní
účely a kulturní akce zůstanou osvobozeny dle § 61 zákona o DPH
5) pronájem sokolovny k soukromým
krátkodobým účelům bude daněn
základní sazbou DPH
6) s kadeřnictvím bude uzavřen dodatek ke smlouvě, ve kterém bude rozlišeno nájemné prostor a spotřeba
energií zvlášť; pronájem kadeřnictví je
osvobozeno od DPH – nájemcem je

neplátce DPH, spotřeba energie –
voda, elektřina, dodávka tepla – bude
fakturováno s DPH
• přijalo:
– žádost o zařazení změn do ÚP obce
Holasic a uložilo starostce projednat
možnou změnu územního plánu obce
Holasice s příslušnými dotčenými
orgány a na nejbližším zastupitelstvu
informovat zastupitele o stavu věci.
Zastupitelstvo obce na svém 23.
zasedání konaném dne 20.2.2013
• určilo:
– ověřovateli zápisu o průběhu 23.
zasedání zastupitelstva obce Holasice
Ing. Stejskalovou a p. Kaplana
• schválilo:
– navržený program jednání zastupitelstva obce
– rozpočtové opatření č. 9/2012
– v souladu s GP č. 653-9/2013 ze
dne 13.2.2013 prodej části parcely
č. 834/1 o výměře 30 m2 v k.ú.
Holasice, po jejímž oddělení vznikne
nová výměra p.č. 834/9 k.ú.
Holasice, fyzické osobě, bytem
Holasice a to za celkovou cenu
1.350 Kč
– dodatek č. 14 ke smlouvě o nájmu
a provozu vodovodu ze dne
14.12.2001
– zásady vybírání poplatků za zřízení
vodovodní přípojky s platností od
21.2.2013
– dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu JMK ke smlouvě
č. 008543/11/OÚPSŘ uzavřené
mezi Jihomoravským krajem a obcí
Holasicemi
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– zveřejnění záměru: pronájem prostor
v
obecní
sokolovně
Mgr. Loveckému v období březen
2013 – 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
– komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení
nabídek dle směrnice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
v
roce
2013
ve
složení:
Ing. Kostelecký, paní Dufková, pan
Bachorec, pan Holacký, pan Kaplan,
Mgr. Mátl, Mgr. Ungrová
– komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení
uchazečů na obsazení funkčního
místa úředník/úřednice ve složení:
paní Blanka Dufková, Mgr. Jitka Čupová, Ing. Roman Kostelecký, paní
Marie Baláková, doc. PhDr. Martin
Vaculík, Mgr. Lenka Ungrová
– poskytnout z rozpočtu obce pro rok
2013 příspěvek ve výši 5.000 Kč
sportovnímu klubu RAFK Rajhrad
s následným vyúčtováním do konce
roku 2013
– poskytnutí příspěvku ve výši 3.000
Kč/rok na mobilní telefon za výkon
funkce zástupce velitele jednotky
– zhodnocení volných finančních prostředků obce Holasice ve výši
1.099.920,90 Kč pro zřízení termínovaného vkladu na dobu 1 roku
u Volksbank CZ, a.s.
– inventarizaci majetku obce Holasice
k 31.12.2012

– odstranění herního prvku: kovový
herní prvek v souladu s nařízením při
revizi dětského hřiště na podzim 2012
– zakoupení a instalaci herního prvku:
kovový herní prvek v ceně 18.600 Kč
od společnosti FLORA SERVIS
– zakoupení 5 ks laviček od společnosti Karim v celkové ceně 16.000 Kč
bez DPH
– provoz odpadového dvora v roce
2013 takto: otevření odpadového
dvora v úterý od 15 do 17 hodin
a v sobotu od 9 do 11 hodin; v případě nutnosti odevzdání odpadu mimo
provozní dobu, lze dohodnout otevření
odpadového dvora na obecním úřadu
Holasice
– rekonstrukci distribuční sítě nízkého
napětí ve dvou etapách: v roce 2014
zahájit a ukončit práce v lokalitě ul.
Čsl. armády a v roce 2015 zahájit
a ukončit práce v ul. Úzká, Václavská,
Palackého, a ukládá starostce takto
informovat společnost E-ON a.s.
– strategický rozvojový dokument
obce Holasice v podobě předložené
dne 20.2.2013
• neschválilo:
– žádost č.j. 13/2013 o prodej části
obecního pozemku p.č. 369/1 k.ú.
Holasice
– žádost č.j. 59/2013 o prodej části
obecního pozemku p.č. 369/1 k.ú.
Holasice
– zakoupení a instalaci přístřešků na
zastřešení kontejnerů na tříděný
odpad
– žádost č. j. 686/2012 o zařazení
změn – další rozšíření zastavěného
území do nově zpracovávaného územ5
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ního plánu obce Holasice; obec má
dostatek ploch k rozvoji bydlení, dále
vzhledem k současnému stavu věci
projednávání nového územního plánu
obce Holasice a z důvodu přesně stanoveného termínu dokončení nového
územního plánu obce Holasice nebyla
žádost č.j. 686/2012 schválena
• souhlasilo:
– s dělením a scelením dotčené části
obecního pozemku podle předloženého geometrického plánu č. 6539/2013 ze dne 13.2.2013
– s provedením instalace sloupků pro
hru míčové hry v interiéru budovy
sokolovny dle předložené cenové

Informace z obecního úřadu

nabídky ze dne 20.12.2012 v celkové
ceně 7.500 Kč;
• uložilo:
– starostce prověřit možnost, finanční
náročnost rozšíření a modernizace
stávajícího odpadového dvora a předložit o tomto informaci zastupitelstvu
obce na nejbližším jednání zastupitelstva obce
– starostce, aby v souvislosti s usnesením č. 28/2013 informovala žadatele o zařazení změn do územního
plánu obce Holasice a současně ho
upozornila na podmínku pořízení
a vydání regulačního plánu pro lokalitu
Čtvrtě označenou jako Z1.

Poplatky v Holasicích a v okolních obcích
ROK
2013

POPELNICE
za rok

VODNÉ
vč. DPH

STOČNÉ
vč. DPH

STOČNÉ
CELKEM
vč. DPH

obec

osoba / rok

osoba / m3

osoba / m3

počítáno 35 m3
na osobu a rok

Holasice

500 Kč

33,12 Kč

27,60 Kč

966 Kč

Opatovice

480 Kč

37,72 Kč

1 200 Kč

Popovice

500 Kč

32,09 Kč

100 Kč / měs.
paušál
24 Kč

Rajhrad

590 Kč

31,40 Kč

32,54 Kč

840 Kč
*1
1 139 Kč

Rajhradice

500 Kč

31,63 Kč

31,63 Kč

1 107 Kč

Židlochovice

650 Kč

45,31 Kč

39,59 Kč

1 386 Kč

(neplátce DPH)

(neplátce DPH)

*1 Tato cena s DPH 15 % činí 966 Kč, tedy je stejná jako v obci Holasice.
Obec Holasice odpovídající výši DPH tj. 126 Kč odvádí státu.
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hovat. Je stanovena komise pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek dle vnitřní
směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v roce 2013. Tato
komise předloží výsledek svého
posouzení opět zastupitelstvu obce
a zastupitelé rozhodují o výběru nejvhodnějšího dodavatele. S ohledem na
lhůty a termíny celé toto vyřizování čítá
cca 3-6 měsíců! Zastupitelstvo schvaluje každým rokem tzv. Strategický rozvojový dokument obce. Pro letošní rok
2013 bylo schváleno, že se pustíme
do budování a rekonstrukce chodníků
v lokalitě Čsl. armády – Donbasu. Před
vypsáním vlastního výběrového řízení
slepým rozpočtem byla stanovena
částka na zbudování nových chodníků
cca 3 miliony Kč. Věřili jsme, že se
podaří vysoutěžit cenu nižší, nicméně
v řádech milionů bychom se zcela jistě
pohybovali.
Ovšem v polovině února 2013 oznámil starostce pracovník E.ONu, že
v roce 2014 plánují velkou akci
v Holasicích – rekonstrukci distribuční
sítě nízkého napětí na ulicích Čsl.
armády, Václavská, Úzká, Palackého –
veškeré nadzemní dráty budou uloženy
do země (vše v jejich režii). Nejprve
jsem se zaradovala, ALE!!!! Pro obec
to znamená kompletní rekonstrukci
veřejného osvětlení, resp. pořídit nové
sloupy pro veřejné osvětlení, ale i pro
veřejný rozhlas, protože téměř na
všech sloupech, které patří E.ONu
máme světla nebo rozhlas!! Je rozumné uložit do země již i dráty veřejného
osvětlení. Bylo mi vysvětleno, že i pro
E.ON jde o poměrně nákladnou záleži-

POPLaTKy V ObCI HOLaSICE
Pro rok 2013 byly stanoveny poplatky v této výši:
– popelnice 500 Kč / os. / rok
– stočné
966 Kč / os. / rok
– za psa
100 Kč / pes / rok.
Poplatky jsou splatné jednorázově
do 31. 5. 2013 anebo ve dvou splátkách do 31. 7. 2013.
Poplatky lze uhradit hotově na
pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet
č.: 4060013792 / 6800 nebo
10225641 / 0100, variabilní symbol
= č. popisné domu.

REKONSTRuKCE DISTRIbuČNí
SíTě NíZKÉHO NaPěTí
Začnu poněkud obšírněji. Co se týče
budování a pořizování čehokoli nového
v obci, dříve než se tzv. kopne do
země, musí proběhnout celá řada
povolení, vyjádření a souhlasů.
Jakoukoli větší opravu např. rekonstrukce a budování nových chodníků
musí být nejprve zpracováno odborným projektem celé stavby. Tento projekt musí být projednán a schválen na
schůzi zastupitelstva obce. Jestliže
zastupitelstvo rozhodne ano, tímto
směrem půjdeme, musí se zahájit řízení na příslušném stavebním úřadu (1.
kolo územní řízení, 2. kolo stavební
řízení), jakmile obdržíme stavební
povolení, musí být vypsáno výběrové
řízení, které striktně předepisuje, co
vše musí správný průběh výběru obsa7
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tost, takže uvažují, že by celou akci
rozdělili do dvou etap.
Začali by v roce 2014 s první ulicí
a v roce 2015 by pokračovali s dalšími
ulicemi. Logicky vzato, nemá smysl
budovat letos chodníky v tak velkém
rozsahu, když víme, že v roce 2014
čeká celou obec taková zásadní
změna. Zastupitelstvem obce bylo tedy
rozhodnuto, že v roce 2014 by jako
první lokalita, ve které je plánováno
uložení el. drátů do kabelu v zemi,
bude ul. Čsl. armády a ihned po tomto
uložení bude v této lokalitě zahájeno
zbudování nových chodníků.
Tato zásadní změna na „kráse naší
obce“ se také podstatně dotkne všech
majitelů rodinných domů, protože nové
uložení el. drátů do kabelu v zemi bude
znamenat demontáž stávajícího způsobu připojení jednotlivých rodinných
domů k el. drátům. Toto nové připojení
bude buď instalováno do fasády každého rodinného domu (cca metr nad
zemí bude umístěna nová schránka
s novými kabely) anebo před domem
bude instalován sloupek (obdoba
sloupků telefon). Proto upozorňujeme
všechny majitele rodinných domů,
kteří hodlají v nejbližší době zateplovat
nebo pořizovat novou fasádu svého
rodinného domu, aby s touto nákladnou investicí posečkali anebo se informovali o podmínkách nového napojení
u spol. E.ON.
V naší obci jsou ulice, které již mají
takto dráty uloženy v zemi, tudíž těchto
se tato událost netýká – jde o ulice
Brněnská, Na Zahrádkách, Rozhraní.
Na ul. J. Fučíka bude uložení do země
provedeno ještě později, protože dle

sdělení pracovníka E.ON bylo v minulosti v této ulici instalováno zařízení,
které musí ještě nějakou dobu „vydržet“ a není zatím známo, kdy je naplánována tato realizace v ulici J. Fučíka.

VýSTaVba NOVÉ buDOVy Mš
Bohužel nemám dobrou zprávu. Na
základě podaného odvolání sousedů
z ul. Václavská č. p. 12, (toto odvolání
sestavila advokátní kancelář z Brna)
a také došlo k procesní chybě, které
se dopustil stavební úřad Rajhrad,
výstavba nové MŠ zatím nebude zahájena. (Jde o chybu, kdy při zveřejnění
rozhodnutí o územním řízení na úřední
desce ani v el. podobě nebyla součástí zveřejnění také grafická příloha vlastní stavby budovy MŠ. Obec Holasice
na uvažovaném místě stavby vyvěsila
tento dokument kompletně tedy vč.
grafické přílohy, ale nenapadlo nikoho
z nás, že by se takového nedostatku
dopustil úřad odpovědný za správnost…). Leč protistrana na tento nedostatek poukázala a to bude s největší
pravděpodobností závažné pochybení,
pro které bude celé řízení zastaveno
a budeme muset projednávat celou
věc znovu! Jihomoravský kraj měl lhůtu
pro vyjádření se k podanému odvolání
do 19. 2. 2013, dnes je 5. 3. 2013
a vyjádření jsme zatím neobdrželi. Díky
tomuto novému projednávání a novele
stavebního zákona od 1. 1. 2013
bude obec hradit za územní řízení
správní poplatek 10.000 Kč (dosud to
bylo 1.000 Kč) a za stavební řízení
správní poplatek 5.000 Kč (dosud to
8
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nocení podmínek, za jakých by bylo
možné rozšířit kapacitu MŠ v Holasicích v budově stávající ZŠ Holasice.
Rodiče tedy u zápisu budou vědět
přesný počet volných míst k přijetí dětí
do MŠ pro školní rok 2013/2014.

byly 3.000 Kč). Ale to hlavní, protože
dotační titul na výstavbu nových MŠ
bude vyhlášen kolem 29. 3. 2013,
byla stále šance o dotaci na výstavbu
nové MŠ požádat, protože stačilo mít
vyřízeno územní řízení… Věřila jsem,
že se vše podaří, a proto jsem jednala
s agenturou, která by obci připravila
žádost o podání dotace u příslušného
nadačního fondu.
Prostřednictvím této agentury bylo
zjištěno, že záměr budovat novou MŠ
v obci, byl tento vyhodnocen jako
přesně padnoucí na podmínky vyhlášeného dotačního titulu – tedy šance
na získání peněz z dotace, byla vysoká, ale MUSELI BYCHOM MÍT pravomocné rozhodnutí o územním řízení.
Jinými slovy, díky sousedům z ul.
Václavská č. p. 12 a chybě stavebního
úřadu v Rajhradě naše obec přišla
o dotaci, resp. nebylo obci umožněno
vůbec se pokusit o dotaci zažádat.
Nicméně jdeme dál, budeme o výstavbu MŠ na uvažovaném místě na ul.
Václavská i nadále usilovat.
Situace s přijetím dětí do mateřské
školy pro šk. rok 2013/2014 je následující: odchází 7 dětí, tzn. že volných
míst v MŠ bude pouze 7. Už jsme
předběžně jednaly s p. ředitelkou ZŠ,
že bychom se pokusili dle podmínek
hygieny vyjednat rozšíření MŠ ve stávající budově ZŠ – paní ředitelka by uvolnila místnost pro družinu a vedlejší
tělocvičnu. Je zřejmé, že by musely
proběhnout jisté stavební úpravy –
šatna a zcela jistě i toalety nejen pro
děti, ale i pro p. učitelky. Zápis do
mateřské školy proběhne až v květnu
2013, tudíž je relativně čas na vyhod-

NOVÉ KOMODITy ODPaDů
Svozová společnost KTS Ekologie
zavádí na území naší obce oddělený
sběr nových komodit odpadů – nápojové kartony a bioodpad.
NÁPOJOVý KaRTON je obecně
obal vyrobený z kompozitních materiálů pro uchování tekutin. Nápojový
karton se skládá z více vrstev, kromě
papírové vrstvy obsahuje také plastovou fólii. Trvanlivé tekutiny jsou navíc
chráněny i fólií hliníkovou, která chrání
potraviny před proniknutím světla
a mikrobiální infekce.
Doposud byly nápojové kartony sbírány v naší obci společně s plastem.
Od dubna t. r. budeme tyto nápojové
kartony sbírat samostatně. Na odpadovém dvoře bude umístěn kontejner pro
sběr těchto nápojových kartonů.
Bohužel svozová firma prozatím nemá
těchto kontejnerů k dispozici více,
a proto bude zpočátku záležet na ohleduplnosti nás všech – vytříděné nápojové kartony odevzdávat pouze do
tohoto jednoho kontejneru na katastru
naší obce.
Do nápojového kartonu PATŘÍ:
• vymyté nápojové kartony od mléka,
vína nebo džusů
• jedná se tzv. „krabicové kartony“
9
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nic v naší obci bude rovněž zahájen
v dubnu t.r. Prosíme zájemce o tento
typ popelnice, aby svůj zájem oznámili
na obecním úřadu či využili e-mail:
dufkova@holasice.cz nebo starosta@
holasice.cz.

Do nápojového kartonu NEPATŘÍ:
• ostatní znečistěné obaly papíru,
skla nebo plastů
• jiné obaly
bIOODPaD je tvořen biologicky rozložitelnou hmotou, která vzniká např.
údržbou veřejné zeleně, čištěním
odpadních vod, sekáním trávy, sběrem
listí a spadaného ovoce a také při přípravě pokrmů (zbytky jídel, ovoce
a zeleniny).
BIOODPADY jsou významnou součástí odpadů vznikajících v komunální
sféře. Více než 40 % komunálních
odpadů tvoří bioodpady. Z bioodpadu
je možné vyrobit kvalitní kompost, ať už
v průmyslové kompostárně nebo
v menším množství tzv. domácím kompostováním. Kompostování je proces,
při kterém dochází k rozkladu bioodpadu za přístupu vzduchu pomocí bakterií, plísní a kvasinek. Navrácení bioodpadu do půdy ve formě hnojiva (kompostu) je důležité pro udržení kvality
půdy.
Do domácího kompostu PATŘÍ:
• listy a nať ze zeleniny
• slupky citrusových plodů, banánové
slupky
• skořápky z vajíček a ořechů
• zbytky pečiva a obilovin
• kávová sedlina, čajové sáčky
• odpad ze zahrady, tráva, listí, plevel
• hnůj z chovu domácích zvířat
• hobliny, piliny, kůra
Do domácího kompostu NEPATŘÍ:
• zbytky živočišné povahy (kosti, maso)
• kmeny a větší větve
K ukládání BIOODPADU slouží tzv.
hnědé popelnice. Svoz těchto popel-

Informace z OÚ

Společenská kronika

umístěte min. 1 m od hořlavých materiálů, přesvědčte se, že v hromadě není
přítomen jakýkoli živý tvor).
Vymkne-li se oheň kontrole, ihned
volejte linku 150 nebo 112.
POZOR!!! – pokud svou neopatrností způsobíte požár, může vám hrozit
postih!

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

Novými občánky Holasic
jsou:

VýMěNa řIDIČSKýCH PRůKaZů
Řidičské průkazy vydané v období
od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 jsou
držitelé těchto průkazů povinni vyměnit
nejpozději do 31. 12. 2013.
Po 1. 1. 2014 nevyměněné řidičské
průkazy pozbývají platnosti (v souladu
s novelou zák. č. 119/2012 Sb.).
Výměnu řidičského průkazu lze provést na MěÚ Židlochovice. K vlastní
výměně potřebujete: Žádost o vydání
ŘP, platný doklad totožnosti (občanský
průkaz, pas), průkazovou fotografii
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský
průkaz, který podléhá povinné výměně.

JaRNí PÁLENí TRÁVy

VEřEJNOSPRÁVNí KONTROLa
V Zš a Mš HOLaSICE

Tomáš Brabec
Jakub Jabůrek
Anika Žižková
Amálie Hronová

Ihned po jarních prázdninách tj. ve
dnech 19. – 21. 2. 2013 proběhla
v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Holasice veřejnosprávní kontrola
finančních prostředků státního rozpočtu, prováděná pracovníky České školní inspekce.
Kontrola se týkala roku 2012. Je
zvláštní, že po čtyřech měsících nového působení paní ředitelky ve škole,
byla ihned kontrolována. Díky perfektní
připravenosti a předložení všech
potřebných dokumentů skončila kontrola s výsledkem bez závad.

Naposledy
jsme se
rozloučili
s paní Marií Herzánovou
s panem Jaroslavem Drtílkem
a s paní Marií Hromkovou
Čest jejich životu!

V souvislosti s jarním úklidem a pálením na zahradách, mějte, prosím, na
paměti toto: Je zakázáno plošné vypalování suché trávy! Svůj záměr pálit
ohlaste Hasičskému záchrannému
sboru Jihomoravského kraje na
www.firebrno.cz . Tímto úkonem bude
vaše pálení evidováno operačním střediskem hasičů a zabráníte tak zbytečnému výjezdu požárních jednotek. Při
tomto svém počínání musíte dbát na
bezpečnostní opatření (v blízkosti
ohniště mějte připravenu vodu, ohniště
10

PODěKOVÁNí SPOLuObČaNůM
Začátkem měsíce února t. r. mě
požádala paní Nečasová z ul. J.
Fučíka, abych v jarním čísle
Holasického zpravodaje jejím jménem
poděkovala
manželům
anně
a břetislavu Novotným. Velice ráda
tak činím a s dovolením tlumočím přesné vyjádření paní Nečasové:
„Ráda bych poděkovala manželům Anně a Břetislavu Novotným z ul.

J. Fučíka 173 za to, že uklízeli od
sněhu chodníky nejen u svého
domu, ale i u mého. Sníh velice poctivě a ochotně uklízeli i několikrát za
den. Děkuji V. Nečasová“.
S velkým poděkováním se připojuji
i já.
Lenka Ungrová, starostka
11

Mateřská škola Holasice

Mateřská škola Holasice

Mateřská škola, pátek 8. 2. 2013
Již po sedmé jsme si společně
s dětmi připomněly období masopustu průvodem masek přes vesnici.
S pomocí šikovných rodičů se děti
proměnily v roztomilá zvířátka, která
zpívala, tancovala a veselila se.
Tady je několik výkresů, jak ztvárnily
děti své kamarády v maskách.
O. Pokorná
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Základní škola Holasice
Po vánočních prázdninách jsme
se s žáky těšili na druhý lednový
týden. Čekal nás lyžařský výcvik
v Němčičkách, které se nacházejí
asi 10 km od Hustopečí. Nejníže

Základní škola Holasice

tech. Během čtyř dnů udělali žáci
velké pokroky, které pak poslední
den předvedli v závodech. Nejen
vítězové, ale všichni byli odměněni
diplomy a sladkostmi. Velké uznání
patří těm dětem, které stály na lyžích
poprvé. Byl to hezký týden umocněný příznivým počasím.
„Na lyžáku bylo pěkně, sice jsem ze
začátku padal, ale bylo to bezva!“
Stanislav Dufek

17. 1. 2013 jsme přichystali společně s žáky zápis do 1. třídy.
Pohádkové postavy provázely příchozí předškoláky až do vyzdobené
třídy, kde budoucí prvňáčci úspěšně
splnili připravené úkoly. Za odměnu
si odnesli dárečky od žáků, ale také
pastelky a jiné drobnosti.

položený svah s nadmořskou výškou
180 metrů nás přivítal vzorně upravenou sjezdovkou. Děti byly rozděleny
podle výkonnosti do čtyř družstev.
Úplní začátečníci se přemístili
k dopravníkovému pásu a ostatní se
zdokonalovali ve svých dovednos-

• Nejdříve bych chtěla pozvat
všechny nejen rodiče na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve
čtvrtek 21. 3. 2013 od 8 do 10
a odpoledne od 14 do 16 hodin.
• Ve středu 20. 3. 2013 nás čeká
představení Rychlé šípy v divadle
Radost.
• Ještě než budou velikonoční
prázdniny, plánujeme společně
s mateřskou školou polodenní výlet
do Náměště na Hané, kde na nás
čeká prohlídka zámku s velikonoční
výzdobou, ukázky lidových řemesel
a ve výtvarné dílně si děti zhotoví velikonoční dekoraci.

Na pátek 15. ledna jsme měli naplánováno divadelní představení
Rychlé šípy. Z důvodu náhlé nemoci

• Na co se asi děti těší nejvíce, je
plánovaná škola v přírodě, která by
se měla uskutečnit v termínu od 22.
do 26. 4. 2013 v Deštném
v Orlických horách.
Mgr. Pavlína Zámečníková
ředitelka školy

byl program změněn
a zhlédli jsme velmi pěknou pohádku K. J. Erbena
Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Na co se těšíme?
V březnu a dubnu nás
čeká několik akcí.
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Obecní knihovna Holasice
ale začal živit výhradně novinařinou
a literaturou. V té době se také seznámil s českými anarchisty. Začal vést
bohémský a tulácký život. Povídky
z těchto cest mu tehdy otiskovaly
Národní listy. Začal mít ale problémy
s alkoholem, které se postupem času
zvětšovaly.
Roku 1908 redigoval Ženský
obzor, od 1910 Svět zvířat, od 1911
přispíval do Českého slova, dále pak
do Pochodně, Humoristických listů,
Kopřiv, Karikatur, nějaký čas vedl též
Kynologický ústav, což ho později
inspirovalo ke knize Můj obchod se
psy.
V roce 1911 založil Stranu mírného pokroku v mezích zákona, politickou mystifikaci karikující volební
poměry, a vystupoval jako její kandidát. V tomto období byl spolu s F.
Langrem, E. A. Longenem, E. E.
Kischem a dalšími spoluautorem
řady kabaretních vystoupení, kde byl
i hlavním účinkujícím.
V roce 1915 narukoval v Českých
Budějovicích k 91. pluku a s ním
odjel na haličskou frontu v Rusku.
O úmyslu narukovat téměř nikomu
neřekl, proto byl nějakou dobu hledaný. Od září 1915 do léta 1916 byl
v zajetí v táboru Totskoje a vstoupil
do Československých legií. Poté byl
odveden do československého
pluku, kde působil jako písař, emisař
náborové komise a střelec, poté byl
přeložen ke spojovacímu oddílu,

* 30. dubna 1883, Praha
+ 3. ledna 1923, Lipnice nad
Sázavou

Jaroslav Hašek byl český spisovatel, publicista a novinář. Byl synem
středoškolského suplenta, pozdějšího bankovního úředníka. Později do
rodiny ještě přibyl o tři roky mladší
bratr Bohuslav a svěřenka Marie.
K životu rodiny patřily neustálé starosti, nouze a strach o existenci. Otec
začal potají pít, a když bylo
Jaroslavovi třináct, zemřel. Majetkové
poměry rodiny se po jeho smrti ještě
více zhoršily. Po nedokončených studiích na gymnáziu se Jaroslav Hašek
vyučil drogistou a nakonec maturoval
na obchodní akademii. Stal se
zaměstnancem banky Slavia, brzy se
16
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kulometnému oddílu (kdy se zúčastnil bitvy u Zborova) a do kanceláře 1.
pluku. Od listopadu 1917 do února
1918 publikoval v časopise Čechoslovan a Československý voják,
tehdy byl autor řady protibolševických článků.
Koncem února 1918 po ústupu
čs. legií vstoupil do Československé
sociálně-demokratické strany dělnické v Rusku. V březnu přijel do
Moskvy a začal spolupracovat s bolševiky. V dubnu přestoupil z československých legií do Rudé armády
a přijel do Samary, následující rok byl
ředitelem armádní tiskárny v Ufě,
náčelníkem oddělení pro práci
s cizinci aj. Co vedlo Haška k opuštění myšlenky anarchismu a přijetí socialistických myšlenek, nikde neobjasnil. V Rusku se znovu oženil (po
návratu do Čech nebyl souzen za
mnohoženství jen díky tomu, že
v Rusku nebyl zrovna pořádek a neuznávaly se vzájemně různé smlouvy).
V prosinci 1920 přijel zpět do
Prahy, kde se vrátil ke svému bohémskému způsobu života. 25. srpna
1921 odešel do Lipnice nad
Sázavou, kde 3. ledna 1923 zemřel
ochrnutím srdce.
Zpočátku psal především cestopisné povídky, črty a humoresky,
které
publikoval
časopisecky.
Většinu ze svých děl napsal v pražských hospodách. Základem jeho
próz byly jeho skutečné zážitky, což

vnáší do znalostí o jeho životě zmatek, protože není vždy jasné, co je
pravda a co je pouze básnická nadsázka. Hašek nenáviděl přetvářku,
sentimentalitu, usedlost, ironicky reagoval na sociální verše. Dalším typickým znakem jeho tvorby je odpor
k mravním a literárním konvencím.
Většina jeho děl je roztroušena po
různých časopisech a novinách, jen
malá část z nich byla soustředěna do
knih. Za svůj život napsal asi 1200
povídek. Řada textů se ztratila
a u jiných próz nelze zcela prokázat
Haškovo autorství. Tvořil velmi lehce
a byl mistrem mystifikace. Knižně mu
vyšly např. romány a sbírky povídek
Trampoty pana Tenkráta (1912),
Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky (1912), Průvodčí cizinců a jiné
satiry z cest i z domova (1913), Můj
obchod se psy a jiné humoresky
(1915), Dobrý voják Švejk v zajetí
(vydáno 1917 ve Slovanském nakladatelství v Kyjevě), Tři muži se žralokem a jiné poučné historky (1921),
Velitelem města Bugulmy (1921),
Dobrý voják Švejk před válkou a jiné
podivné historky (1922), Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
(1921–1923).
Jeho zdaleka nejslavnější text,
čtyřdílný humoristický román Osudy
dobrého vojáka Švejka za světové
války byl přeložený do 54 jazyků,
několikrát zfilmovaný i zdramatizovaný. Jde o nejvýznamnější Haškovo
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dílo mnoha lidmi spojované s kongeniálními ilustracemi Josefa Lady. Toto
dílo nestihl dokončit, 4. díl za něj
dopsal Karel Vaněk, který se však
vzdálil původní myšlence díla. Švejk
začal vycházet na pokračování
r. 1921, ale byl velmi kritizován (Viktor
Dyk, Jaroslav Durych, F. X. Šalda aj.).
Příznivců měl zpočátku málo (jako
první ho za velké dílo označil zřejmě
Ivan Olbracht v kulturní rubrice
Rudého Práva, pozitivní postoj
k němu zaujali i bratři Čapkové).
Švejk byl několikrát dramatizován,
sám Hašek provedl první dramatizaci

Tenisový oddíl

pro Revoluční scénu Emila Artura
Longena, roku 1928 vytvořil ze Švejka divadelní představení Haškův přítel Max Brod, roku 1963 Pavel
Kohout. Mezinárodní proslulosti
dosáhla
divadelní
adapatace
Bertolda Brechta. První filmové zpracování, ještě v němé éře, se datuje
k roku 1926, kdy Švejka natočil Karel
Lamač. Jiří Trnka natočil loutkový film
o Švejkovi roku 1954, za tři roky pak
vznikla nejslavnější, dvoudílná filmová adaptace Karla Steklého
s Rudolfem Hrušínským v hlavní roli.
Švejk lákal i zahraniční filmaře, roku
1960 například Axel von Ambesser
natočil v tehdejší NSR snímek Der
Brave Soldat Schwejk, v polském
televizním filmu Przygody dobrego
wojaka Szwejka z roku 1999 ztvárnil
Švejka populární Jerzy Stuhr.
V Rusku má Hašek dodnes velmi
mnoho příznivců, kteří mají dokonce
vlastní organizaci. Ve městě Bugulma
má Hašek vlastní muzeum, v SanktPetěrburgu a Moskvě jsou po něm
pojmenovány ulice. Ta moskevská
leží dokonce poblíž Velvyslanectví
České republiky a Českého domu.
Román Osudy dobrého vojáka
Švejka za světové války i některé
povídkové knihy mohou čtenáři najít
i v Obecní knihovně Holasice.

a pokračovat ve sportovní tělovýchovné tradici obce v podobě aktuálních
potřeb dětí a mládeže.
Tenisový oddíl pod vedením trenéra
Mgr. Ondřeje Loveckého navštěvuje
okolo 30 mladých nadšenců, jejichž
průměrný věk je 5 let. Cílem našeho
tenisového oddílu je neustále rozšiřovat hráčskou základnu, podporovat
závodní podmínky, rekreační, výkonnostní a vrcholový sport s kvalitní
metodikou a poradenstvím, rozvíjet
hráčský intelekt, soutěživost a utvářet
zdravý životní styl se zodpovědností.
Všichni
sportovní
nadšenci
a zájemci o tento ušlechtilý sport jsou
s radostí zváni na tenisové tréninky!
V neposlední řadě by tenisový oddíl
také rád obci Holasice poděkoval za
podporu a poskytnutí sportovních
podmínek.

Obec Holasice zažívá kulturněsportovní osvětu. Od roku 2012 se
v obci propaguje postupné začleňování dětí do sportovních aktivit se
specifickým cílem. Obec se tedy
aktivně snaží propagovat zdravý životní styl svých mladých občánků. Tím
se také obec stává bojovníkem se
současným světovým problémem,
kterým je především obezita a s ní
spjaté komplikace v podobě následných a různorodých civilizačních
chorob.
Holasického sportovního kormidla
se ujal tenisový oddíl, který zde působí od roku 2012. Pro svou výuku využívá postarší zrenovované sportovní
prostory obce Holasice, které plně
vyhovují dosavadním tenisovým účelům a účelům rozvoje speciálních
i všeobecných kondičně-koordinačních schopností. Tenisový oddíl je
také velmi hrdý, že může inovovat

Mgr. Ondřej Lovecký

Petra Koláčková
knihovnice
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Sbor dobrovolných hasičů Holasice
Pěkný den čtenářům zpravodaje,
opět uběhly tři měsíce a my vám přinášíme několik řádků od holasických
hasičů.
Sbor dobrovolných hasičů začátkem ledna bilancoval loňský rok na
pravidelné výroční členské schůzi.
Za hojné účasti členů i hostů jsme
rekapitulovali rok 2012 a připravovali
plány pro rok letošní. Počet členů
sboru starších 15 let dosáhl čísla 59
a další se průběžně přihlašují. Někteří
z členů byli za aktivní činnost u sboru
oceněni a vyznamenáni. Pro zajímavost dodáváme, že někteří ze členů
jsou u sboru již více než 50 let! Počet
dětí do věku 15 let zůstal stejný jako
v roce předchozím a to 12.
Zhodnotili jsme akce konané v průběhu loňského roku: Den otevřených
dveří na hasičské zbrojnici, Den dětí,
Den bezpečnosti v Rajhradě, Dětský
den v Rajhradicích, ….
Dále jsme navázali spolupráci s dalším sborem – tentokrát z dalekého

slovenského Holíče. Spolu se sborem z Vikýřovic, s kterým spolupracujeme již delší dobu, si celkem pravidelně vyměňujeme zkušenosti v práci
s dětmi, ze zásahů apod. Tuto spolupráci se pokusíme v roce letošním
poněkud rozšířit – soustředěním pro
děti o letních prázdninách a společným výcvikem jednotek.
Jednotka SDH Holasice má k 1.
lednu celkem 15 osob a v současnosti prochází určitou obměnou.
V loňském roce byla provedena celková oprava nejstarší používané techniky u sboru – čerpadla PS-12. Tuto
opravu provedli Milan Ungr, Radek
Singer a Petr Hausknecht sami přes
léto a práce se jim, musíme říct,
povedla. Z prostředků sponzorů byla
obměněna rampa za zábleskovou,
nakoupeny smáčedla a hasící vak.
Obec nám poskytla prostředky
zejména na provoz a údržbu techniky
včetně jejich oprav, ale nově byly
dokoupeny náhradní láhve k dýcha-

Sbor dobrovolných hasičů Holasice
cím přístrojům (včetně jednoho nového) a vyprošťovací nástroj Paratech.

ka na místním hřbitově
• 5. 3. – Rajhradice, požár trávy,
zasahovali jsme spolu s HZS Židlochovice
• 12. 3. – Rajhradice, požár stromu,
opět zásah s jednotkami HZS i SDH
ze Židlochovic
• 13. 3. – požár trávy na Výhonu,
vyhlášen 2. st. poplachu, zasahovaly
4 JPO HZS a 6 JSDH, navíc vrtulník
Policie ČR s tzv. bambivakem
• 14. 3. – Rajhrad, požár na balkoně
domu v Klášterním dvoře, zasahovaly
4 JPO HZS a naše jednotka, požár
byl naštěstí menšího rozsahu a byl
rychle uhašen
• 17. 3. – v noci nahlášen požár trávy
u R52 ve směru na Brno, zásah
s HZS Židlochovice

JSDH Holasice v roce 2012 zasahovala celkem u 29 událostí:
• 11. 1. – Rajhrad, požár střechy RD
u kláštera, vyhlášen 2. stupeň, na
místě zasahovaly 4 JPO HZS (jednotky požární ochrany hasičského
záchranného systému) a 3 JSDH
(jednotky sboru dobrovolných hasičů).
• 11. 1. – Rajhrad, zásah na stejném
místě, rozhořelo se skryté ložisko po
cca 4 hodinách od uhašení, na místě
3 JPO HZS a naše jednotka
• Rajhrad, planý poplach – nahlášen
požár kamionu na R52, řidiči si rozdělali oheň pod nádrží s naftou, která
jim zamrzla, na místo bylo vysláno 5
JPO HZS a 5 JSDH
• 3. 3. – Rajhrad, po domluvě s MěÚ
jsme prováděli kácení a prořezávku
stromů na ul. Dobrovského
• 3. 3. – Rajhrad, kácení a prořezáv-

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.
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• 17. 3. – Rajhrad, další požár trávy,
jednotka se zrovna vracela ze školení
v ŠVZ Brno, zásah s JPO HZS BVV
• odstranění nalomené silné větve ve
výšce u cesty do kláštera, zásah
s HZS Židlochovice
• Rebešovice, požár střechy a trávy,
jednotka vyjela pouze s DA, během
cesty odvolána
• Rajhrad, požár trávy na Městečku,
při příjezdu požár malého rozsahu již
uhašen majitelem, na místě s HZS
Židlochovice
• Vojkovice, požár hromady dřeva
mezi chatami v ch. o. Šimlochy, na
místě jen JSDH Židlochovice
a Hrušovany. HZS Židlochovice dorazil později po ukončení jiného zásahu.

Poškozeno zrcátko o větev a 1C hadice praskla
• 28. 4. – Rajhrad, požár bioodpadu
na „Hitleráku“, zásah s HZS Židlochovice
• 29.4. – Rajhrad, požár kontejneru
na ul. Komenského. Zasahovali jsme
sami.
• 13. 5. – Rajhrad, nahlášen požár
odpadu u domu na ul. Štefánkova.
Jednalo se o neohlášené pálení, na
místě také HZS Židlochovice
• 28. 5. – jednotka byla vyslána
v rámci II. odřadu PS Židlochovice na
již několik dní hořící les u Bzence na
Hodonínsku. Jednotky z tohoto odřadu na místě dohašovaly jednotlivá
ohniska a doutnající pařezy či kmeny.
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Jednotka NENÍ zařazena do odřadů,
požádáni jsme byli jako náhradníci za
jinou jednotku, která měla závadu
z předchozího odřadu dne 24. 5.
Jednalo se o jeden z největších lesních požárů na území ČR (165 ha),
kde zasahovalo více než 200 jednotek s více než 1500 hasiči z téměř
všech krajů ČR a jednotky ze
Slovenska. Za tento zásah byly jednotky později symbolicky odměněny…
• 4. 6. – prověřovací cvičení na téma
Únik nebezpečné látky do Svratky.
Byly pokládány norné stěny na splavu
v Rajhradicích. Na místě HZS Židlochovice, Brno Lidická, JSDH Blučina
a Brno – Chrlice
• při cestě na dětský den do Šlapanic
jsme přijeli k dopravní nehodě osobního auta Mini, na místě byla Policie
ČR, my jsme zabezpečili vozidlo proti
požáru a likvidovali únik oleje z vozu.
Následně jsme MU předali jednotce
HZS Líšeň a pokračovali v jízdě na
dětský den
• Rajhradice, požár drátů na el. vedení, zasahovali jsme sami, dráty po příjezdu již nehořely, po příjezdu E-onu
bylo zjištěno prodření drátů o strom
• Rajhrad, čerpání vody po bouřce na
ul. 9. května, na stejném místě jsme
již v minulosti čerpali, takže jsme měli
práci trošku usnadněnou, na místě
i HZS Židlochovice
• 18. 7. – Rajhradice, další hořící
strom, opět zásah s HZS Židlochovice
• 6. 9. – EPS hlásila požár
v Moravském zemském archivu, šlo

o planý poplach, spolupráce s HZS
Židlochovice
• Rajhrad, požár dřevní hmoty Na
pile, na místě i HZS Židlochovice
• 19. 10. – EPS signalizace z památníku písemnictví, vadné čidlo, jednalo
se o planý poplach, na místě i HZS
Židlochovice
• 16. 11. – Rajhrad, TC v Bode
Panzeru, měl hořet sklad barev, na
místě HZS BVV, Pohořelice a Židlochovice. Po ukončení cvičení prohlídka areálu firmy
• 20. 11. – Rajhrad, nahlášen požár
rozvodny na Staré poště, zakouřený
objekt byl odvětrán, příčinou byl
potkan v rozvodné skříni. Jednalo
se o poslední zásah v roce 2012.
I vstup do roku 2013 nám příliš
odpočinku nepřinesl, neboť jen za
leden zasahovala jednotka již u třech
událostí.
• 7. 1. – Vojkovice, požár chatky
s úmrtím jedné osoby. Na místě zasahovalo celkem 6 jednotek HZS i SDH
• 10. 1. – Modřice, požár elektroinstalace skladu fy. Jihočeská drůbež.
Požárem způsobená škoda byla
odhadnuta na více než 5 mil. Kč. Na
místě celkem 10 JHZS a SDH.
• 17. 1. – Rajhrad, nahlášen prostřednictvím EPS požár v památníku
písemnictví. Zde se naštěstí jednalo
o planý poplach. Mimo nás zde byla
jednotka HZS ze Židlochovic.
za holasické hasiče
Luboš Bachorec
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Lékařská péče první pomoci (LSPP)
Stavy bezprostředně ohrožující život
(bezvědomí, koma, otravy, těžké krvácení,
autonehody, astmatický stav, epileptický
záchvat, včelí bodnutí alergika…) – volat
Zdravotnickou záchrannou službu (ZZS)
na tel. 155.

LSPP pro děti
Centrum dětských odborných zdravotnických služeb – poliklinika „Bílý dům“, Žerotínovo nám. 4/6, Brno
tel.:
542 216 511
po – pá 16:00 – 07:00
so + ne nepřetržitě 24 hodin

Stavy s náhlou změnou zdravotního
stavu bezprostředně neohrožující život
(zlomeniny, horečky, apod.)

Zubní pohotovost pro děti a dospělé
Fakultní nemocnice u svaté Anny, Brno,
Pekařská 53 (vchod na pohotovost je z ul.
Hybešova)
tel.:
543 183 459
po – pá 15:30 – 07:30
so + ne nepřetržitě 24 hodin

• bez možnosti vlastní dopravy:
kontaktovat lékaře LSPP Hustopeče
tel.:
519 407 310
po –pá 15:30 – 22:00
so + ne 07:00 – 19:00,
který zajistí převoz pacienta k ošetření do
spádového zdravotnického zařízení nebo
navštíví pacienta přímo
• s možností vlastní dopravy:

Lékárny
Brno, Koliště 47 – nepřetržitý provoz
tel.:
545 424 811 spojovatelka
545 424 815 výdejna receptů
Brno, Kobližná 7 – nepřetržitý provoz
tel.:
542 212 110

LSPP pro dospělé
Městská nemocnice Hustopeče
tel.:
519 407 310
po – pá 15:30 – 07:00
so + ne nepřetržitě 24 hodin

Při úmrtí
kontaktovat lékaře LSPP Hustopeče
tel.:
519 407 310

Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6
tel.:
545 538 538
po – pá 17:00 – 7.00
so + ne nepřetržitě 24 hodin

Při kontaktu s LSPP je nezbytné uvést:
jméno a příjmení, rodné číslo a zdravotní
pojišťovnu. Bez těchto náležitostí nemůže
být služba poskytnuta!
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