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Informační čtvrtletník obce Holasice

39. vydání

podzim 2013

Srdečně vás zveme na
tradiční

holasické

ve dnech 28. a 29. září 2013
Program:
sobota 28. 9.
20:00

taneční předhodová zábava
v sokolovně se skupinou
MODUL + půlnoční překvapení

neděle 29. 9.
11:00

bohoslužba u kaple sv. Václava

14:00

hodový průvod s dechovou hudbou
STŘELIČÁCI, start od sokolovny,
ihned po průvodu následuje hodová zábava
překvapení pro děti

Úvodní slovo starostky obce
Zdravím vás, všechny příležitostné
čtenáře našeho obecního zpravodaje.
Ono letošní krásné léto je s největší
pravděpodobností za námi, stejně tak
jako čas letních prázdnin a dovolených. Pevně věřím, že nás ještě čeká
tradiční babí léto a podzimní plískanice
začnou co nejpozději.
Ráda bych ve svém dnešním úvodním slově opravdu upřímně poděkovala našim holasickým hasičům, kteří si
v pondělí 19. srpna zažili „zásahů“ na
katastru naší obce hned několik.
Nejprve to byl po třech letech požár
v Holasicích, u něhož naše zásahová
jednotka zasahovala jako první
a potom ve večerních hodinách
odstraňovali následky vlivu vichřice –
poškozený strom na ul. Na Zahrádkách.
Já o celé kalamitě vím pouze z doslechu, protože v těchto dnech jsem byla
600 km vzdálena od Holasic. Nicméně
práce hasičů na odstraňování následků vichřice pokračovala i v dalších
dnech, kdy byly likvidovány další stromy hrozící pádem, ať na obecních či
soukromých pozemcích. Ještě jednou
velice děkuji za práci holasickým dobrovolným hasičům, kteří se perfektně
dokázali doslova poprat s nepřízní
počasí! Dovolím si v souvislosti s vichřicí jednu poznámku, když v roce
2010 a 2011 bylo vedení obce vystaveno obrovské vlně kritiky za kácení
stromů (kácely se stromy přerostlé,
zasahující do el. drátů, stromy, které
byly nahrazeny novou výsadbou).
Trvám na tom, že kdyby ono kácení
nenastalo, byly by škody v těchto
dnech mnohem větší! Přeji si, aby nás
už žádná podobná živelná pohroma
nepotkala ani teď a ani v budoucnu!
Měsíc září je tradičně spjat s návratem dětí do školních lavic, nejinak

tomu bylo i v naší základní škole
a mateřské škole. Společně s panem
místostarostou jsme přivítali naše školáky a učitelský sbor ve škole i školce.
Ve školním roce 2013/2014 navštěvuje školu celkem 33 dětí, školku 25 dětí.
Neméně významnou událostí budou
tradiční Svatováclavské hody, na
jejichž konání opravdu srdečně zveme
všechny spoluobčany a návštěvníky
naší obce. V sobotu 28. 9. během dne
bude probíhat tradiční zvaní stárků na
hody, od 20 hodin se bude konat
předhodová zábava v obecní sokolovně, k poslechu a tanci bude hrát kapela Modul. V neděli 29. 9. v 11 hodin se
bude konat mše svatá u kaple Sv.
Václava. Ve 14 hodin vyjde od sokolovny tradiční průvod stárků. Do
pochodu stárků a nás všech přítomných bude vyhrávat v Holasicích již
známá a oblíbená kapela Střeličáci
(dříve Petrovanka). Tak jak bývá zvykem, průvod projde obcí a vrátí se zpět
do sokolovny, kde bude bezprostředně po průvodu následovat hodová
zábava, jejíž ukončení je předpokládáno ve 22 hodin. Organizaci hodů převzala na svá bedra opět paní Jana
Dufková spolu se svým manželem, za
což jim oběma velice děkuji a svým
způsobem i obdivuji, protože kompletní organizace je velmi náročná! Jsem
ráda, že i v letošním roce se přihlásili
mladí stárci a stárky, kteří chtějí pokračovat v tradici držení hodů! Věřím
a přeji si, aby toto jejich snažení bylo
odměněno hojnou návštěvou jak na
předhodové zábavě, nedělní mši svaté
tak také v nedělním průvodu a hodové
zábavě.
Přeji vám všem příjemné dny babího
léta.
Lenka Ungrová
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Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 26.
zasedání konaném dne 19. 6.
2013
• určilo:
– ověřovateli zápisu o průběhu 26.
zasedání zastupitelstva obce Holasice
p. Kaplana a p. Tomanovou
• schválilo:
– navržený program jednání zastupitelstva obce
– rozpočtové opatření č. 4/2013
– zveřejnění záměru prodeje obecních
pozemků p.č. 217/2 a 222/3, obě
k.ú. Holasice
– znění dodatku č. 1 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor dle z.č.
116/1990 Sb. ze dne 28. 5. 2008
– uspořádání neziskové akce
RetroKemp na p.č. 369/1 k.p.
Holasice v termínu 5. 7. – 7. 7. 2013.
Organizátorem a osobou odpovědnou
je stanoven pan D. H. bytem Holasice
za těchto podmínek: úhrada poplatku
za užívání veřejného prostranství,
u každého vozidla, které vjede na uvedenou parcelu, bude zajištěno zabránění případnému úniku oleje či jiných
provozních kapalin, sociální zařízení
bude zajištěno v objektu rodinného
domu č.p. 48, odpadky budou soustředěny do igelitových pytlů, které
budou rozmístěny na uvedené parcele.
Po skončení akce bude celá prostora,
která sloužila této akci vyklizena a prostá jakéhokoliv odpadu z této akce.
Likvidace odpadu bude zajištěna v režii
žadatele. Po celou dobu trvání akce se
zakazuje jakákoli veřejná produkce
hudby (ať už naživo, nebo ze záznamu). Všichni účastníci akce budou
řádně dodržovat noční klid.
– strategický rozvojový dokument obce

Holasice v podobě předložené na jednání zastupitelstva dne 19. 6. 2013
– uzavření rámcové smlouvy o zpracování grantových projektů č. RS/13/
0281/2013
– uzavření realizační dohody č. 1
k rámcové smlouvě o zpracování grantových projektů č. RS/13/0281/2013
– Výši školného pro Mateřskou školu
Holasice na školní rok 2013/2014
v částce 350 Kč za dítě/měsíc
– pořadí sestavené hodnotící komisí
od nejvýhodnější nabídky po nejméně
výhodnou v podobě předložené dne
19. 6. 2013
– výběr nejvýhodnější nabídky – firmu
Wisconsin Engineering CZ, s.r.o. pro
veřejnou zakázku „Malotraktor pro
komunální potřeby obce Holasice“
a pověřuje starostku k uzavření smlouvy
– výběr nejvýhodnější nabídky – firmu
Dalimil Vávra, Podlesí, V. Meziříčí pro
veřejnou zakázku „Protipovodňová
opatření obce Holasice“
– uvolnění částky ve výši 14.980 Kč
z rozpočtu obce Holasice na provedení ošetření vybraných stromů v obci dle
nabídky ze dne 12. 6. 2013
– ukončení spoření ve výši 5.000
Kč/měsíc na stavební spoření u ČMSS
(poslední splátka červen 2013)
• souhlasilo:
– s uvolněním maximální částky ve výši
3.000 Kč z rozpočtu obce Holasice,
částka bude použita pro zajištění
dárku – veselá trička a knihy pro
odcházející žáky čtvrté třídy ZŠ
Holasice
• nemělo námitek:
– k předloženému projektu novostavby
rodinného domu na p.č. 611/169 k.ú.
Holasice
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Zasedání zastupitelstva obce
• se neusneslo:
– ve věci zřízení odstavného zálivu pro
osobní automobily na obecní parcele
č. 601/1 k.ú. Holasice před RD č.p.
83 dle situačního plánku, který tvoří
přílohu zápisu č. 13
• uložilo:
– starostce připravit ve spolupráci
s obchodním zástupcem ČMSS novou
smlouvu pro stavební spoření ve výši
5.000 Kč/měsíc, přičemž cílová částka bude stanovena ve výši 1 mil. Kč,
před vlastním podpisem bude smlouva
předložena na jednání zastupitelstva
k odsouhlasení.

o povolení zřízení parkovacího stání na
obecní parcele č. 601/1 k.ú. Holasice
před RD č.p. 83 je uvedeno, že usnesení č. 78/2013 po hlasování PRO 4
PROTI 4 „nebylo schváleno“, ovšem je
třeba v zápise provést tuto opravu
„usnesení nevzniklo“
– rozpočtové opatření č. 5/2013
– rozpočtový výhled na léta 2014 až
2016
– pořadí sestavené hodnotící komisí
od nejvýhodnější nabídky po nejméně
výhodnou (úpravy veřejného prostranství Holasice) v podobě předložené
dne 11. 7. 2013 zastupitelstvu obce
– výběr nejvýhodnější nabídky – firmu
Radek Konečný, Slavkov u Brna pro
veřejnou zakázku „Úpravy veřejného
prostranství Holasice“
– návrh uzavření smlouvy o dílo „Úpravy veřejného prostranství obce
Holasice“ v podobě předložené zastupitelstvu obce dne 11. 7. 2013
– návrh uzavření smlouvy o stavebním
spoření u ČMSS
– uvolnit z rozpočtu obce částku ve
výši 10.000 Kč = úhrada za uzavření
smlouvy o stavebním spoření
– zřízení odstavného zálivu pro osobní
automobily na obecní parcele
č. 601/1 k.ú. Holasice před RD č.p.
83 dle situačního plánku, který tvoří
přílohu zápisu č. 9. Vlastní záliv bude
zhotoven z rozebíratelného materiálu –
zámkové dlažby, veškeré práce s tím
spojené budou hrazeny v plné výši
žadatelem. Tento odstavný záliv nesmí
ohrozit ani omezit vysazené stromy
před RD čp. 83. Přemístění dopravní
značky zajistí a uhradí žadatel. Nový
odstavný záliv bude sloužit rovněž
veřejnosti

Zastupitelstvo obce na svém 27.
zasedání konaném dne 11. 7.
2013
• určilo:
– ověřovateli zápisu o průběhu 27.
zasedání zastupitelstva obce Holasice
Ing. Stejskalovou a p. Bachorce
• schválilo:
– navržený program jednání zastupitelstva obce
– prodloužení smlouvy o dodávce el.
energie u stávajícího dodavatele společnosti Bicorn dle nabídky na dodávku el. energie 01032013NN ze dne
11. 7. 2013
– ukončení smlouvy o dodávce zemního plynu u stávajícího dodavatele společnosti Bicorn k 31. 12. 2013
– uzavření smlouvy se společností
Energie 2 o dodávce zemního plynu
s platností od 1. 1. 2014 – 31. 12.
2014 dle cenové nabídky ze dne
11. 7. 2013
– provedení opravy v zápise zastupitelstva obce č. 26 ze dne 19. 6. 2013
u projednávaného bodu č. 18 žádost
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Zasedání zastupitelstva obce
– uzavření Smlouvy o dílo uzavřené dle
§ 536 a násl. zákona 513/1991 Sb.
v platném znění „Protipovodňová opatření obce Holasice“
– uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo
na zpracování žádosti o dotaci, PD
a VŘ
– uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo
na zpracování digitálního protipovodňového plánu
– záměr obce požádat o bezúplatný
převod p.č. 665/1 k.ú. Holasice do
vlastnictví obce a pověřuje starostku
podáním vlastní žádosti
– zrušení stávajících vitrín naproti
budovy sokolovny na nám. RA
– zřízení nových vitrín pouze pro
zájmové spolky (SDH, Holasické violky, Myslivecké sdružení, Halelista,
apod.) v návaznosti na stávající informační a úřední desku obce Holasice
před samoobsluhou na ul. Nám. RA
• uložilo:
– starostce prověřit technickou
a finanční náročnost zřízení parkovacího stání na ul. J. Fučíka na obecní parcele č. 239/1 k.ú. Holasice v současném travním pásu a v listopadu 2013
informovat zastupitelstvo obce
• rozhodlo:
– o tom, že v současné době nemá
finanční prostředky na zbudování prodloužení vodovodního řádu vedoucího
až k pozemkům p.č. 344 a 342 obě
v k.ú. Holasice. K realizaci prodloužení vodovodního řádu dojde na základě
odsouhlasených Zásad pro výběr příspěvku na zřízení vodovodní přípojky
a dále na základě tzv. Plánovací smlouvy mezi obcí Holasicemi a stavebníkem, která bude tvořit jeden z podkladů pro vydání příslušného povolení na

stavbu rodinného domu na pozemcích
p.č. 344 a 342 obě v k.ú. Holasice.
V plánovací smlouvě bude upřesněn
časový horizont výstavby, financování
a jiné podrobnosti k provádění budoucího prodloužení vodovodního řádu
tak, aby vyhověla potřebám stavebního
zákona – viz. Ustanovení zákona
č. 183/2006 Sb., v platném znění, §
88 a samozřejmě potřebám obou
smluvních stran.
Zastupitelstvo obce na svém 28.
zasedání konaném dne 16. 8.
2013
• určilo:
– ověřovateli zápisu o průběhu 28.
zasedání zastupitelstva obce Holasice
Ing. Kosteleckého a p. Tomanovou
• schválilo:
– navržený program jednání zastupitelstva obce
– rozpočtové opatření č. 6/2013
– plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací v podobě předložené
zastupitelstvu obce a tvořící přílohu
zápisu č. 2. Potřebné finanční prostředky pro období 2014 – 2023
budou čerpány ve výši 100.000
Kč/rok z volných prostředků – stavebního spoření, na němž je naspořena
cílová částka tj. 1 milion Kč
– dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpracování a následném vedení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
– návrh uzavření smlouvy o umístění
a provozování kontejnerů, sloužících
pro bezplatný sběr textilu, oděvů
a obuvi na katastru naší obce
– převedení pozemku p. č. 611/3
k.ú. Holasice včetně předmětné komunikace na pozemku parc. č. 611/3,
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Zasedání zastupitelstva obce
• vydalo:
– dle § 6 odst. 5 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
územní plán Holasice
• souhlasilo:
– s provedením rekonstrukce RD
Holasice ul. Brněnská č. 83 dle projektové dokumentace.

k.ú. Holasice do majetku obce
Holasice s podmínkou, že v době převodu bude vydán kolaudační souhlas
a bude ověřen soulad zrealizované
komunikace se všemi souvisejícími
předpisy a její bezvadný stav odborným zástupcem obce Holasice
– prodej pozemku vedeného v evidenci katastru nemovitostí p.č. 217/2
o výměře 220 m² v k.ú. Holasice,
obec Holasice, okres Brno-venkov,
zapsaného na listu vlastnictví
č. 10001, manželům L.K. a I.K. bytem
Holasice, za celkovou kupní cenu
9.900 Kč
– pozemku vedeného v evidenci
katastru nemovitostí p.č. 222/3
o výměře 68 m² v k.ú. Holasice, obec
Holasice, okres Brno-venkov, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001,
manželům L.K. a I.K. bytem Holasice,
za celkovou kupní cenu 3.060 Kč
– návrh uzavření dohody o spolupráciúhradě jedné osminy finančních nákladů spojených se zpracováním zjednodušené analýzy a zjednodušené dokumentace pro stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích
pro účely omezení vjíždění nákladních
tranzitujících vozidel o hmotnosti nad
12 tun na silnici II/425 v úseku
Rajhrad – Starovičky
– podání žádosti o dotaci v rámci
OPŽP – projekt Pořízení domácích
kompostérů
– uvolnění částky z obecního rozpočtu
ve výši 35 000 Kč bez DPH na zpracování žádosti o dotaci, zpracování
analýzy potenciálu produkce odpadů
a zpracování projektové dokumentace
v rámci projektu Pořízení domácích
kompostérů

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

Novými občánky Holasic
jsou:
Nela Grofová
Aneta Kučerová

Naposledy
jsme se
rozloučili
s paní Naděždou Kalvodovou
Čest jejímu životu!
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Informace z obecního úřadu
nakLÁDÁní S bIOLOgICky
rOZLOžITELnýM ODpaDEM,
MOžnOST ZíSkÁní DOTaCE
na kOMpOSTéry

Informace z obecního úřadu
ÚHraDa STOČnéHO
v HOLaSICíCH

Operační program Životní prostředí
vyhlásí v srpnu – září poslední výzvu
k předkládání žádostí na nákup
domácích kompostérů, kompostérů
pro obec, štěpkovače, techniku do
sběrného dvora, apod. Jedná se
o poslední šanci získat 90 % dotace
na kompostéry pro občany obce.
Naše obec se do této poslední výzvy
hodlá zapojit, ovšem předpokladem
zdárného vyřízení dotace je minimální
výše uznatelných nákladů 500.000
Kč. Proto jsme začátkem měsíce
srpna zahájili intenzivní průzkum mezi
občany, kdo by měl zájem o umístění
kompostéru na svém pozemku. pro
zdárné zapojení se do možnosti
získat dotaci potřebujeme alespoň 150 zájemců o kompostér.
Objem kompostéru je 900 litrů (viz
obrázek). Cena jednoho kompostéru
se pohybuje okolo 2.600 Kč. S dotací obec jeden kompostér pořídí za
260 Kč. Občané, kteří projevili svůj
zájem, obdrží tento kompostér zcela
ZDARMA. Jedná se o kvalitní kompostéry, které mají životnost více než 15
let. Po uplynutí udržitelnosti projektu
je možné převést kompostéry do
majetku občanů opět ZDARMA.

stéru na svém pozemku
– na základě průzkumu se zpracuje
žádost o dotaci (srpen – říjen)
– po přiznání dotace proběhne výběrové řízení (začátek roku 2014)
– vítězná firma doveze kompostéry
a proškolí občany, jak kompostér
sestavit a efektivně kompostovat (jaro
2014)
– kompostéry si občané vyzvednou
na obci, sestaví si je a mohou začít
kompostovat.
Výhody kompostéru pro občany :
– nahradí nevzhledné hromady na
zahradách
– urychlí proces kompostování až
o polovinu času
– odstraní zápach, zájem hlodavců
atd.
– zisk kvalitního přírodního hnojiva
pro vlastní potřebu
– pohodlné řešení.

Dotace na kompostéry funguje následujícím způsobem:
– obec udělá průzkum mezi občany,
kdo by měl zájem o umístění kompo6

správy obce Holasice bude samozřejmě i úhrada stočného za uplynulé období. Neuhrazené stočné
bude obec vymáhat po firmě PULPER a.s. zpětně. V případě nemožnosti nalezení dohody bude vše
řešeno dle platné legislativy.

V měsíci červenci se na schůzi
zastupitelstva obce ozval jeden rozhořčený občan – starousedlík naší
obce (omlouvám se za to označení –
starousedlík, ale pro výstižnost obsahu sdělení je toto označení nutné).
Jeho rozhořčení spočívalo v tom, že
spoluobčané z lokality Rozhraní se
v restauraci U Zlatého srnce „chlubí“
tím, že oni z Rozhraní NEMUSÍ platit
stočné, že za ně to platí právě starousedlíci! Toto tvrzení je zcela
nepravdivé a člověk rozumně uvažující, musí uznat, že i poněkud krátkozraké, zcestné! Celá lokalita
Rozhraní včetně kanalizace je
v majetku společnosti PULPER a.s.
a dosud nebyla obci předána. Dle
zákona o vodovodech a kanalizacích
č. 274/2001 Sb. v platném znění
stočné vybírá vlastník kanalizace.
Kanalizace splašková v lokalitě
Rozhraní byla zkolaudována v září
2011. Tedy obchodním partnerem
obce Holasice ve věci vypouštění
odpadních vod je firma PULPER a.s.
Tato však na naše výzvy o vyřešení
této situace nejeví zájem. Už od roku
2012 probíhá jednání mezi právními
zástupci obou stran (společnosti
PULPER a.s. a Obce Holasice).
Předmětem tohoto jednání je předání do majetku a správy obce
Holasice nejen potrubní vedení
kanalizace ale veškeré pozemky
a přístupové cesty právě k onomu
potrubí. podmínkou převzetí do

InfOrMaCE O výSTavbě
nOvé MaTEŘSké škOLy
v HOLaSICíCH
V měsíci květnu t.r. byla zpět vzata
původní žádost o vydání územního
rozhodnutí pro výstavbu budovy MŠ.
V měsíci červnu t.r. bylo znovu zažádáno o nové územní rozhodnutí ve
věci výstavby nové budovy MŠ.
V zákonné lhůtě se k této žádosti
opět odvolali sousedé z č.p.12.
Navíc nařkli obec, že na bývalém
č.p. 13 byly prováděny neoprávněně terénní úpravy, že obec na
tomto pozemku uskladnila nebezpečný odpad – posypovou sůl…
Obec v zimním období vůbec nepoužívá soli k posypu silnic, používá
výhradně písek!
Na prostoře bývalé „13“ byl uložen
tento smetený písek po jarním úklidu
komunikací – silnic na k.ú. obce.
Písek bude použitý na vysypání děr
v polních cestách. Při místním šetření na místě samém pracovníky stavebního úřadu jsme onu hromadu
písku (jedná se o cca 1,5 x 3,0 m
a na výšku cca 0,4 m hromádku
písku) nemohli najít, zcela splynula
s okolím. Pokud by se jednalo
7
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hygienických předpisů. Ředitelka
školy ihned na začátku školního roku
zahájí jednání s řediteli z okolních
MŠ, která z nich bude mít volnou
kapacitu (25 obědů pro naši MŠ).
Pokud se nepodaří obědy zajistit,
budeme nuceni ZavŘíT i stávající
Mš, protože bez poskytnutí stravy
řádně přijatému dítěti k celodennímu vzdělávání, nelze provozovat školku (viz Školský zákon)!
Doslechla jsem se, že k občanům
naší obce, kteří se neúčastní veřejného zasedání zastupitelstva obce
jsou informace nejen o výstavbě
nové budovy MŠ předávány polovičatě, jsou překrucovány. Tedy není
to obec, která by „NIC NEDĚLALA“,
ale jsou to stále sousedé z č.p. 12,
kteří záměrně brání a prodlužují tuto
neúnosnou situaci! V nové budově
MŠ je plánována rovněž vyvařovna
jídel pro 250 strávníků! Tudíž obec
dostatečně dopředu předvídala
možný vývoj jak populační, tak i nutnost zajistit stravování pro děti v MŠ,
ZŠ, ale i pro místní občany obce
Holasice.

o posypovou sůl, žádná tráva by na
této hromadě nerostla! Dále sousedé z č.p. 12 vznesli námitku podjatosti – jak stavebního úřadu jako
takového, zejména pak všech jeho
pracovníků, ale zejména pak jim nadřízených osob z MÚ Rajhrad… tedy
podle § 57 správního řádu musí stavební úřad přerušit řízení a pokračovat, jakmile pominou překážky, pro
které bylo řízení přerušeno. Jinými
slovy celý spis je odeslán na posouzení na Krajský úřad do Brna. Ze
strany sousedů se jedná o záměr
celou záležitost protahovat, protože
stavební úřad musí toto nařčení prošetřit, tudíž musí být celé řízení přerušeno a až bude toto naprosto
nesmyslné a účelové nařčení vyšetřeno, může pokračovat žádost
o územní rozhodnutí. Proti rozhodnutí stavebního úřadu o územním rozhodnutí se zajisté sousedé z č.p. 12
také odvolají. Legislativa toto počínání sousedů umožňuje.
Koncem června ředitelka ZŠ a MŠ
Holasice oznámila starostce, že do
konce prosince 2013 je zajištěn
dovoz obědů pro děti ve stávající
holasické mateřské školce. Od 1. 1.
2014 už nemůžeme obědy dovážet
z MŠ Židlochovice, protože v Židlochovicích se navyšuje kapacita MŠ
a tudíž budou potřebovat volnou
kapacitu vařených obědů pro děti
přijaté do jejich školky. Zajistit dovoz
obědů pro naše děti bude velice
těžké, protože obědy nelze brát odjinud než z vývařovny, která vaří pro
MŠ, musí být dodržena celá řada

ODkLOn TranZITU ZE SILnICE
Č. II/425 – DaLší vývOj
V předchozím čísle zpravodaje
jsem informovala o společném úsilí
měst a obcí ležících na silnici
č. II/425 na trase Rajhrad –
Starovičky proti průjezdu tranzitních
kamionů po této komunikaci.
V dubnu byla odeslána společná
8
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žádost všech osmi zainteresovaných
obcí a měst o stanovení místní úpravy provozu, která by umožnila odklon
tranzitní nákladní dopravy z této
komunikace. Byla zaslána na všechny příslušné instituce.
Na základě této žádosti bylo svoláno dne 24. 5. 2013 pracovní jednání na MěÚ Židlochovice, odbor
dopravy, kde byla prezentována stanoviska kompetentních orgánů.
Předběžné stanovisko ministerstva
dopravy k naší žádosti bylo kladné,
odbor dopravy JMK nám doporučil
vyčkat na projednání novely zákona
o pozemních komunikacích, která by
měla řešit možnost omezení vjezdu
nákladních vozidel nad 12 t na silnice II. a III. třídy. Ovšem vzhledem
k současné politické situaci nikdo
neví, jak dlouhé toto vyčkávání může
být?
Silniční správní úřad nám stanovil
vypracovat odbornou projektovou
dokumentaci dopravního značení,
která bude sloužit k vydání stanovisek od vlastníků a správců komunikací a Policie ČR.
Zpracovatelem dokumentace bude
Centrum dopravního výzkumu
v Brně. Za zpracování této analýzy
a dokumentace musíme uhradit celkovou částku 246.259,20 Kč. Tato
částka bude rozpočítána mezi zainteresované obce, tedy na naši obec
připadne částka 30.782,40 Kč.
Prostředky na úhradu této částky
v obecním rozpočtu najdeme a stejně tak jako všechny zbývající obce
dostojíme splnění tohoto závazku.

ObČané ObCE SE MOHOU
ZapOjIT DO ELEkTrOnICké
aUkCE
Spojení poptávky za co nejvíce
domácností a využití elektronické
aukce – to je způsob, jak pomoci
snížit běžné náklady každé
domácnosti.
Elektronická aukce je v podstatě
internetová dražba, ve které dodavatelé přes internet snižují své nabídky
a snaží se tak získat sloučený objem
domácností (v našem případě se
bude jednat o plyn a elektrickou
energii).
Výhodou tohoto způsobu nakupování je transparentnost celého procesu nákupu a navíc fakt, že všichni
potencionální dodavatelé energií na
našem trhu o svého klienta poctivě
soutěží. Přihlásit se mohou jednotlivé
domácnosti i bytová sdružení. Před
zahájením e-aukce budou stanoveny
přesné podmínky, které musejí dodavatelé dodržet.
Součástí celé služby, která je pro
občany naší obce ZDARMA, je
i administrativní servis, což znamená,
že veškeré podmínky smlouvy za jednotlivé občany vyřídí s vítězem eaukce, společnost Terra Group
Investment, a.s.
Dle výsledků proběhlých e-aukcí
můžeme očekávat úspory v průměru
20 %. Více informací a pokyny
o elektronických aukcích můžete získat na Obecním úřadu Holasice.
První možnost získat bližší informace o připravované e-aukci – veřejná
9
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vÁCLavSké HODy
v HOLaSICíCH

přednáška proběhla 27. 8. 2013
v zasedací místnosti Obecního
úřadu, Holasice. Dle vašeho zájmu
můžete donést v termínu od 28.
8. 2013 do 1. 10. 2013 své roční
vyúčtování za energie za uplynulé
období a aktuální smlouvu na
Obecní úřad Holasice (zde si originály ofotíme a předáme společnosti
Terra Group Investment, a.s.), nebo
na kontaktní místo kanceláře společnosti Terra Group Investment, a.s.,
Cejl 62, Brno. Popřípadě na e-mail
aukcedomacnosti@terragroup.cz,
předmět: Holasice.
Po zpracování vašeho vyúčtování
a seznámení se s podmínkami vyplývajícími z platné smlouvy s dosavadním dodavatelem pan Radek Žďárský (energetický analytik Terra
Group Investment, a.s.) vás nezávazně osloví s přehlednou zprávou
o možnosti snížení nákladů za energie a bude zcela na Vašem rozhodnutí, zda-li se rozhodnete využít této
nabídky. Kontakt: p. Žďárský – 774
777 575 nebo 533 101 335.

V sobotu 28. 9. 2013 ve 20 hodin
taneční
předhodová
zábava
v sokolovně, hraje kapela MODUL +
půlnoční překvapení!
V neděli 29. 9. 2013 v 11 hodin
bohoslužba u kaple sv. Václava ul.
Václavská. Ve 14 hodin hodový průvod vyjde od budovy sokolovny,
hraje dechová hudba STŘELIČÁCI
(dříve Petrovanka), ihned po průvodu
pokračuje hodová zábava v sokolovně. Pro děti je připraveno překvapení.

pŘEDČaSné vOLby DO
pOSLanECké SněMOvny 2013
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR se budou konat 25.
a 26. října 2013. Voliči tak půjdou
k urnám o několik měsíců dříve.
Důvodem konání předčasných voleb
je rozpuštění stávající dolní komory,
pro které se při srpnovém hlasování
vyslovilo 140 poslanců. Prezident
republiky rozpustil Sněmovnu 28.
srpna 2013. Volební místnost v naší
obci bude jako obvykle v prostorách
Obecního úřadu na ul. Václavská 29.
Přesné informace o vlastním konání voleb budou vyhlašovány a zveřejňovány dle platné legislativy.

inzerce

ANGLIČTINA

pomluva obce na sociální síti

dopolední a odpolední kurzy
max. počet 6 osob.

pololetní: 1x týdně / 15 lekcí / cena 2.500 Kč
intenzivní: 1 týden (pondělí až čtvrtek po 3 vyučovacích
hodinách denně) / 12 lekcí / cena 1.500 Kč
místo:
Obecní úřad Holasice / zápis do 16. 9. 2013
Cena včetně výukového materiálu.

Lenka Ungrová
kontakt:
605 746 123

Bc. Andrea Písařová
apisarka@seznam.cz
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V měsíci srpnu jsem na timelistu na
sociální síti jedné občanky naší obce
objevila toto sdělení, cituji:
Nejprve je umístěna fotografie lesa
u tůně Ludmila s tímto textem:
„HOLASICKÁ PLANINA, jinak bych
to nenazvala. Tak jsem si vyrazila
s kočárkem na procházku do
našeho jediného lesíku, kterému
od dětství říkáme Akátky. Tohle mi
vzalo dech, za tohle můžeme
poděkovat členům našeho obecního úřadu. Nejspíš pro ně, je u rybníka lavička, aby se na tohle mohli
dívat. Však víme, kdo už má odsud
dřevo doma. opravdu děkujeme“
konec citace.
Důrazně této autorce a všem dalším
sděluji, že dříve než vypustí takové
sprostoty a lži, měla a měli by si své
tvrzení řádně ověřit, protože pokud
se tvrzení nezakládá na pravdě, jde
o křivé svědectví, proti němuž se lze
bránit dle platné legislativy!
Tedy vy všichni, kdo hodláte stejným způsobem očerňovat Obec
Holasice a současné vedení obce,
nejprve si ověřte na www.cuzk.cz,
komu patří prostora v jediném lese
zvaném „Akátky“!
Ne všechno co se nachází na
katastru naší obce patří Obci
Holasice! Majitelem, vlastníkem
tohoto zmiňovaného lesa jsou LESY
ČR a rozhodnutí o kácení stejně jako
provedení vlastního kácení si jako majitel a správce tohoto lesa rozhodla
a provedla tato společnost SAMA. To,
co se dělo v lese u tůně Ludmila, kácení topolů i nás na obecním úřadu nemile překvapilo a zaskočilo.
Přestože nejsem odborník v oboru

lesního hospodářství, je pravdou, že
některé z topolů byly již přerostlé
a velké větve se samovolně lámaly
a ohrožovaly tak pohyb osob v bezprostřední blízkosti např. i maminek
s kočárky!
Pokud zmíněná autorka ví, u koho
skončilo pokácené dřevo, majitelé
(vlastníci pozemku a lesa) budou zajisté rádi, když jim pomůže odhalit případné neoprávněné nakládání s jejich
majetkem!

Očekávám, že tak, jak byla autorka příspěvku schopna očernit Obec
Holasice, minimálně stejným způsobem se Obci Holasice a především jejímu vedení omluví!
Mgr. Lenka Ungrová
starostka obce
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Holasické violky
1. volejbalový turnaj příchozích
hráčů o putovní pohár

Holasické violky

Myslíme, že se turnaj všem líbil – jak
po herní stránce, tak i svým zázemím.
Na vlně euforie z krásné hry chodíme stále hrát volejbal za holasickou
sokolovnu každý čtvrtek od 18 hodin.
Budeme chodit za každého počasí,
máme možnost
hrát i v sokolovně.
Těšíme se na
vaši
účast
a zájem.

Turnaj proběhl v sobotu 29. června.
Za holasickou sokolovnu přišlo celkem 23 hráčů, především z Holasic.
Rozdělili jsme se
do 6 družstev,
stejně silných,
abychom
si
opravdu zahráli.
Ve startovném
byl zahrnut mimo
jiné i oběd a pitný
režim, takže jsme
se mohli soustředit pouze na hru.

Holasické violky
Jana a Jitka

Tvoření a prázdninové skotačení
2013

odnášely domů. Zahráli jsme si
pohádky jako např. O medvědech,
O Červené Karkulce a další. Nakonec
jsme si zasportovali – běhali, skákali,
házeli, trefovali, přenášeli, zkrátka
jsme se hýbali.
V tomto duchu jsme pokračovali
i o prázdninách, s tím rozdílem, že
naše hodiny jsme nazvali „skotačení“.
Toto setkávání probíhalo v jiném dni
a čase – tentokráte dopoledne, každou středu od 9 hodin. Hledali jsme
poklad, vyráběli netopýry a pavouky,
masky, dinosaury a záložky do knížek,
zdobili rámečky. Pohádky jsme hráli
s dětmi také – O koblížkovi, O pejskovi a kočičce. A po pohádce následovalo závodění – slalomy, opičí
dráhy, skoky v pytlích, hody do cíle
apod. Myslíme,
že se všem
účastníkům naše
hodiny tvoření
i skotačení líbily.
Děkujeme
za
účast a spolupráci všem a doufáme, že se sejdeme i příští rok.

Závěrečné skotačení aneb rozloučení s prázdninami
Tato akce proběhla poslední prázdninovou sobotu 31. 8. 2013 za holasickou sokolovnou. Na sedmi stanovištích plnily děti (bez rozdílu věku)
úkoly jako skoky v pytlích, slalom,
skákání panáka, házení na terč a do
bazénku, hod na cíl a tvořili. Jako
osmá disciplína byl face-painting, kde
si nejen děti mohly nechat namalovat
na obličej např. motýlka, kytičku,
ježka, spidermana, kostlivce,… Naše
akce přilákala 23 dětí z Holasic.
Zároveň děkujeme za pomoc Jitce,
Verče, Frantovi, Dáše, Katce, Iře
a Petře. Každý na svém stanovišti
dokázal děti správně motivovat pro
splnění úkolu. Děkujeme
i obci Holasice a paní starostce Lence Ungrové za
podporu při organizování
aktivit pro děti. Příští rok
bychom rády podobnou
akci zopakovaly.
Holasické violky
Jana a Jitka

mezi 11. dubnem a 27. srpnem
2013. V těchto hodinách jsme se
postupně sešli se zhruba 9 maminkami a přibližně 20 dětmi.
A co jsme konkrétně vytvářeli?
Zdokonalovali jsme se ve vystřihování,
vymalovávání, výrobě zápichů, ozdobných kolíčků a magnetek, vytvořili
jsme si knížku, foťák, utržené sluchátko. Svoje výrobky si děti s pýchou

Letošní jaro a začátek léta jsme pro
děti a jejich rodiče připravily jedno
odpoledne plné tvoření, sportování,
zábavy i pouze vzájemného setkávání.
Probíhalo každý čtvrtek od 16 hodin
za holasickou sokolovnou.
Celkem jsme se sešli dvanáctkrát
12
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Základní škola Holasice

Základní škola Holasice
návštěva Zš v rajhradě
Žáci 4. ročníku měli možnost prohlédnout
si
Základní
školu
v Rajhradě. Pan ředitel je provedl
odbornými učebnami, podívali se do
tříd a také potkali kamarády
z Holasic. Nejvíce je zaujaly šatny,
kde každý žák má svoji skříňku.
V Základní škole Rajhrad proběhla
během prázdnin rekonstrukce, takže
se naši čtvrťáci mohou těšit!

Co jsme zažili v červnu?
Dopravní výchova na školním
hřišti
Dne 25. 6. se uskutečnila pro děti
ZŠ a MŠ na školním hřišti pod vedením pana Mlečky dopravní výchova.
V praktické části děti projely na kole
a na koloběžce připravenou dráhu.
Ve třídě pak plnily ve skupinkách
různé úkoly a vyzkoušely si situace,
se kterými se mohou setkat nejen
jako cyklisté, ale i jako chodci.
Za své výkony byly odměněny
medailemi.

galerie na plotě
Výstava výtvarných a ručních prací na
plotě školního hřiště.

Co přinese nový školní rok?

rozloučení se čtvrťáky
Hledání multikešky, výborná pizza,
sportovní hry, strašidelné příběhy
a nakonec přespání v tělocvičně…
Snad to bude pro děti milá vzpomínka na holasickou školu?!

Přivítáme prvňáčky, na které se
těšíme. Věřím, že se jim bude ve
škole líbit a že to bude místo spolupráce, vzájemné důvěry, kde přátelská a vstřícná atmosféra umožní
všem žákům zažít úspěch.
Pomocí moderních metod a forem
práce a s využitím techniky budou
žáci kvalitně připraveni do 5. ročníku. Také se žáci můžou těšit na společné akce, které během roku budou
probíhat. Veškeré novinky a fotogalerii sledujte na webových stránkách
školy www.zsholasice.cz.

poslední školní den
Vysvědčení, dárečky od obce a hurá
na prázdniny!

Přeji všem hezký podzim a doufám, že se uvidíme na společném
zdobení dýní na školním dvoře.
Mgr. Pavlína Zámečníková
ředitelka školy
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O holasické kronice a obecně o kronikách
Vážení spoluobčané,
dovolte mi napsat pár vět o holasické kronice a o kronikách vůbec.
Mnoho lidí vůbec neví, co to taková
obecní kronika je, co obsahuje a jak
se vede.
Kronika kromě toho, že je cenným
historickým dokumentem umožňujícím nahlížení do blízké i daleké minulosti, je také zrcadlem současného
dění v obci. Mnoho z vás si jistě pod
pojmem kronika představí subjektivní
veršované umělecké dílo doplněné
bohatými ilustracemi, jakým je například Dalimilova kronika. Kroniky ale
prošly velkou proměnou, a to hlavně
v posledních letech.
Předpokládá se, že se kroniky vyvinuly ze starých „katastrů“ – ty sloužily
k zaznamenávání různých informací.
Tyto katastry však ještě nemůžeme
považovat za kroniky – obsahovaly
stručné záznamy a tabulky např.
o půdě a pozemcích apod. V jistém
historickém období začali lidé pociťovat potřebu zaznamenávat historii,
nikoliv však, jak tomu bylo doposud,
ve formě ústně předávaných bájí a příběhů, ale ve formě písemné. Kroniky
se v tomto období stávaly velmi populární. Vedli je různí lidé, například
kněží, učitelé, nebo i obyčejní lidé,
kteří uměli psát. Tyto zápisy se však
většinou týkaly pouze osoby, která je
vedla, a nebyly objektivní. Zaznamenávala se například úroda, dění
v rodině, hladomory, apod. Ve dvanáctém století přišel zlom ve formě
Kosmovy kroniky české, jedním z nejdůležitějších historiografických (historii zkoumajících) děl a současně jedním z nejdůležitějších historických
pramenů raného středověku. Byla
psána latinsky. Latina a němčina se

běžně používaly k psaní takovýchto
děl, čeština se začala používat až
o hodně později. Ale ani česky psané
kroniky dnes většina z nás nepřečte –
jsou psané starým písmem, Kurentem,
který je pro nás dnes již nečitelný.
Holasická kronika začala vznikat až
v 18. století. Byla založena benediktínskými mnichy v Rajhradě. Zpočátku
plnila funkci katastru. Tato kronika
končí ročním zápisem roku 1923,
který byl ovšem zapsán později
panem Karlem Heumanem, který byl
důležitou postavou holasického kronikářství. Pan Heuman pokračoval
v psaní druhého svazku, který mapoval hlavně válečná léta v Holasicích
a končil rokem 1979. Tento svazek je
však nenávratně ztracen a doposud
se nenašel. Holasice tak přišly o velmi
cenný historický pramen, neboť
pamětníci praví, že boje za druhé světové války na území Holasic byly velmi
tvrdé. Holasice dostaly přezdívku
„Malý Stalingrad“. Svazek třetí, začínající rokem 1980, je dosud neuzavřený. Pomyslnou štafetu po smrti
pana Heumana převzala paní Božena
Havlová, která od roku 1991 svědomitě vedla kroniku až do roku 2000.
V roce 2012 jsem byl kronikářem jmenován já a mým úkolem bude postupně doplnit chybějící léta až do roku
2009, kterým bude kronika uzavřena.
V současné době již existuje i čtvrtý
svazek, který bude začínat rokem
2010. Věřím, že se podaří navázat na
pilnou práci paní Havlové a pana
Heumana a dohledat co nejvíce informací, aby byly zápisy co nejbohatší
a pravdivé.
Kromě historie kronik je samozřejmě důležitý i jejich obsah. V současné
době není zákonem stanoveno, co by
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O holasické kronice a obecně o kronikách
měla kronika obsahovat, ale z práce
současných kronikářů a rad archívů
můžeme vyvodit, co by kronika obsahovat měla.
Kronika obce by měla vypovídat
hlavně a především o životě a dění
v obci, nikoliv o dění světovém, jak se
někteří mylně domnívají. Musí být
psána objektivně, nezaujatě, bez
jakékoliv stopy osobního názoru, což
je někdy těžké, avšak nezbytné. Zápis
by měl být strohý – bez příčin a souvislostí. Současná zákonná úprava
umožňuje psát kroniku třemi způsoby – ručně (tak je tomu i v naší obci),
na psacím stroji nebo na počítači.
Jsou přesně daná pravidla, jak má
taková kronika vypadat – okraje,
jedno nebo oboustranný zápis, typ
a kvalita papíru, psací potřeba (dříve
černý inkoust, dnes propisovací tužky
se
speciálním
inkoustem).
Nedodržování těchto pravidel často
vede k poškození nebo i úplné ztrátě
zápisu, neboť papír nebo inkoust
nemusí vydržet několik desítek let.
Samotný zápis může vypadat takto
(toto je univerzální vzor, důležitá je
domluva obce s kronikářem a také to,
jestli se kapitola dá uplatnit na podmínky obce):
• Úvod – ten obsahuje významné
místní nebo celostátní události – ty se
ale musí týkat dané obce, v případě
změny kronikáře krátký odstavec
o novém kronikáři
• Obecní záležitosti – volby, informace o obecním úřadě, úřední hodiny,
tiskoviny určené pro obec (zpravodaje
a různé brožury,…)
• Hospodářský život – zemědělství,
podnikání, průmysl, zásobování potravinami…
• Výstavba, doprava, spoje

• Činnost politických stran, sdružení,
kulturní akce
• Sociální a zdravotní stav – zdravotnická zařízení, zdravotní stav obyvatelstva,…
• Počasí
• Obyvatelstvo / demografický vývoj
• Ostatní.
Současné kroniky se od těch historických velmi liší, neměnné zůstává
jen poslání – zaznamenat historii.
Dle směrnic o vedení kronik se každoročně předkládají kroniky k veřejnému nahlédnutí veřejnosti po dobu
14 dnů. Občané mají právo navrhnout
úpravu zápisů do 8 dnů po vystavení
kroniky. První beseda s kronikářem
nad holasickou kronikou proběhla 23.
11. 2012.
Koncept kronikářského zápisu za
příslušný rok předloží kronikář podle
směrnic do 28. 2. následujícího roku
zastupitelstvo k projednání a schválení do 31. 3. příslušného roku.
Dovolte mi tento text o kronikách
zakončit poděkováním. Děkuji předchozím kronikářům za svědomité
vedení kroniky, děkuji současnému
vedení obce, zejména paní starostce
za to, že vyvinuli iniciativu a začali se
o kroniku zajímat a také za to, že
poskytli svůj čas a prostředky na znovuoživení tradice psaní kroniky v naší
obci. Také děkuji archívu v Rajhradě
v čele s paní dr. Kašubovou a jejímu
týmu archivářů za cenné rady a typy
pro psaní kroniky.
Věřím, že vám tento článek pomohl
pochopit, co to vlastně obecní kronika je a třeba ve vás vzbudil i zvědavost.
Ondřej Hoberla, kronikář
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Sbor dobrovolných hasičů Holasice
Pěkný poprázdninový den,
prázdniny utekly jako voda a my vám
opět přinášíme informace o tom, co se
za poslední tři měsíce událo u hasičů
v Holasicích.
Začátkem června jsme, již snad tradičně, uspořádali Dětský den. Pěkné
počasí jsme měli rezervované na
osmého června a vyšlo dokonale.
Téměř sedmdesát dětí vyšlo odpoledne na trasu po Holasicích, kde všichni
postupovali podle barevných fáborků
a vyplňovali kartičky, za které na ně
v cíli čekala odměna od obce. Bohužel
jedno z dětí fáborky záměrně strhalo
a tak to ostatní měli těžší, než se podařilo, alespoň provizorně, značky znovu
rozvěsit. Tímto se dětem i rodičům
omlouváme. V cíli pak děti i rodiče měli
možnost zábavy až do pozdního odpoledne.
Naši mladí hasiči se zúčastnili
počátkem srpna společně se svými
vrstevníky z Vikýřovic letního hasičského soustředění u Hanušovic /
Starého Města na Šumpersku.
Z Holasic jelo celkem devět dětí a tři
vedoucí. V příjemném prostředí pod
Jeseníky nedaleko hranic s Polskem
měli možnost získávat další dovednosti,

Sbor dobrovolných hasičů Holasice
Holasic na Brněnskou ulici, kde mělo
dle plánu hořet ve skladu se stavebninami. Vzhledem k situaci s povodněmi
mělo cvičení omezený rozsah i dobu.
Přesto bylo cvičení za účasti čtyř jednotek hasičů hodnoceno kladně.

poznávat pěkné okolní prostředí a zdokonalovat se v požárním sportu resp.
porovnávat se s dětmi z dalších sborů,
které se soustředění taktéž zúčastnily
(Vikýřovice a Petrov nad Desnou).
Snad se jim získané zkušenosti podaří
zúročit v soutěžích, které je v dohledné
době čekají☺.

22. 6. – K nahlášenému požáru pomocí elektronické požární signalizace
vyjela jednotka ráno do skladu firmy
Hartmann-Rico v Rajhradě. Na místě
byla zjištěna závada v systému a velitel
zásahu nás odeslal zpět na základnu.

Zásahová jednotka si přes prázdniny příliš neodpočala, neboť rozmary
počasí se opět ukazovaly v plné síle.
Svědčí o tom i počet zásahů, kterých
je letos již dvacetdva, přičemž v období od června jich přibylo dvanáct.
Následuje jejich shrnutí:

22. 6. – Ve stejný den byl zaznamenán
úhyn
ryb
v
nádrži
Bajtlák
v Rajhradicích. Z rozboru vody byl zjištěn nízký podíl kyslíku ve vodě. Po
dohodě se starostou obce bylo nasazeno několik čerpadel naší jednotky
a hladina rybníku byla provzdušňována
cca 2,5 hod. Následně bylo zjištěno,
že příčinou havárie byl chlor, který
někdo vylil do kanalizace.

4. 6. – K taktickému cvičení jsme byli
vysláni v dopoledních hodině do

25. 6. – Na stejné místo jsme byli
vysláni operačním střediskem brzo
ráno. Na místě jsme zjistili, že nádrž je
po vydatném nočním dešti plná
a dochází k přelivu do zahrad v sousedství. O spodní vodě ve sklepích
nemluvě. Obratem přijely posily –
JSDH Blučina se silným čerpadlem,
HZS Židlochovice a následně i HZS
Brno s velkokapacitním čerpadlem,
které se právě vrátilo z povodní
v Čechách. Čerpání probíhalo téměř
celý den a musela být v této souvislosti uzavřena hlavní silnice přes
Rajhradice. Na místě jsme byli od 6:36
do 21:03 hodin, při čerpání se vystřídalo celkem devět členů naší jednotky.
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Sbor dobrovolných hasičů Holasice
8. 7. – K nahlášenému požáru jsme
vyjížděli opět do Rajhradic, kde mělo
dojít k požáru v autoservisu. Na místě
bylo zjištěno pouze odpouštění neškodného plynu z autocisterny před plněním.
Na místě byly 4 jednotky hasičů.

najednou. Přednostně jsme řešili nejzávažnější – spadený strom v Rajhradě
vedle Městského úřadu, který spadl na
budovu. Zde jsme opět zasahovali jako
první a strom rozřezávali motorovou
řetězovou pilou. Během zásahu se na
místo dostavila i jednotka HZS z požární stanice Brno – Lidická. Po rozřezání
stromu a provizorní opravě střechy
jsme přejeli k dalšímu stromu hrozícímu pádem. Tento strom byl vedle
bytovky v Holasicích. Místo bylo vzhledem k předchozímu zásahu zpočátku
označeno páskou, aby bylo upozorněno na případné nebezpečí a následně
bylo informováno vedení obce. Po příjezdu jsme i zde provedli postupné
rozřezání stromu pomocí motorové
řetězové pily.

12. 8. – Požár strniště v Rajhradicích
2
byl nahlášen jako 7 m , plocha v době
příjezdu jednotek však dosahovala již
100x100 metrů. Jednotky z Holasic,
Blučiny a Židlochovic hasily pomocí tří
vysokotlakých proudů, přesto se požár
rozšířil až na plochu 100x200 metrů.
Pro prolití požářiště byly následně
vyslány
velkokapacitní
cisterny
z Pohořelic a Brna.
19. 8. – Po obědě nám byl nahlášen
požár strniště v Holasicích v Loukách.
Na místě jsme byli první s oběma vozy
a nasadili dva vysokotlaké proudy. Po
nás ještě dorazily jednotky HZS a SDH
ze Židlochovic. Celkem jsme použili na
uhašení požáru o rozloze cca 100x30
metrů čtyři proudy s vodou.
19. 8. – Počasí si s námi opět pohrálo
a tak jsme krátce po 19. hodině dostali nahlášeno hned několik událostí

příspěvek
Rajhrad monitoring škod ve městě
a odstraňovali větší větve z komunikací
a chodníků. Chci podotknout, že po
většinu času, co jsme zasahovali, jsme
byli vystavení celkem silnému dešti,
což bylo dost nepříjemné a ztěžovalo
to zejména práci s pilou při odstraňování spadlých stromů.

příspěvek mladé holasické autorky
Milí čtenáři, končí prázdniny a já
bych se s vámi chtěla podělit o krátkou vzpomínku na ně.
Někteří stráví prázdniny u babičky,
u moře a nebo taky na TÁBOŘE.
A právě na tom táboře jsem byla já.
Poslala jsem mamince dopis a moc ji
pobavil.

20. 8. – K dalším nebezpečným stromům vyjela naše jednotka následující
den, kdy po domluvě s obcí Holasice
byly odstraněny suché stromy, ze kterých v průběhu předchozích poryvů
odlétávaly kusy větví, které naštěstí
nikoho nezranily.

Milá maminko,
posílám pozdrav z tábora.
Dnes jsme si zahráli na listopad
1989... Měli jsme revoluci. Takže
z nás dětí se stali vedoucí a vedoucí
byli jako děti.
Teď máme odpolední klid a mě to
pěkně štve. Já se nechci starat
o vedoucí!!! Musíme je zorganizovat, aby se šli osprchovat!
Maminko, jsem taky trochu v nouzi.
– došly mi peníze
– svoji knížku z knihovny jsem
dočetla hned první týden (poznámka: byli jsme tam dva týdny)
– a sladkosti už taky nemáme...
Maminko, přesto nezoufám, má to
i svoje „plus“:
– do obchodu už stejně nepůjdeme
– kamarádka Verča mi občas půjčí
svoji knížku
– a zítra by jsme měli hledat
poklad....
Tak, měj se hezky a pozítří ti přijedu!

Dále jsme pomáhali v období sucha
např. se zálivkou stromů v Popovicích,
při likvidaci nebezpečného odpadu
atd.

19. 8. – Souběžně se zásahem
v Holasicích byla část jednotky u dalšího zásahu v Rajhradě, kde došlo
k poškození střechy MěÚ a hrozil pád
střešních tašek na chodník či silnici.
Provedli jsme ohraničení místa a tašky
na střeše odstranili nebo doplnili.

Více informací najdete na našich
webových stránkách
www.holasice.cz/hasici
fotogalerie je na portálu
http://sdhholasice.rajce.idnes.cz/

19. 8. – Po provizorní opravě střechy
jsme ještě provedli se starostou města

za holasické hasiče
Luboš Bachorec

Tvoje Anička.
Prázdniny jsou za námi a já se
s vámi v dalším vydání zpravodaje
podělím o to, jak se daří budoucím
páťákům z Holasic v rajhradské škole.
Anna Procházková, 10 let
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Obecní knihovna Holasice
val po boku dona Juana de Austria.
Když se konečně vracel do Španělska,
aby přijal hodnost kapitána, nesl si
doporučující dopis vlivného dona de
Austria a vévody de Sessa. Nedaleko
Marseille však zajali loď turečtí piráti
a odvlekli ji do Alžíru. Doporučující listy
se staly Cervantesovi osudnými. Piráti
ho pokládali za významného španělského vojevůdce a požadovali vysoké
výkupné. Cervantes se stal otrokem Alí
Mamího. Nevzdával se však – několikrát se pokusil o útěk, který buď selhal,
anebo spiknutí bylo odhaleno. Teprve
po pěti letech se rodině podařilo shromáždit
požadovanou
částku
a Cervantese vykoupit z otroctví. Když
se vrátil do vlasti, jeho hrdinské činy
byly zapomenuty. Jen s obtížemi získal
místo komisaře pro zásobování armády a nakonec zastával nevděčnou
funkci výběrčího daní. Několikrát byl
vězněn pro chyby v účtech a pro dluhy
a také pro podezření z vraždy. Proto
byl také exkomunikován z církve.
V roce 1584 se oženil s osmnáctiletou
Catalinou Salazarovou, ale usedlý život
na venkově mu nevyhovoval, proto
brzy odjel sám do Andalusie. Zemřel
v bídě roku 1616 (někdy se uvádí
datum 23. 4. 1616, tedy stejný den,
kdy zemřel jiný významný spisovatel
William Shakespeare).
Své bohaté lidské i umělecké zkušenosti uplatnil v románu Důmyslný
rytíř Don Quijote de la Mancha. Dva
díly tohoto románu mu zajistily světovou proslulost. Roku 1605 vychází
první část románu, původně pojatá
jako parodie oblíbených rytířských
románů, avšak román se později stal
univerzálním obrazem lidské povahy

* 29. září 1547, Alcalá de Henares
+ 22. dubna 1616, Madrid
Miguel de Cervantes Saavedra
byl nejprve španělský voják, později
básník a spisovatel. Pocházel z rodiny
zchudlého šlechtice jako šestý syn
z osmi dětí. Díky svému prvnímu povolání prožil poměrně zajímavý život.
Spolu se svým otcem, který se stal ranhojičem, prošel Španělskem křížem
krážem, viděl spoustu utrpení a rodina
sama se nejednou ocitla na hranici
bídy. V mládí se mu dostalo nesoustavného vzdělání – studoval ve
Valladolidu, v Seville a nakonec
v Madridu u španělského humanisty
Juana Lopéze de Hoyos. Po studiu
také vystřídal mnoho zaměstnání.
Roku 1569 odjel do Říma jako komorník kardinála Julia Aquavivy. Tam se
také vstoupil do námořnictva. V bitvě
u Lepanta pak přišel o levou ruku až
k lokti (1571, pobřeží Řecka).
Cervantes v následujících letech bojo22
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a lidského údělu ve sváru ideálu a skutečnosti. Přestože je Don Quijote popisován jako komická figura, která je na
hony vzdálená skutečnému životu, má
tato postava i hlubší rozměr – jeho
snaha uskutečnit ideály rytířství, ušlechtilost myšlení i jednání (snaží se
např. bojovat v předem ztracené bitvě,
či chce sloužit jen jedné milované
ženě). Cervantes dokázal v tomto
důmyslně komponovaném příběhu
spojit snad všechny možné románové
formy (tehdejší doby) a dokonce tím
položil základ pro vývoj moderního
románu. Úspěch překonal všechna
očekávání a o románu se mluvilo po
celé Evropě. Cervantes měl v úmyslu
zesměšnit tehdy oblíbené rytířské
romány, ale zároveň vytvořil jedinečnou postavu potulného rytíře Dona
Quijota a jeho zbrojnoše a sluhy, dob-

romyslného sedláka Sancha Panzy.
Když pracoval na druhém díle, kdosi
jej předběhl a vydal pokračování Dona
Quijota, kde se vysmál hlavní postavě
i samotnému Cervantesovi. Ten však
dopsal svůj vlastní druhý díl, a aby jeho
postavu nemohl již nikdo zneužít,
nechal Dona Quijota nakonec pro jistotu zemřít. Toto pokračování z r. 1615
mělo opět fantastický úspěch a zcela
překonalo nepodařený výsměšek. Je
zvláštní, že Cervantes si Dona Quijota
příliš necenil a za své nejlepší dílo
považoval
Strasti
Persilovy
a Sigismundiny (1617), kde líčí dobrodružství milenecké dvojice, která nakonec dosáhne sňatku.
Román Důmyslný rytíř Don Quijote
de la Mancha si můžete vypůjčit
v Obecní knihovně Holasice. Dále si
čtenářům dovolujeme nabídnout nové
knihy z našeho fondu:
knihy pro děti:
Nick Arnold: Zabijácká energie
Harald Tonollo: Ukrutná dovolená
L. J. Smith: Říše temnot: Tajemství
upírů
Gabriela Poole: Temná akademie
knihy pro dospělé:
Nora Robertsová: Klíč světla
Ian Rankin: Důvod k vraždě
Louise Bagshawe: Touha
Jonas Jonasson: Stoletý stařík, který
vylezl z okna a zmizel.
Petra Koláčková
knihovnice
Provozní doba obecní knihovny:
každý pátek 16:00 – 19:00 hodin.
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Mateřská škola Holasice

Viktorce Dufkové,
Gábince Coufalové,
Sandře Husovské,
Terezce Vintrlíkové,
Jakubovi Rožnovskému
a Zdeňkovi Šafaříkovi
přejeme úspěšný
a radostný vstup
do 1. třídy ZŠ.
Společným výletem do
Brna jsme se rozloučili
s letošními předškoláky.
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