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Naši „neviditelní“ spoluobčané

Úvodní slovo starostky obce
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Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozdravit uprostřed
roku 2013 a dovolím si učinit malou
rekapitulaci toho, co se nám již podařilo realizovat v letošním roce.
Díky dlouhé letošní zimě jsme
v měsíci květnu dokončili opravy výtluků na našich místních komunikacích.
Byly opraveny pouze ty největší výtluky, protože v roce 2014 a 2015 nás
čeká ukládání vedení drátů nízkého
napětí do zemního kabelu, tudíž
budou nejen chodníky, ale také
komunikace při této realizaci narušeny. Byly opraveny cesty asfaltovým
recyklátem na ul. Čsl. armády, cesta
kolem odpadového dvora a část
spodní ul. Václavská. Spodní silnice
na ul. Václavské nebyla opravena celá
záměrně, protože dřív nebo později
zde bude zahájena výstavba nové
budovy mateřské školy.
Při revizi pasportu značení v naší
obci, byla zjištěna nutnost obnovit
přechod pro chodce u budovy ZŠ. Při
této příležitosti na základě žádosti
vedení školy bylo vyznačeno také parkovací stání před budovou ZŠ s vyhrazeným stáním pro dvě vozidla zaměstnanců školy. Veškeré tyto činnosti
mohou být prováděny až teprve po
schválení Policií ČR a odborem
dopravy MěÚ Židlochovice. Tedy jakmile jsme obdrželi odsouhlasenou
výkresovou dokumentaci, mohli jsme
zahájit vlastní práce. Nikdy není
možné se prostě rozhodnout bez souhlasu patřičných institucí a udělat
cokoli svévolně.
Konečně byly zahájeny dokončovací práce na výstavbě komunikací –
chodníků v lokalitě Rozhraní. Nevím,
zda-li pomohla petice občanů či nevydání souhlasu Obce Holasice s mož-

ností vést část kanalizace v obecních
pozemcích pro novou – uvažovanou
lokalitu Za školou do doby, než budou
dokončeny právě komunikace a veřejné osvětlení v lokalitě Rozhraní, co
vedlo společnost Pulper k činnosti?
Každopádně byl dokončen sjezd
a propustek u chovatelských potřeb
v Rozhraní a nyní za příslibu Správy
a údržby silnic JMK bude v tomto
úseku vyznačen dočasný přechod pro
chodce. Vlastní vodorovné značení
provede SÚS JMK, osazení dopravními značkami a nasvícení přechodu
provede Obec Holasice ve své režii.
Byla dokončena oprava šaten
v budově sokolovny (výměna krovů,
nová střešní krytina vč. zateplení,
nové podhledy a vymalování této prostory). Místnost bude sloužit pro pravidelné setkávání maminek s dětmi
a pro jejich volnočasové aktivity. Byly
instalovány lavičky k odpočinku na
cestě do Rajhradu, před budovou
sokolovny a na hřišti Na Žlíbku.
Samozřejmě v blízkosti laviček budou
instalovány také nové odpadkové
koše. Byla dokončena výsadba trvalek na prostoře před samoobsluhou.
Mám velikou radost z toho, že veškerá zeleň, ať stromy či trvalky přežily
nejen letošní zimu, ale především
velké loňské sucho. Dále bylo dokončeno zadní zateplení budovy
Hasičské zbrojnice. Byla instalovaná
nová dětská průlezka a dosypány
dopadové plochy na dětském hřišti Za
školou tak, jak nám bylo určeno platnými normami Evropské unie a revizním technikem při pravidelné roční
kontrole našich dětských hřišť.
Myslivecká společnost RajhradPopovice provedla koncem měsíce
duben tradiční jarní úklid krajiny na
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Úvodní slovo starostky obce
Rybníku a v Loukách. Kdo jste vyrazili na procházku této lokality, zajisté
jste zaznamenali, jak příroda prokoukla, jak zde bylo a je krásně! Myslivci,
děkujeme!
Naši hasiči zase velice ochotně
pomáhali při odstraňování poškozených stromů těžkým sněhem na ul.
Brněnská anebo při odstraňování
nebezpečně vysokého modřínu na ul.
Palackého. Díky jejich pomoci byly
ušetřeny nemalé finanční náklady,
které by byla obec nucena vynaložit
při řezání dřevin v nebezpečných podmínkách. I vám – hasiči, děkujeme!
Nezmiňuji zde běžnou údržbu zeleně, chodníků, veřejného osvětlení,
údržby kanalizace a ČOV. Na tomto
místě bych ráda poděkovala všem
vám spoluobčanům, kteří ochotně
a zcela nezištně pomáháte s údržbou
veřejných prostranství, ať je to sekání
trávy, údržba předzahrádek či obyčejné zametání chodníků. Velice si této
vaší pomoci vážím a děkuji, že i vy
chcete, aby naše Holasice byly
pěkné.
Jak jsem naznačila v úvodu svého
článku, jsme v polovině roku 2013
a před námi v té druhé polovině je
ještě celá řada velmi důležitých úkolů
a realizací. Především je to rekonstrukce veřejného rozhlasu.
Jak jste jistě zaznamenali, v současné době není slyšet veřejný rozhlas ve všech částech obce. Je to tak,
jakoby náš dosavadní rozhlas tušil, že
do konce letošního roku budeme mít
veřejný rozhlas nový, digitální…
Samozřejmě jsme chtěli nechat stávající poruchu odstranit, ale když nám
bylo naznačeno, že se jedná o opravu
v řádech několika tisíců, bylo od opra-

vy ustoupeno. Hlášení veřejným rozhlasem je vždy aktuálně zveřejněno ve
vývěsce u samoobsluhy, na obecních
webových stránkách a zájemcům je
zasíláno do e-mailových schránek.
Každý kdo chce, aby mu bylo hlášení
veřejným rozhlasem zasíláno elektronicky, může nahlásit svou adresu na
mensikova@holasice.cz anebo sdělit
osobně v době provozu obecního
úřadu. Dalším důležitým úkolem, který
je před námi, je vydání nového územního plánu. Tento nový územní plán
bude v digitální podobě, bude možné
do něho nahlédnout nejen v listinné
podobě na obecním úřadu, ale bude
k dispozici také na webových stránkách obce. Obec bez územního
plánu = nemožnost postavit jakoukoli
stavbu, nemožnost opravit jakýkoli
kousek chodníku, ale znamená to
i nemožnost zažádat o jakoukoli dotaci ať z národních či evropských fondů.
Bez územního plánu by nemělo smysl
chodit cokoli vyřizovat na stavební
úřad do Rajhradu, protože tento
dokument je pracovním nástrojem
právě úředníků tohoto orgánu. Proto
je územní plán pro každou obec velice
důležitým dokumentem.
Dále na podzim t.r. budou zahájeny
práce na rekonstrukci chodníku od
rodinného domu pana Janeczka,
zpevnění svahu u lávky přes Mlýnský
náhon a zbudování parku v sousedství
rodinného domu pana Hořavy. V době
letních prázdnin musíme provést nové
převložkování dvou komínových průduchů v budově základní školy.
V tomto čase by na dvorku za školou měla vzniknout také nová pergola
a dřevěné posezení pro děti a odborný dozor. Při posledním pokusu
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Kam s nimi?
o kácení stromů v obci byla vznesena
velká vlna nevole, proto jsem pozvala
odbornici – dendroložku a společně
jsme prošly obec. Chtěla jsem odborné posouzení především vzrostlých
třešní na hřišti Za školou. Upozorňuji,
že nebylo a není zájmem tyto stromy
kácet, ale je třeba myslet na bezpečí
především našich dětí, které se na
tomto hřišti pohybují. Odborný posudek, který je k dispozici k nahlédnutí,
nám – obci ukládá provést na těchto
stromech jednak zdravotní ale také
radikální řezy, první strom od budovy
školy pak vzhledem k poškození dutiny stromu zabezpečit podpůrnou vazbou. Veškeré tyto práce musí provést
odborná firma. Jednání s touto firmou
již byla zahájena a v období vegetace
stromů musí být doporučená péče
provedena tj. v nejbližší době.
Na podzim bude pořízen také nový
malotraktor pro komunální potřeby
naší obce. V současné době probíhá
výběrové řízení na zakoupení tohoto
stroje.
Samozřejmě nemohu a nechci
zapomenout na hlavní úkol a to je
výstavba nové budovy mateřské školy.
Bohužel vše je zdlouhavé a trvá déle,
než bychom si všichni přáli. Přece
platí, že každá dobrá myšlenka, dobrý
záměr se rodí pomalu, dlouze a ve velkých bolestech, ale věřím, že se
dobré dílo podaří!
Na závěr mi dovolte, abych s blížícími se prázdninami a létem popřála
všem našim dětem, ale i všem spoluobčanům krásné, pohodové léto plné
neopakovatelných zážitků!

Tuto nerudovskou otázku jsem si
dovolila použít pro řešení problému
s kontejnery na tříděný odpad u samoobsluhy a pomníku RA.
Asi všichni mi dáte za pravdu, že příjezd do Holasic se už už vylupuje do
nové, pěkné podoby, ovšem pohled
na přeplněné kontejnery na nám.
Rudé armády, to není zrovna nejlepší
vizitka naší obce. Nerozumím tomu,
kontejnery zde „přetékají odpadem“,
doslova se kolem povalují papírové
krabice, pet lahve, ale občas také
komunální odpad, zatímco kontejnery
na ul. Palackého, na ul. Čsl. armády
nebo za školou jsou prázdné!
Je třeba kontejnery od samoobsluhy a pomníku na náměstí Rudé armády
přemístit jinam tak, aby nebyly umístěny příliš viditelně, aby nebyly daleko od
současného stanoviště a sloužily
i nadále svému účelu. Jakýkoli námět
kam s nimi, můžete zaslat na e-mail:
starosta@holasice.cz. Děkuji.
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Restaurace
RAFK

polední menu od 57 Kč
minutky, steaky
Možnost platby stravenkami nebo platební kartou.
Otevřeno:
po-čt 10:30 – 22:00
pá
10:30 – 24:00
so
11:00 – 24:00
ne
12:00 – 21:00

Restaurace RAFK
areál fotbalového hřiště

Městečko
664 61 Rajhrad
tel.: 739 510 321

Aktuální jídelní lístek najdete na:

Lenka Ungrová

www.restaurace–rafk.webnode.cz
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Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 24.
zasedání konaném dne 27. 3. 2013
• určilo:
– ověřovateli zápisu o průběhu 24.
zasedání zastupitelstva obce Holasice
Ing. Kosteleckého a p. Tomanovou
• schválilo:
– navržený program jednání zastupitelstva obce
– rozpočtová opatření č. 1/2013
– návrh kupní smlouvy o prodeji části
obecního pozemku p.č. 834/1 k.ú.
Holasice
– vypracování projektové dokumentace
na snížení energetické náročnosti
budovy sokolovny – p.č. 282/1,2 k.p.
Holasice dle cenové nabídky ze dne
20. 2. 2013
– schvaluje vypracování projektové
dokumentace na snížení energetické
náročnosti budovy ZŠ – p.č. 1,3/2 k.ú.
Holasice dle cenové nabídky ze dne
22. 2. 2013
– uzavření smlouvy o právu provést
stavbu mezi panem M. L. bytem
Vojkovice a obcí Holasice.
– napojení RD č.p. 213 na veřejný
vodovod a narušení vozovky k výkopu
přípojky vody. Veškeré výkopové práce
budou financovány žadatelem. Po
skončení prací uvede žadatel vše na
své náklady do původního stavu
– uzavření smlouvy na pronájem prostor v obecní sokolovně spol. TENISLOVECKÝ v období březen 2013 –
duben 2013 za cenu 100 Kč/hod.
– převedení hospodářského výsledku
ZŠ a MŠ Holasice za rok 2012 ve výši
139.494,61 do rezervního fondu
– vypsání výběrového řízení na provozování kanalizace a ČOV Holasice
– vypsání výběrového řízení na zbudo-

vání opěrné zdi, rekonstrukci chodníku,
parkovou úpravu a oplocení na pozemcích p.č. 153, 153/1, 92/1, 92/9 vše
k.ú. Holasice
– vypsání výběrového řízení na pořízení
obecního traktoru
• neschválilo:
– rozšíření stávající budovy ZŠ ul.
Palackého 24 dle varianty A/B pro školní rok 2013/2014
• povolilo:
– čerpání rezervního fondu z OPVK na
projekt EU peníze školám, jedná se
o částku 105.869 Kč.
• uložilo:
– starostce připravit finanční nákladnost rozšíření budovy ZŠ ul. Palackého
dle varianty A (nádstavba 3NP) a předložit do září 2013 na jednání zastupitelstva obce
• nemělo námitek:
– k předložené studii novostavby rodinného domu s pultovou střechou novostavby na p.č. 611/194 k.ú. Holasice.
Zastupitelstvo obce na svém 25.
zasedání konaném dne 16. 5. 2013
• určilo:
– ověřovateli zápisu o průběhu 23.
zasedání zastupitelstva obce Holasice
p. Balákovou a p. Holackého
• schválilo:
– navržený program jednání zastupitelstva obce
– rozpočtová opatření č. 2, 3/2013
– účetní závěrku obce Holasice za rok
2012 a účetní závěrku příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Holasice
– převedení hospodářského výsledku
ve výši 501.967,80 Kč z účtu 431300
na účet 432300
– poskytnout z rozpočtu obce pro rok
4

Holasický blešák
2013 příspěvek ve výši 13.000 Kč o.s.
Holasické violky s následným vyúčtováním do konce roku 2013
– poskytnout z rozpočtu obce pro rok
2013 příspěvek ve výši 5.000 Kč
Myslivecké společnosti RajhradPopovice s následným vyúčtováním do
konce roku 2013
– provedení převložkování dvou průduchů v budově ZŠ Holasice a vyrobení
dvou kusů kouřovodů ke dvěma kotlům
vč. napojení plynového ohřívače dle
cenové nabídky ze dne 24. 4. 2013.
Celková cena za veškeré práce nepřekročí částku 61.000 Kč
– uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene spočívajícím v právu zřídit
a provozovat plynárenské zařízení na
pozemku p.č. 92/1 a p.č. 130 obě
v k.ú. Holasice mezi obcí Holasicemi
a JMP Net Brno
– uzavření smlouvy o dílo č. 206/2013
na zhotovení digitálního povodňového
plánu obce Holasice
– uzavření
mandátní
smlouvy
VR/13/0280/2013 – zadání zakázky
na stavební práce s názvem „Opěrná
zeď, rekonstrukce chodníku a revitalizace parku“.
• souhlasilo:
– aby oprava obecní studny na ul. Čsl.
armády (inventární číslo studny
021243) byla provedena v režii žadatelky bytem Holasice. Právo užívat užitkovou vodu z této obecní studny mají ti
občané, kteří se finančně spolupodíleli
na její opravě
• uzavřelo:
– projednání závěrečného účtu obce
Holasice za rok 2012 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce
a to bez výhrad.

Jak jsem nakupovala na holasickém
blešáku
V sobotu 25. 5. dopoledne proběhl
v holasické sokolovně již podruhé pořádaný Holasický blešák.
Už v minulém století, když jsem pracovala na ul. Františkánská, musela jsem
každé ráno projít kolem tzv. blešáku na
Františkánské a od oněch „vyklizečů starých půd“ jsem si za čtyři roky pořídila
opravdové poklady – především starožitnosti jako např. mlýnek na kávu, porcelánový váleček, nádherný háčkovaný přehoz přes postel, staré formy na bábovky,
nádherné kuchyňské váhy včetně sady
závaží, atd. Proto jsem si nechtěla nechat
ujít ani letošní holasický blešák, zejména
pro onen pocit, že objevíte něco, co vypadá zdánlivě nezajímavě, ale pro vás má
nesmírnou cenu. No a přesně tento pocit
resp. v sobotu dopoledne jsem se přenesla zpět o 20 let a s pocitem „objevitele“
jsem začala procházet vyložené zboží na
stolech. Objevila jsem nejprve nádhernou
porcelánovou mísu na polévku, ale při
druhém kole, kdy jsem obcházela zboží,
jsem objevila nenápadný, malý porcelánový hrneček s podšálkem, který na svém
dnu ukrýval značku Leander 1946 – stará
česká Loučská porcelánka. Hrnečky
tohoto typu sbírám, takže ihned po návratu domů jsem hrneček vystavila k již dřívějším kouskům. Ten pocit sběratelského
uspokojení je nepopsatelný! V porcelánové míse jsem v poledne podávala sice jen
pórkovou polévku, ale chutnala vám jinak
– svátečněji!
Chci moc poděkovat organizátorkám –
o.s. Holasické violky za jejich vytrvalost
a především čas, který věnují tomuto počinu. I když ví, že jde o záležitost ne zrovna
hojně navštěvovanou, vítaly návštěvníky
s úsměvem! Myslím, že každý kdo přišel,
zažil nejen onen pocit, co když tam bude
NĚCO … ale opravdu si odnesl příjemný
zážitek v upršeném květnovém dopoledni.
Těším se a doporučuji všem občanům
naší obce, aby si nenechali ujít příští ročník, který bude zajisté v měsíci květnu.
Děkuji, Lenka Ungrová
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informace z obecního úřadu
proJížděJící Kamiony
po silnici číslo ii/425

dopravy, Městský úřad Hustopeče,
odbor dopravy, Dopravní federace,
Praha. Touto svou žádostí a především
pádnými argumenty chceme docílit
požadované úpravy, která by zlepšila
životní prostředí a bezpečnost občanů
v našich městech a obcích.

Vzhledem k obrovskému nárůstu průjezdu kamionů po silnici č. II/425, kdy
bylo měřením zjištěno, že během 24
hodin projede po této silnici 1238
nákladních vozidel a autobusů, v noci od
22 do 06 hodin je to pak 156 vozidel.
Měřením hluku bylo zjištěno, že hygienický limit hluku pro chráněné venkovní
prostory stavby a denní dobu byl na této
silnici překročen o 5,1 dB a pro noční
dobu o 10,4 dB. Přes úsilí jednotlivých
obcí, ležících na trase silnice II/425
bylo doporučeno příslušnými úředníky
silničních úřadů, aby se tyto obce spojily a řešily situaci v širším kontextu, tedy
cíleně postupovaly proti komionům na
silnici č. II/425.
Dne 11. 3. se tedy uskutečnila první
schůzka starostů těchto obcí, na které
se všechny zainteresované obce dohodly na společném postupu – byla sepsána společná žádost měst a obcí
Rajhrad, Holasice, Vojkovice, Židlochovice, Nosislav, Velké Němčice,
Hustopeče a Starovičky, kterými
prochází pozemní komunikace
č. II/425 o stanovení místní úpravy
provozu, která by umožnila odklon
tranzitní nákladní dopravy z této
komunikace.
Žádost byla rozeslána na tyto instituce: Ministerstvo dopravy České republiky, Rada Jihomoravského kraje, Krajský
úřad Jihomoravského kraje, odbor
dopravy, Policie ČR, Krajské ředitelství
policie Jihomoravského kraje, Správa
a údržba silnic Jihomoravského kraje,
p.o.k., Krajská hygienická stanice
Jihomoravského kraje se sídlem v Brně,
Městský úřad Židlochovice, odbor

smlouva o odvádění
odpadnícH vod
Smlouva je uzavírána podle zákona
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a vyhlášky
č.428/2001 Sb. v platném znění.
S každým vlastníkem nemovitosti,
jehož dům, byt, pozemek je napojený na
veřejnou kanalizaci, musí být uzavřena
tato smlouva (jedná se o naprosto stejnou záležitost jako např. v případě vody,
kdy má každý vlastník nemovitosti uzavřenu smlouvu o odběru vody s VAS). Ve
smlouvě je uvedeno odběrné místo =
dům, byt, pozemek, který je napojen na
veřejnou kanalizaci. Ve smlouvě je uveden počet fyzicky žijících osob, nikoliv
trvale žijících osob. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Záměrně zde
není uvedena částka, protože každým
rokem je výše stočného jiná, a tudíž
nemusíme každým rokem uzavírat novou
smlouvu!
Vzhledem k tomu, že v naší obci je
spousta občanů, kteří odebírají jednak
vodu tzv. městskou a vodu užitkovou
z vlastních studní, není možné vodoměrem zjistit přesný odběr vody, a proto
není možné zjistit kolik vody je vypouštěno zpět do kanalizace. Z tohoto důvodu
je ze zákona stanoveno směrné číslo
roční spotřeby vody tj. 35 m3 za osobu
a rok.
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informace z obecního úřadu
Stanovení ceny stočného odpovídá
platným obecným právním předpisům.
Cena stočného je stanovena dodavatelem (Obcí Holasicemi) v souladu s cenovými předpisy. Cena stočného je k dispozici na obecním úřadě Holasice, ul.
Václavská. Cena stočného pro příslušné
období je projednávána vždy koncem
kalendářního roku na jednání zastupitelstva obce. Výše stočného je stanovena
dle provozních nákladů ČOV a veřejné
kanalizace za uplynulé období tj. rok.
Vyhlášení ceny stočného pro příslušné
období je prováděno vyvěšením na
úřední desce obce po dobu 15 dnů.
Do kanalizace se zakazuje vypouštět písek, štěrk, kovové předměty
(např. žiletky, hřebíky, dráty), textilie, provazy, papírové pleny, obaly
od šamponů, mikrotenové sáčky,
uhynulá zvířata, zbytky jídel (např.
kosti, střeva), jedy, barvy, žíraviny,
ředidla, hořlavé a výbušné látky,
tuky, oleje a další látky a předměty,
které nejsou odpadními vodami
a mohou způsobit poruchu kanalizace a funkce ČOV.
Jakékoliv změny (zejména změna
odběratele, počet fyzicky žijících osob)
je třeba oznámit na obecním úřadu
v Holasicích a tyto změny budou sjednány uzavřením dodatku ke smlouvě
o odvádění odpadních vod.
Prosíme, tímto občany naší obce –
vlastníky nemovitosti, aby se v době provozu obecního úřadu v Holasicích dostavili k podpisu této smlouvy. Smlouvu si
můžete prostudovat v klidu doma a svůj
podpis udělit až poté.
Tato výzva se netýká občanů
z Rozhraní. Kanalizace v této lokalitě je
ve vlastnictví společnosti Pulper.

volné pobíHání psů
Tento pojem spadá do kategorie tzv.
neurčitých právních pojmů, které nelze
obecně definovat, ale je nutné k nim přistupovat vždy v konkrétních souvislostech. V §13 zákona o ochraně zvířat proti
týrání je stanoveno, že chovatel je povinen zabezpečit zvířeti přiměřené podmínky, aby nedocházelo k bolesti, utrpení
nebo poškození zdraví a učinit opatření
proti úniku zvířete.
Únikem se myslí vzdálení zvířete ze
sféry ovladatelnosti, kdy chovatel není
schopen své zvíře ovládat a určovat jeho
chování. Zákon nevymezuje, jaká opatření proti úniku má chovatel učinit nebo
jaká opatření jsou považována za vhodná
či dostatečná. Únik psa lze stíhat vždy,
tedy i v obci, která nemá vyhlášku upravující pohyb psů.
volný pohyb psa lze definovat tak,
že jde vždy o pohyb psa na veřejném prostranství pod dohledem chovatele a není
omezen žádnými technickými prostředky
(např. vodítkem). Nejedná se tedy o svévolný samostatný nekontrolovaný pohyb psa.
ZabEZpEčTE si, prosím, své
psy a nEporuŠuJTE ZáKon!!
V naší obci se opakovaně vyskytují
nezabezpečení volně pobíhající psi, kteří
se bez dozoru svého majitele pohybují po
veřejných prostranstvích, ohrožují a obtěžují ostatní občany naší obce, znečišťují
a poškozují veřejné prostranství i soukromé majetky. Upozorňujeme jejich majitele, aby si tyto psy zabezpečili a neporušovali zákon na ochranu zvířat proti
týrání.
Kdo nezajistí zvíře proti úniku, porušuje zákon dle §13 odst. 1 zákona
č. 264/ 1992 Sb Na ochranu zvířat proti
týrání a dopouští se dle §27 odst. 2
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nedostatku sbírek ošacení pro potřebné,
proto vaše pomoc při uspořádání sbírek
použitého ošacení znamená velký přínos
pro všechny ty, kteří se bez pomoci druhých neobejdou.
Nosnou činností, která umožňuje plnit
poslání Diakonie Broumov o.s. – pomoc
potřebným, je práce s darovaným textilem. To se děje za podpory široké veřejnosti formou organizování a svozů humanitárních sbírek od občanů, obcí, církví,
organizací. Tak je získáván nejen materiál
pro bezprostřední poskytování materiální
pomoci potřebným, ale i pracovní příležitosti pro klienty, kteří využívají ubytovacích služeb Diakonie Broumov o.s.
Velice důležitým aspektem je i ochrana
životního prostředí, jelikož nepoužitelný
materiál k humanitárním účelům je tříděn
k dalšímu průmyslovému zpracování,
nekončí tedy v komunálním odpadu či na
skládkách.
Další sběr použitého ošacení v naší
obci Holasice bude vyhlášen na podzim
tohoto roku.

Plánované akce v obecní sokolovně:

svaTováclavsKé Hody
v HolasicícH

Sváteční odpoledne se seniory

Jsem potěšena, že i v letošním roce
2013 se organizace a veškerého zařizování kolem tradičních holasických hodů
opět ujala paní Jana Dufková. Hody se
uskuteční ve dnech 28. a 29. září 2013.
Vím, že se už přihlásili naši mladí spoluobčané, kteří budou hody držet, což je
také důležité a příjemné sdělení.
Veškeré informace o možnosti zapůjčení krojů apod. vám budou včas oznámeny.

poděKování diaKoniE broumov
O.s. Diakonie Broumov zaslalo vedení obce Holasice děkovný dopis, který
tímto tlumočím. V dopise pan ředitel
PhDr. Vítězslav Králík děkuje všem občanům naší obce, kteří aktivně přispěli do
sběru použitého ošacení.
Bohužel působením komerčních firem
v této oblasti došlo ke katastrofálnímu

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

čErvEn
29. – 30. 6.
Volejbalový turnaj smíšených družstev
čErvEnEc / srpEn
Tradiční prázdninové středeční skotačení za sokolovnou

Novými občánky Holasic
jsou:

31. 8.
Konec skotačení a závěr prázdnin

Matyáš Lipecký
Tomáš Vidovič
Veronika Mátlová

Září
7. – 8. 9.
Streetballový turnaj
28. – 29. 9.
Svatováclavské hody

Naposledy
jsme se
rozloučili

říJEn
18. – 20. 10.
Burza oblečení (podzim/zima)
lisTopad
7., 14., 21. a 28. 11.
Vánoční tvoření

s paní Emilií Moučkovou
s panem Vojtěchem Pávkem
s paní Růženou Palečkovou
a s paní Bohuslavou Škardovou

prosinEc
6. – 8. 12.
Výstava a vánoční jarmark

Čest jejich životu!

Vypouštění balónků s přáním
k Ježíškovi

inzerce
Nabízím z důvodu stěhování
výhodný prodej zánovních věcí:
• plynový sporák
• pracovní stůl k počítači
• vlněný koberec s perským
vzorem 3x5 m, s třásněmi
i
• 2x dřevěná válenda
elm
v
s čalouněním
e é
vš ěkn
• sedací souprava
p

Divadelní představení pro děti
19. 12.
Vánoční tvoření pro maminky s dětmi
21. 12.
II. vánoční běh
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zájemci volejte

písm. f) téhož zákona přestupku. Za
tento přestupek lze dle téhož zákona
odst. 10, písm. c) uložit pokutu do výše
50.000 Kč.
Za každého toulajícího se psa musí
obec hradit částky, které činí: za odchyt
psa 200 Kč, za odevzdání psa do útulku
hradí obec 200 Kč/den. Při ročním
pobytu takového psa v útulku jde o částku až 73.000 Kč! Anebo musí mít obec
zřízen vlastní kotec na psy a o tyto se
postarat. Částky spojené se zajištěním
krmení pro psy, očkování resp. potřebná
veterinární vyšetřní budou zajisté
v podobné výši jako v útulku!
Dále se dle §47 odst. 1, písm. d)
zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích
dopouští přestupku ten, kdo znečistí
veřejné prostranství, veřejně přístupný
objekt nebo veřejně prospěšné zařízení
anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství. Za tento přestupek lze
dle §47odst. 2 tohoto zákona uložit
pokutu do výše 20.000 Kč.
Neradi bychom přistoupili k těmto
nápravným prostředkům a doufáme, že
majitelé těchto psů zajistí nápravu
a umožní ostatním občanům naší obce
svobodný a bezpečný pohyb na všech
veřejných prostranstvích, které nejsou
znečištěny výkaly těchto psů.

plánované akce

728 569 311

informace z obecního úřadu

nadační fond nFoZp
ně poznají při různých setkáních, školeních, vzdělávacích projektech příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří
pracují na manažerských pozicích.
Lépe tak pochopí, kdo to vlastně člověk se zdravotním postižením je.“
Nadační fond má za sebou řadu úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kampaň „No
a co?!“, která jako první upozorňovala
veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním postižením a s tím související ochrannou známku „práce postižených“. Na
stránkách www.pracepostizenych.cz lze
nalézt řadu výrobků označených touto
známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením a jejich zakoupením jsou
podpořeni i jejich zaměstnavatelé. Jedním
z velmi důležitých projektů nadačního
fondu je sekce práce oZp a poradny na
portálu prace.cz, které odborně zaštiťuje. V současné době nadační fond spustil
projekt „start bez překážek“, který se
snaží řešit problémy vysokoškoláků se
zdravotním postižením, kteří kvůli svému
zdravotnímu stavu těžko získávají praxi,
a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou absolventům placené půlroční stáže,
aby mohli potřebnou praxi získat.

nadační fond mění postavení zdravotně postižených na trhu práce
V České republice dnes žije přibližně
jeden milion osob se zdravotním postižením, tedy 10 % populace. Zaměstnání přitom většina shání marně. Firmy, organizace, státní správa a samospráva jsou
i v roce 2013 sevřeni předsudky vůči
lidem se zdravotním postižením a nedokáží si je představit jako schopné kolegy.
Bohužel ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižení
u subjektů, které mají více jak 25 zaměstnanců, ani od roku 2012 velmi zpřísněné
náhradní plnění nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou do státní pokladny
statisíce na pokutách, než aby daly například kratším úvazkem šanci pracovat ženě
po rakovině prsu, člověku s roztroušenou
sklerózou či Crohnovou nemocí.
předsudky vůči oZp
Společnost si nejčastěji pod pojmem
„postižená osoba“ představí vozíčkáře.
Viditelná postižení však tvoří velmi malé
procento mezi celou skupinou zdravotně
postižených osob. Firmy se navíc ohrazují
tím, že člověk se zdravotním omezením by
je stál finance navíc už tím, že by mu
musely vytvořit speciální podmínky. A zde
opět hrají roli předsudky. Zdaleka ne
všichni OZP jsou na vozíčku a zdaleka ne
všichni potřebují speciální podmínky na
pracovišti.

proč zaměstnat osobu se zdravotním
postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci, které
nezaměstnávají OZP, musejí buď platit
stotisícové odvody do státního rozpočtu za
to, že postižené osoby nezaměstnávají,
nebo mohou využít tzv. náhradního plnění
(outsourcing služeb či výrobků od firem
s náhradním plněním, tedy s více než 50 %
zaměstnanců se zdravotním postižením).
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se tak zaměstnavateli může vyplatit i z ekonomického pohledu.
Nejenom, že firma získá pracovitého a kvalifikovaného člověka a nemusí platit státu,
ale zároveň je zde řada daňových výhod.
Skutečným zaměstnáním člověka

nadační fond pro podporu osob se
zdravotním postižením
Již sedmým rokem funguje v České
republice Nadační fond pro podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP). V jeho čele stojí Hana
Potměšilová, která popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace zlepšila:
„Potřebujeme vzdělané personalisty,
podnikatele a manažery, kteří budou
dobře znát základy legislativy. A hlav10

nadační fond nFoZp
s postižením lze ušetřit až 270.000 korun.
Legislativa navíc začala od loňského roku
vytvářet pro firmy pozitivní motivační
nástroje např. v podobě vyšších příspěvků
na vznik místa, na mzdu, na pracovní
pomůcky apod.

O činnosti a projektech nadačního
fondu, ale také současné legislativě se
více dozvíte na www.nfozp.cz.

centrum vzdělávání všem
nosti k dispozici a s vyhledáváním
pomůžeme. To, co nenajdeme v databázi, poptáme u odborníků. Jde nám
o to, aby každý, kdo projeví zájem
o vzdělávání, odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká informační specialistka
centra Hana Rozprýmová.
Centrum vzdělávání všem poskytuje
zdarma také kariérní poradenství. „Když
člověka vyhodí z práce, žádnou nemůže
najít kvůli nedostatečné kvalifikaci, nebo
má pocit, že mu ujíždí vlak, budeme se mu
snažit pomoci při osobních konzultacích,
s odbornou pomocí se totiž i ty nejhorší
životní situace vždycky řeší lépe,“ vysvětluje kariérní specialistka CVV Veronika
Šuráňová.
Poslední službou, kterou CVV nabízí
veřejnosti je zprostředkování stáží.
Existují totiž stipendijní programy, které
umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí
a zvýšit si tak kvalifikaci. Studijní i odborné
stáže jsou řešením například pro ty, kteří
nemohou najít uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci CVV mají přehled o podpůrných stipendiích a individuálních grantech a nabídnou veřejnosti podporu při
zprostředkování a vyřízení zahraniční
stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé
totiž často vnímají jako složité a odrazující.

centrum vzdělávání všem je tu nově
pro všechny Jihomoravany
V jihomoravském kraji zahájila v březnu
činnost nová instituce centrum vzdělávání všem. Klade si za cíl podat pomocnou ruku všem, kteří tápou v pracovním
životě a zároveň mají chuť s tím něco
udělat.
Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma.
Sídlí v Brně-Bosonohách na Pražské ulici
a veřejnost může využít jak webu
www.vzdelavanivsem.cz, tak i telefonické či emailové konzultace nebo přijít do
Centra osobně.
služby centra vzdělávání všem
• informace o celoživotním vzdělávání
v JMK
• kariérní poradenství
• zprostředkování studijních a profesních
stáží
Centrum vzdělávání všem provozuje
portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou databází všech vzdělávacích
kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde
o rekvalifikaci na jinou profesi nebo jen
počítačový či jazykový kurz, portál je nabízí na jednom místě přehledně seřazené
podle místa konání, času i ceny. „Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí při vyhledávání naráží na problémy. Neví, co vlastně potřebují, a možná ani netuší, jak
a co přesně hledat. Proto jsme veřej-

Kontakty Centra vzdělávání všem:
www.vzdelavanivsem.cz
telefon: 547 215 588
e-mail: info@vzdelavanivsem.cz
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projekt SENIOŘI KOMUNIKUJÍ 2013
V prosinci 2012 na základě žádosti
starostky obce byla naše obec
Holasice zařazena do projektu
„Senioři komunikují 2013“. Jedná se
o možnost zrealizovat počítačový kurz
pro 10 zájemců o práci na počítači
z řad seniorů. Celý kurz je financován
z Nadace Václava a Livie Klausových.
Přestože bylo podáno více než 150
přihlášek, mohlo být uspokojeno
pouze 48 žadatelů a naše obec patřila právě k těm vybraným! Lze říci, že
jsme uspěli až na podruhé, protože
už v roce 2011 jsme o tento kurz
žádali poprvé.
Tedy v týdnu od 13. 5. do 16. 5.
2013 každý den od 8 do 12 hodin
probíhala výuka v zasedací místnosti
obecního úřadu. Každý z přihlášených zájemců obdržel pro dny výuky
svůj počítač, na němž si pod vedením
odborné lektorky prohluboval své
vědomosti z oboru práce na počítači.

Když jsem v úterý procházela kolem
zasedací místnosti, kde probíhal kurz,
panovalo v místnosti takové ticho
a všichni účastníci se velice soustředili na svou práci, že jsem se vylekala,
že píší nějaký test! Byla jsem však
ujištěna, že test nepíší, nicméně
práce je zaujala a pekelně se soustředí na zadanou práci. S dovolením
zúčastněných přikládám několik fotografií. Jsem ráda, že se našlo tolik
zájemců o kurz a že jsme mohli takto
přispět k zdokonalování se při práci
s touto moderní technikou.
L. U.

Holasické violky
čaroděJnicKý JarmarK
V neděli 28. 4. 2013 jsme pro vás
připravili 2.ročník čarodějnického jarmarku. Za holasickou sokolovnou se
sešla poměrně velká skupina čarodějů
a kouzelnic, malých i velkých.
Dohromady zhruba tak kolem 35 účastníků. Letos si děti samy nebo za pomoci rodičů připravily kouzelnické předměty jako kouzelné náramky, bludné
kamínky, čarovné korálky, začarované
květiny, ňamky typu vykrájených zakletých princezen, berušek, atd.
Speciálním hostem byla vědma
Verča, která nám vykládala karty
a odhalovala náš další osud. Jarmark
byl zakončen pálením čarodejnice – se
zimou jsme se definitivně rozloučili opékáním buřtů. Vše za dohledu našeho
zkušeného spolupracovníka, smím-li ho
tak nazvat, pana Mlečky, kterému tímto
děkujeme. Myslím, že se nám povedl
i letošní jarmark a budeme se těšit na
další ročník.

děTsKé Tvořící čTvrTKy
Od 11. 4. 2013 se koná každý čtvr00
tek odpoledne od 16 hodin za sokolovnou v Holasicích dětské tvořící odpoledne. Poslední tvořící čtvrtek bude
27.6.2013.
Upřednostňujeme pobyt venku.
Nejprve se seznámíme s tím, co budeme dělat a pak začínáme.
V části tvoření děti (i s rodiči) stříhají,
lepí, malují, sestavují, modelují, navlíkají, … V další části si zahrajeme nějaké
divadlo – buď pohádku, kterou děti
dobře znají nebo si nějakou vymyslíme
a nakonec si zasportujeme.
Pokud by mělo být špatné počasí,
máme možnost toto vše uskutečnit
v sokolovně – tělocvičně, je vhodné
nosit s sebou i přezůvky. Pokud se vám
náš program líbí, určitě přijďte.
Změna náZvu
V roce 2012 jsme začaly organizovat
různé sportovní akce, tvoření
pro děti a rodiče, burzy a jiné
aktivity a říkaly jsme si Maminy
z Rozhraní. Řekly jsme si, že
dáme o sobě světu více vědět,
a založily občanské sdružení
HOLASICKÉ
VIOLKY.
Chceme vám nabídnout další
zajímavé projekty, besedy atd.
Těšíme se na vás na našich
akcích ☺
Jana Vaculová, Jitka
Kreidlová, Lucie
Hejtmánková, Veronika
Skvorná, Michaela
Kaplanová
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Škola v přírodě

Základní škola Holasice

Den matek

Tak jsme se konečně dočkali pondělního rána, kdy nás přivítalo sluníčko a všichni jsme se těšili na pobyt
v Orlických horách. Dlouhou cestu
všichni zvládli a v poledne jsme dorazili na místo. Po obědě a ubytování
nás přivítala princezna Orlických hor
Kačenka, která pro nás měla týdenní
hru. Protože Orlické hory jsou domovem pohádkových bytostí, rozdělila
děti do čtyř družstev: Hejkalové,
Bludičky, Permoníci a Vodníci.
Děti společně poznávaly okolí
Deštného, stavěly domečky pro
pohádkové kamarády, ale také sportovaly, namalovaly si trika, našly svůj
poklad, opekly si špekáčky, vypustily
lampiónek štěstí a na závěr se ve
svých převlecích představily princezně Kačence, která je odměnila.
Večerní rej pohádkových bytostí
tak ukončil Putování po pohádkové
říši.

Pozdrav ze Studeného vrchu

Doufám, že příští rok pojedeme
opět a připojí se i mladší spolužáci.
Velké poděkování patří paní Daně
Kalvodové, která ve své dovolené jela
s námi a starala se vzorně nejen
o zdraví dětí, ale také se zapojila do
všech aktivit. Děkuji také svým kolegyním paní učitelce Wolfové a Kalové.
Poděkování patří také obci Holasice,
která věnovala dárečky a všem rodičům, kteří přispěli drobnostmi či sladkostmi.

Večerní pohoda u ohýnku

Na počest svátku maminek jsme se
rozhodli uspořádat vystoupení společně s mateřskou školou a ZUŠ
v Rajhradě. Všem dětem a učitelům
patří velké poděkování. Viděli jsme
šikovné tanečnice, zpěvačky, recitátory, hudebníky či sportovce.
Doufáme, že maminky a babičky,
stejně jako tatínkové a ostatní hosté
s námi strávili příjemný čas. Velké
poděkování patří paní Perníkové, která
ušila děvčatům sukýnky, které zpestřily
závěrečné vystoupení.

Pohádka O veliké řepě v anglickém jazyce

Nikola skončila na 13. místě
a Karolína na 14. místě.
Po krátké přestávce a hrách ve
vodě následovala štafeta na 25 metrů
a tam žáci vybojovali 5. místo z 22
zúčastněných škol. Takový úspěch
jsme oslavili v cukrárně, kde si každý
závodník vybral sladkou odměnu.
Velké poděkování patří paní starostce a paní Mlíchové, které vezly děti
autem.

Plavecké závody
21. 5. 2013 se uskutečnil plavecký závod 3. tříd v Hustopečích. Naši
školu reprezentovali Martin Mlích,
Tomáš Pučalík a z děvčat Karolína
Ungrová a Nikola Lukšajdrová.
Konkurence byla obrovská a úspěch
našich žáků vynikající. Závodu na 25
m libovolným způsobem se zúčastnilo
46 chlapců. Tomáš obsadil 17. místo
a Martin výborné 6. místo. Děvčata
překvapila vyrovnaným výkonem.

Co nás ještě čeká?
V červnu nás čeká dopravní výchova
s panem Mlečkou, ale také cyklistický
výlet, galerie na zahradě, návštěva ZŠ
v Rajhradě a závěrečné rozloučení se
čtvrťáky – překvapení!
Bohatou fotogalerii ze všech pořádaných akcí naleznete na
www.zsholasice.cz
Přeji všem krásnou dovolenou
Mgr. Pavlína Zámečníková
ředitelka školy

Poslední fotka před odjezdem domů
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Slavili jsme
Svátek matek
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sbor dobrovolných hasičů Holasice
Pěkný – snad již letní den,
interval zpravodaje nám dává tušit, že
se blíží doba prázdnin a dovolených☺
a než odjedete, dovolte nám ve
zkratce zhodnotit první měsíce roku
2013….
Náš sbor pořádal na konci zimy již
tradiční ples, který měl velice slušnou návštěvnost. Všem příznivcům
zábavy děkujeme a slibujeme, že
příště to bude ještě lepší☺. Drobnou
změnou, kterou mohli návštěvníci
zaznamenat, byla účast některých
našich členů v nových vycházkových
uniformách, které jsme si koncem
loňského roku pořídili.
Další, již tradiční akcí, byl začátkem května sběr železného šrotu,
jehož výtěžek jsme použili na nákup
přívěsu za auto, který bude používán
především pro dopravu materiálu
a čerpadla PS-12 na soutěže, kterých se naši mladí hasiči zúčastní.
Zbytek použijeme na drobné nákupy
pro zajištění chodu sboru. Letošní
výtěžek byl sice poněkud menší, než
bývá zvykem, ale průběžný vývoz
kontejneru z ekodvora jej snad zčásti vykompenzuje.
Naši mladí hasiči přešli do starší
kategorie a připravují se na nové
pojetí soutěží pro tuto kategorii. Na
první soutěži 20. 4. v Syrovicích měli
možnost si poprvé naostro zasoutěžit. Ne vše se jim povedlo tak, jak by
sami chtěli, ale první oťukávání nepřináší vavříny. Přesto je co zlepšovat
a na dalších závodech ukázat, že

necvičí jen tak. Navíc je o prázdninách čeká nově týdenní soustředění
s mladými hasiči z Vikýřovic.
V měsíci březnu se uskutečnilo na
stanici v Židlochovicích cyklické školení pro obsluhu motorových pil.
Tohoto školení se zúčastnili 4 ze 6
členů, kteří mají osvědčení pro tuto
práci. Dalším školením, tentokrát pro
velitele a strojníky jsme si prošli ve
Školícím a výcvikovém středisku HZS
v Brně-Líšni. Zde si na nás nachystali instruktoři reálné hašení v tzv.
Flash-over kontejneru, hašení požáru sklepa, první pomoc nebo zásah
ve výškové budově.
Nejen školení, ale i zásahy jsou již
běžnou součástí naší činnosti. Naše
jednotka vyjela od začátku letošního
roku k 10 událostem, které byly většinou hlášeny jako požár. Mimo tří
událostí stručně popsaných v minulém čísle zpravodaje jednotka vyjela
i k těmto:
16. 3. – K požáru trávy ohrožující
chatku v Opatovicích jsme vyjeli krátce po druhé hodině odpolední. Na
místě jsme zasahovali s CAS spolu
s jednotkou SDH Blučina.
16. 3. – Ve stejný den i čas jsme
zasahovali u požáru trávy na Výhoně
v Židlochovicích, kde taktéž požár
ohrožoval několik chatek. Po likvidaci požáru na Výhoně jsme navíc přejeli k dalšímu požáru v téže lokalitě,
jen asi půl kilometru od místa prvního
zásahu. U obou zásahů bylo na místě
dalších 5 jednotek HZS a SDH. Naše
18
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jednotka vyjela s DA.
18. 3. – Zvrat v počasí nám přinesl
zásah v Rajhradě, kde mělo dojít
k nalomení stromu nad parkovištěm
vlivem silné vrstvy těžkého mokrého
sněhu, který napadl. Na místě jsme
však žádné nalomení nezjistili
a pouze ze stromu sníh pomocí háků
a tyče odstranili.
23. 3. – V Holasicích na ulici
Brněnské jsme ze stejného důvodu
museli na žádost obce odstranit tři
borovice. Ty byly bez špiček a těžký
mokrý sníh je značně poškodil.
11. 4. – K požáru trávy byla jednotka

vyslána do Rajhradu, při výjezdu byla
jednotka odvolána, neboť se jednalo
o neohlášené pálení.
26. 4. – Požár vozidla s pohonem
na LPG v Rajhradě byl posledním
zásahem, k němuž jsme byli povoláni. Na místě jsme pomohli jednotce
ze Židlochovic u hořícího vozu zastavit přívod LPG a pomohli jsme při
likvidaci požáru.
Mimo toho jsme pomáhali i při
kácení modřínu na ulici Palackého
v Holasicích, kdy bylo nutné strom
kácet z plošiny hasičů ze Židlochovic.
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Na závěr našeho
příspěvku si dovolíme
pogratulovat jednomu
z našich členů k nečekanému, o to však
zaslouženějšímu vítězství. Toto vítězství jste
mohli
zaznamenat
i prostřednictvím různých médií. Za záchranu života v brněnském
lomu
Hády
byl
pan Miroslav Mlečka
oceněn ministrem vnitra a generálním ředitelem HZS titulem Hasič roku 2012. K vítězství
v celostátní soutěži tímto gratuluje-

me, a to jak za SDH tak i za občany
naší obce.
Luboš Bachorec

SDH Holasice ve spolupráci
s Obcí Holasice
vás srdečně zve
na oslavu

Svátku dětí

Hasič roku 2012
Pana Miroslava Mlečku potkávám
téměř každodenně, buď se věnuje
dětem (a nejen těm svým), nebo pracuje za domem na zahradě, nebo vyřizuje
záležitosti kolem bytového družstva,
nebo pomáhá s organizací různých
aktivit v základní škole, vídám ho na brigádách v naší hasičské zbrojnici,
ochotně se účastní každé veřejné akce
nejen pro děti… Prostě člověk, za kterého mluví činy.
Do poloviny dubna 2013 jsem
vůbec netušila, jak výrazně se tento
skromný člověk zapsal do života jednoho velice lehkovážného mladíka.
V říjnu 2012 v brněnském lomu
Hády se pan Mlečka spustil několik
metrů po skále a ve čtyřicetimetrové
výšce chytil muže, kterému se právě
utrhl úchyt pod rukou. Za tento svůj
bezesporu hrdinský čin dostal pan
Mlečka ocenění Hasič roku 2012.
V Praze z rukou ministra vnitra převzal
pamětní medaili, diplom a křišťálovou
pamětní helmu. Přesto si nemyslí, že si
cenu zaslouží jen sám. Říká se skromností sobě vlastní: „Hasičů, kteří ji mají

dostat, je mnohem víc. Jen se o nich
nemluví“
My jsme na obecním úřadu s panem
Mlečkou chvilku poseděli, se zatajeným dechem jsme vyslechli, jak proběhl nejen tento zásah, ale co vše po
celou dobu sedmnáctileté praxe příslušníka Hasičského záchranného
sboru Jihomoravského kraje pan
Mlečka zažil. Za záchranu považuje
každý výjezd, kde jde někomu o zdraví
nebo dokonce o život. Předali jsme mu
malou pozornost, která však nemůže
vyvážit jeho počin, kterým bezesporu je
záchrana lidského života!
Pan Mlečka slíbil, jakmile mu čas
dovolí, bude ochoten povědět o své
zajímavé profesi jednak našim dětem,
ale i případným zájemcům z řad občanů naší obce.
Ještě jednou velice gratulujeme
a vážíme si, že je právě pan Miroslav
Mlečka občanem naší obce!
Lenka Ungrová

Děti samy nebo v doprovodu rodičů
půjdou okruh kolem Holasic spojený se soutěžemi.
V cíli čeká na účastníky malé občerstvení.

Sraz: u hasičské zbrojnice
v sobotu 8. 6. 2013 ve 14:00
Těšíme se na vás !!!
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obecní knihovna Holasice
Můj portrét. Po napsání satirických
veršů o caru Alexandrovi I. mu hrozilo
vyhnanství na Sibiř. Byl proto nucen
odcestovat na jih a v roce 1824 se
musel vrátit na příkaz cara do rodné
obce. Nakonec mu car Mikuláš dovolil žít v Moskvě a poté i v Petrohradu.
Puškin byl šťasten, že se může vrátit
do centra dění, ale brzy byl znechucen z cenzury. Začal se také politicky
angažovat (sympatizoval s děkabristy). Byl členem literárního spolku
Zelená lampa a Arzamas. V Moskvě
založil časopis Moskovskij Věstnik.
Roku 1831 se odstěhoval do
Petrohradu, kde se oženil s Natalií
Nikolajevnou Gončarovovou. V roce
1833 byl carem jmenován podkomořím. Z toho nebyl příliš nadšen, ale
netroufal si odmítnout. Stal se součástí carského dvora. Tento život se mu
nezamlouval, jeho žena však byla
nadšená. Vzhledem k její velké kráse
se jí dvořilo mnoho mužů, mezi nimi
i car. Ten Puškina za jeho extravaganci příliš nemiloval, ale trpěl jeho přítomnost na carském dvoře jen díky
jeho ženě, kterou obdivoval. Dne 8.
února 1837 se Puškin utkal v souboji
s pistolemi s milencem své ženy
a pozdějším francouzským diplomatem Georgesem d'Anthèsem. Ten byl
rychlejší a střelil Puškina do břicha.
V hrozných bolestech byl odvezen
domů, kde prohlásil carův osobní
lékař Puškinův stav za beznadějný.
Zemřel o dva dny později. O jeho rodinu se s doživotní penzí postaral car.
V rozsáhlé tvorbě navázal na tradici

* 26. května / 6. června 1799,
Moskva
+ 29. ledna / 10. února 1837,
Petrohrad
(data podle juliánského / gregoriánského
kalendáře)

alexandr sergejevič puškin byl
ruský básník, prozaik, dramatik, kritik
a publicista. Bývá považován za zakladatele moderní ruské literatury a představitele revolučního romantismu.
Puškin pocházel ze starého šlechtického rodu. Jeho dědeček z matčiny
strany vyrůstal v Habeši. Po matce
zdědil tvrdohlavost a bouřlivost.
V rodině se mluvilo výhradně francouzsky, ruštinu poznal až od babičky
a chůvy. Vystudoval přední carské
lyceum, kde si jeho kantoři všimli jeho
velkého básnického nadání. Už v patnácti letech napsal známou báseň
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preromantické literatury a zároveň
vytvářel zakladatelská díla ruského
literárního romantismu ve všech žánrových oblastech. V dramatu se inspiroval principy Shakespearovy historické truchlohry. Psal též literární kritiky,
publicistiku, vydával literární časopis
Sovremennik (Současník). Nejvýznamnější je však jeho básnické dílo.
Začínal jako preromantický lyrik,
postupně stále víc inklinující k byronovským romantickým tématům, na
jejichž základě vznikl i román ve verších Evžen Oněgin. Tragikomický
romantický hrdina tu poprvé v ruském
písemnictví ztělesňuje osud tzv. zbytečného člověka a dilemata jeho
moderních životních gest, k nimž patří
klasická (i parodicky chápaná) zkouška lásky a cti. Od současných látek
posléze přešel k romantické interpretaci historických námětů v poémách
Poltava a Měděný jezdec, jenž se stal
estetickou manifestací koncepce
kolektivní vůle národů a lidu. Psal též
veršované pohádky a zpracovával
folklórní motivy.
Alexandr Sergejevič Puškin byl pro
ruskou literaturu velmi prospěšným
umělcem, protože díky němu tolik
nezaostávala za západní Evropou. Byl
osobností s mimořádným intelektem,
jehož tvorba inspirovala jeho následovníky na poli literatury, ale také hudební skladatele, kteří s oblibou používali
jeho náměty k vytvoření světově známých oper.

v Carském Selu, Rusalka, Zimní
večer, Ženich, Slavík a růže, V hlubině
sibiřských dolů, Talisman, Z písní
západních Slovanů, Památník…
Poemy: Ruslan a Ludmila (podle
poemy složil roku 1842 ruský skladatel Michail Ivanovič Glinka stejnojmennou operu), Kavkazský zajatec
(1883 – César Antonovič Kjuj, opera
Kavkazský zajatec), Bratři loupežníci,
Bachčisarajská fontána (1934 –
Boris Asafjev, balet Bachčisarajská
fontána), Cikáni (1893 – Sergej
Vasiljevič Rachmaninov, opera
Aleko), Poltava (1884 – Petr Iljič Čajkovskij, opera Mazepa), Angelo
(1876, César Antonovič Kjuj, opera
Angelo), Měděný jezdec.
Román ve verších: Evžen Oněgin
(1879 – Petr Iljič Čajkovskij, opera
Evžen Oněgin). Evžen Oněgin, mladý
floutek z vyšší společnosti, který tráví
své petrohradské dny dílem v nečinnosti, dílem návštěvami různých plesů
a večírků plných konvencí a přetvářky,
opouští rušný společenský život velkoměsta, který ho již stejně nudil,
a stěhuje se na venkovské sídlo, které
zdědil po svém strýci. Jeho melancholie ho ale neopouští. Jedinou společností je mu básník Lenský. Ten ho
seznámí s rodinou Larinů, chce mu
totiž představit svou milou nastávající,
Olgu. U nich potká Oněgin Taťánu,
která se do něj osudově zamiluje.
Taťána mu napíše dopis, kde se
vyznává ze své lásky. Oněgin však
neodpovídá. Když se ho pak Taťána
táže, jestli ji miluje a proč neodpově-

Lyrické básně: Mnich, Vzpomínky
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děl, odpoví chladně, vyhýbavě a zároveň varovně: jejich manželství by prý
nebylo štěstím. Později je Lenským
pozván k Larinovým na oslavu
Taťánina svátku. Když zjistí, že si
každý myslí, že je zde kvůli Taťáně,
dokonce jako její nápadník, rozhodne
se vyjádřit svůj vzdor tím, že celý večer
tančí s Olgou. Rozhněvaný Lenský
vyzve Oněgina na souboj. V souboji je
Lenský zabit. Po této nešťastné smrti
bývalého přítele Oněgin uniká, putuje
po Rusku. Nakonec zamíří zpět do
Petrohradu, kde potká Taťánu, nyní již
manželku významného šlechtice
a jednu z vůdčích osobností společenské scény. Stala se z ní chladná,
zklamaná žena. Nyní se dvoří Oněgin
jí. Napíše jí několik dopisů, ale zůstanou bez odpovědi. Nakonec jí vyznává lásku, ale Taťána, ačkoli jej dosud
miluje, odmítá jeho city. Je vdaná za
jiného a tomu chce zůstat věrná.
Evžen Oněgin je vrcholné Puškinovo
dílo. Je v něm použita tzv. oněginská
sloka, skládající ze 14 veršů. Oněgin
je zde ukázkou zbytečného člověka,
cynika s pokřiveným pohledem na
svět, od kterého je odtržen. Jeho protikladem je citově založená a naivní
Taťána, dokud se v Petrohradě sama
nestane chladnou, jakým se zde předtím stal i Oněgin.
Prózy: Mouřenín Petra Velikého –
povídka o autorově pradědovi z matčiny strany, synovi jednoho etiopského vladaře Ibrahimovi Hannibalovi,
kterého jako chlapce přivezli do
Ruska a který se stal pomocníkem

cara Petra Velikého, Román v dopisech (nedokončený román psaný formou dopisů mezi dvěma přítelkyněmi,
z nichž jedna žije na vesnici a druhá
v Petrohradě, Piková dáma (1890 –
Petr Iljič Čajkovskij, opera Piková
dáma)...
Dramata: Boris Godunov (1873 –
Modest Petrovič Musorgskij, opera
Boris Godunov), Skoupý rytíř (1906 –
Sergej Vasiljevič Rachmaninov, opera
Skoupý rytíř), Mozart a Salieri (1898 –
Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov,
opera Mozart a Salieri), Kamenný host
(Alexandr Sergejevič Dargomyžskij,
opera Kamenný host), Rusalka
(1856 – Alexandr Sergejevič
Dargomyžskij, opera Rusalka)...
Pohádky ve verších: Pohádka o caru
Saltánovi, o jeho synu, slavném
a
mohutném
bohatýru
Vítu
Saltánoviči a o čarokrásné carevně
Labuti (1900 – Nikolaj Andrejevič
Rimskij-Korsakov,
stejnojmenná
opera), Pohádka o rybářovi a rybce,
Pohádka o zlatém kohoutkovi (1907 –
Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov,
stejnojmenná opera)…
Román ve verších Evžen Oněgin,
ale i významná literární díla jiných
autorů mohou čtenáři najít i v Obecní
knihovně Holasice, do níž je tímto
srdečně zvu.
Petra Koláčková
knihovnice
Provozní doba obecní knihovny:
každý pátek 16:00 – 19:00 hodin.
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