ZPRAVODAJ
Informační čtvrtletník obce Holasice 54. vydání

léto 2017

HS Holasice ve spolupráci s Obcí Holasice
vás srdeãnû zvou na

kter˘ se bude konat

v sobotu 10. 6. 2017
start ve 14:00 u holasické hasiãky
tentokráte na sportovní téma

Branky • Body • Vteřiny
Program
pro dûti
a obãerstvení
zaji‰tûno.

Úvodní slovo starostky obce
Příjemné dny všem čtenářům našeho zpravodaje, mé dnešní slovo
bude nezvykle krátké, ale jde o sdělení obzvláště důležité.
Dovoluji si využít této příležitosti a pozvat vás všechny občany, ale
i příznivce naší obce či kritiky práce obecního zastupitelstva – choďte, prosím, na veřejné schůze obecního zastupitelstva! Domnívám
se, že nejpřesnější je informovanost z jednání zastupitelstva obce,
která jsou téměř pravidelná v měsíčních intervalech. Na těchto jednáních je dáván prostor pro oboustrannou diskusi mezi zastupiteli
i občany a zcela jistě bychom předešli šíření neustálých polopravd,
domněnek či mylných informací. Někdy se opravdu nestačím divit,
jaké nesmysly jsou v obci šířeny…
V souvislosti s probíhajícími pracemi během ukládání vedení NN
kabelů do země a obnovou veřejného osvětlení bych chtěla všem
občanům poděkovat za jistou míru tolerance a respektování všech,
byť nepříjemných a často omezujících opatření, které s těmito pracemi souvisí. Dovolím si upozornit, že tyto práce provádí společnost
E.ON ČR, nikoliv obec Holasice, často se na mě obracíte s žádostmi a upozorněními, které předávám stavbyvedoucímu panu
Oraszkému a již nemám možnost kontroly, zda-li vám bylo vyhověno.
Proto věřím, že se s pracovníky provádějícími terénní úpravy vždy
dohodnete.
Ráda bych také poděkovala všem opravdu obětavým a pozorným
spoluobčanům, kteří pečlivě uklízí své předzahrádky a veřejná prostranství, zametají nafoukanou kůru či popadané šišky, posekanou
trávu, atd. Těší mě, že vzhled obce nenecháváte pouze na obecních
pracovnících. Bez vaší nezištné pomoci bychom jen velmi těžce udržovali pěkný vzhled naší obce. Tedy dík vám všem.
S blížícími se letními měsíci přeji všem našim dětem, ale i všem
spoluobčanům co nejpříjemnější prožití svých prázdnin, dovolených
a volných chvil.
Lenka Ungrová
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Termín splatnosti místních poplatků a úhrada za stočné
Připomínáme občanům, že splatnost místních poplatků za svoz domovního odpadu, za psy a úhrada za stočné je jednorázově do 30. 6. 2017
nebo ve dvou splátkách do 30. 6. 2017 a 30. 9. 2017.

čtvrtek 11. 5. od 15 do 18 hodin). Toto
chování si vysvětluji jako bezohlednost,
lenost, nevychovanost a ubohost těch,
kteří se takto chovají.

Kontejner na zpětný odběr elektrozařízení
Od jara 2017 mohou občané naší
obce ukládat do stacionárního kontejneru
drobná elektrozařízení vč. baterií a akumulátorů pocházející z domácností.
Do tohoto kontejneru nepatří televizory, monitory a zářivky. Tyto můžete ukládat
na sběrném dvoře v době provozních
hodin.

Nový osobní automobil pro potřeby
obce
Na jaře letošního roku byl na základě
rozhodnutí a schválení zastupitelstva obce
pořízen osobní vůz zn. Renault Kangoo
pro potřeby obce.
Automobil slouží
zejména pro dovoz obědů pro děti v naší
MŠ a ZŠ, pro zajištění nutných záležitostí
souvisejících s chodem obce, které zařizují obecní pracovníci nebo referentky
OÚ, vedení obce.

Proč se na katastru naší obce vyskytují černé skládky?
Nerozumím chování a počínání lidí,
kteří dokáží udělat takový svinčík na
katastru obce. Odpadový dvůr je otevřený
3 dny v týdnu, každému, kdo požádal
o možnost otevření dvora i mimo provozní
dobu, bylo vyhověno. Na dvoře lze uložit
veškerý odpad pocházející z domácností
zcela ZDARMA.
Stav u kontejnerů u obchodu na nám.
Rudé armády (viz foto) je z pátku 12. 5.
2017 v 7,22 hodin (dvůr byl otevřený ve
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Nové fitness prvky v parku u lávky přes
Mlýnský náhon
V parku u lávky přes Mlýnský náhon
vznikla nová sportovní zóna s venkovními
fitness prvky, které budou v příštím roce
ještě doplněny o další dva stroje. Až
půjdete na vycházku, přijďte si zacvičit
a tyto nové stroje vyzkoušet i vy.
Veřejné osvětlení v Rozhraní
V dubnu 2017 bylo zprovozněno veřejné osvětlení v Rozhraní. Z celkového
počtu 35 světel svítí 28 světel. Bohužel
při výstavbě rodinných domů se podařilo
porušit vedení zemního kabelu, který
bude nutné opravit a zprovoznit tak všechna světla.
Od února 2017 obec uzavřela smlouvu
o provozování veřejného osvětlení na
celém katastru obce se společností MKK
Lightservis s.r.o., která doporučila obci
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Nohejbalový turnaj

postupem času všechny lampy v lokalitě Rozhraní vyměnit. Tedy současné
lampy sodíkové o výkonu 70 W budou nahrazeny za lampy LED s výkonem
40 W. Stejně tak v celé obci v souvislosti s obnovou veřejného osvětlení,
které již na katastru obce probíhá, budou všechny lampy veřejného osvětlení, doposud sodíkové, nahrazeny úspornějšími, ale výkonnějšími ledkovými.

Turnaj v nohejbalu hasičských družstev a možné utkání v nohejbalu či fotbálku svobodných mužů proti ženatým pánům
V sobotu 13. 5. 2017 proběhl Turnaj v nohejbalu hasičských družstev. Uspořádání tohoto turnaje se ujali naši hasiči ve spolupráci s obcí
Holasice. Zúčastnila se družstva z Vikýřovic, Holíče, Šlapanic, Blučiny,
Syrovic a za naši obec nastoupila družstva dvě – „A“ a „B“.
O průběhu vlastního turnaje se dočtete na dalších stránkách zpravodaje. Ráda bych však pogratulovala za skvělý výkon našeho družstva
„A“, které vybojovalo krásné třetí místo! Druhé místo patřilo družstvu
z Blučiny a jako první se umístilo družstvo z Vikýřovic. Samozřejmě i jim
patří gratulace.
Vy, kteří jste se akce účastnili,
mi zajisté dáte za pravdu, že
absolutně nejzábavnějším byl
výkon DRUŽSTVA SNŮ (tvořili
Luboš Bachorec, Jara Homola
a Radek Sláma), kteří nás přesvědčili o své kráse jak na těle,
tak na duchu a podali výborný
sportovní výkon!
Díky skvělému zajištění celé akce – posezení pod slunečníky (ty
posloužily nejen jako ochrana před sluníčkem, ale i před docela vydatným deštěm), skvělé občerstvení – výborný guláš, klobásy, pivo, limo,
káva. Výborné ozvučení akce a především na všech účastnících bylo
znát, že se přišli bavit a podpořit dobrou akci. Chci poděkovat všem
zainteresovaným za skvěle připravenou akci, za chuť udělat něco pro
druhé, pobavit nás přihlížející. Samozřejmě padaly skvělé sportovní
výkony!
Když jsem při této příležitosti akci popisovala známým z Holasic, padl
výborný nápad – PROČ NEUSPOŘÁDAT UTKÁNÍ V NOHEJBALU ČI
FOTBÁLKU SVOBODNÍ PROTI ŽENATÝM, které se v minulosti
v Holasicích pořádaly? A proto bych ráda vyzvala dobrovolníky, kteří
by se ujali této akce, aby se přihlásili na obecním úřadu. Akce bude
připravena opět ve spolupráci s Obcí Holasice. Děkuji.
Lenka Ungrová

Nová okna a vchodové dveře v budově
MŠ na ul. J. Fučíka
V době jarních prázdnin proběhla
výměna vchodových dveří a uličních oken
v budově MŠ ul. J. Fučíka. Pro zajištění
bezpečného provozu otevírání vchodových dveří obdrželi všichni rodiče
i zaměstnanci školy bezpečnostní čipy,
které umožňují samovolné otevření dveří s identifikací vcházející osoby.
Dveře jsou takto zabezpečeny jednak před nežádanými hosty do interiéru
budovy, ale je také zajištěna bezpečnost dětí uvnitř školky.
Rekonstrukce plochy za sokolovnou
V loňském roce při pořádání tradičních Václavských hodů vyšlo najevo,
že vnitřní prostory sokolovny jsou nedostatečné (přišlo více jak 350 osob!)
a příznivé počasí dovolilo posezení na venkovní prostoře, která ovšem byla
zcela nevyhovující. Stále častěji je sokolovna pronajímána k soukromým
oslavám, které přímo vybízí v případě příznivého počasí slavit venku za
sokolovnou. Proto bylo přistoupeno k vydláždění venkovní prostory, která
bude také opatřena novým venkovním osvětlením.
Funkčnost zrekonstruované plochy za sokolovnou měli možnost
posoudit občané, kteří přišli fandit
sportovcům při nohejbalovém turnaji hasičských družstev. Tito
občané se vyjadřovali pochvalně
k provedené rekonstrukci, což mě
samozřejmě těší a vážím si uznání,
které jsem s radostí tlumočila celému zastupitelstvu.
Lenka Ungrová
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Zastupitelstvo obce na svém 24. zasedání konaném dne 5. 4. 2017

• smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a vymezení věcného břemene dle § 59 energetického zákona č. 458/2000 Sb. a dle
§§ 1257-1266 a 1299-1302 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
ve smyslu služebnosti spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské
zařízení na parcelách č. 611/2,619/528, 613/20, 613/56 vše v k.ú.
Holasice za jednorázovou náhradu ve výši 5.200 Kč + DPH

určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Holasice
paní Ludmilu Tomanovou a pana Zdeňka Holackého
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• umístění pojistkové skříně EPLAST SS100/NKE 1 P o rozměrech 320
x 250 x 1300 mm do obecního pozemku p.č. 42/7 k.ú. Holasice co nejblíže stěny RD č.p. 23. Současně požaduje úhradu částky v souladu
s usnesením č. 205/2011 schválení ceny za břemena v obecních
pozemcích
• účetní závěru ZŠ a MŠ Holasice ke dni 31. 12. 2016
• pořadí sestavené hodnotící komisí od nejvýhodnější nabídky po
nejméně výhodnou („Holasice – obnova veřejného osvětlení“) v podobě
předložené dne 5. 4. 2017 zastupitelstvu obce
• výběr nejvhodnější nabídky – MKK Lightservis s.r.o. pro veřejnou
zakázku „Holasice – obnova veřejného osvětlení“
• pořadí sestavené hodnotící komisí od nejvýhodnější nabídky po
nejméně výhodnou („Zpevněná plocha za budovou sokolovny
v Holasicích“) v podobě předložené dne 5. 4. 2017 zastupitelstvu obce
• výběr nejvhodnější nabídky – Stavby Konečný, s.r.o. pro veřejnou
zakázku „Zpevněná plocha za budovou sokolovny v Holasicích“
• pořadí sestavené hodnotící komisí od nejvýhodnější nabídky po
nejméně výhodnou („DA JSDH Holasice max. hmotnost 5t“) v podobě
předložené dne 5. 4. 2017 zastupitelstvu obce
• výběr nejvhodnější nabídky – SICAR, spol. s r.o. pro veřejnou zakázku „DA JSDH Holasice max. homotnost 5 t“
• smlouvu o právu stavby č. 0325/2017 v podobě předložené zastupitelstvu obce na vlastním jednání
• provozní řád víceúčelového sportovního hřiště Holasice v podobě
předložené na jednání zastupitelstva
• OZV č. 1/2017 kterou se vydává Požární řád
• návrh smlouvy o pronájmu střechy budovy sokolovny k umístění antén
a telekomunikačních zařízení
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pověřilo:
• starostku obce k průběžným rozpočtovým opatřením mezi jednáními
zastupitelstva do výše 500.000 Kč
• starostku k uzavření smlouvy se společností MKK Lightservis s.r.o.
• starostku k uzavření smlouvy se společností Stavby Konečný, s.r.o.
• starostku k uzavření smlouvy se společností SICAR, spol. s r.o.
souhlasilo:
• s převedením hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Holasice za rok
2016 ve výši 300.000 Kč zřizovateli, dále ve výši 11.014,94 do rezervního fondu a částku ve výši 7.560 Kč do fondu odměn
revokovalo:
• usnesení č. 125/2016 z důvodu špatné formulace znění usnesení
• usnesení č. 16/2017 z důvodu uvedení vyšší částky za jednorázovou
náhradu za věcné břemeno
nařídilo:
• převedení částky ve výši 50.000 Kč z rezervního fondu (413) do fondu
reprodukce majektu, investiční fond (416) v p.o. ZŠ a MŠ Holasice
rozhodlo:
• o zřízení názvů ulic pro lokalitu Čtvrtě takto: jednotný název pro tuto
lokalitu a to ČTVRTĚ, číslování domů od čísla 440 a dále (rezerva až do
čísla 510). Vlastní číslování bude probíhat dle předloženého plánu na jednání zastupitelstva
vzalo na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 1/2017.
7
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Zápis k předškolnímu a školnímu vzdělávání
Letos poprvé se konal zápis podle nového zákonu až v měsíci dubnu. Bylo
podáno celkem 28 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. Vyhověno bylo 26
žádostem a byly uděleny 2 odklady školní docházky. Potěšilo nás, že zájem mají
také rodiče dětí z okolí, ale vzhledem k nedostačující kapacitě byly žádosti zamítnuty. Takže v novém školním roce 2017/2018 nastoupí 25 nových prvňáčků
s trvalým pobytem v Holasicích. Už v loňském roce byla cvičebna upravena na
kmenovou třídu, takže žáci mají již třídu připravenou. Z tohoto důvodu se také
navýší kapacita školy, ale také školní družiny i školní jídelny – výdejny.
Hned další měsíc 11. 5. proběhl zápis do MŠ, kde bylo podáno 41 žádostí.
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budu postupovat dle kritérií, která
byla zveřejněna 10. 4. 2017 na stránkách školy a v informační skříňce u vchodových dveří mateřské školy. 7. 6. 2017 bude pak zveřejněn seznam s registračními čísly přijatých dětí.

• jak se chovat v kolektivu
• seznámili se s prostředím školy, styly výuky
• dítě ví, co ho ve škole čeká a že bude mít povinnosti
• naučili jsme rodiče spolupracovat s dítětem
• děti se začaly těšit do školy
• společně strávili čas, mají společné zážitky
• nebýt jenom sám, ale musí respektovat ostatní, spolupracovat
• rodiče nyní ví, jak by měli s dítětem pracovat doma.
Pro školu byl program také přínosný. Paní učitelky při práci sledovaly děti.
Zjistily, co jim nejde, co je potřeba procvičovat a jak jsou celkově zralé pro školní docházku.
Program „ESS“ přispívá k včasné prevenci školního neúspěchu na počátku
školní docházky a tím přispívá i k formování pozitivního vývoje osobnosti dítěte.

Edukativně – stimulační skupiny
Naše škola nabídla v letošním roce předškolákům a jejich rodičům vzdělávací program „Edukativně – stimulační skupina“. Přihlásilo se 16 rodičů se svými
předškoláky, proto se vytvořily 2 skupinky po 8 dětech. Měli jsme 10 lekcí –
scházeli jsme se vždy ve čtvrtek odpoledne. ESS probíhaly od 15. 2. do 11. 5.
2017.
Obsah hodin byl velmi pestrý. Děti postupně cvičily smyslové vnímání, orientaci v prostoru,
základní matematické
schopnosti, uvolňovaly si ruku na psaní,
rozvíjely vyjadřovací
schopnosti, myšlení
a učily se soustředěnosti a pozornosti.
Důležitou a nezbytnou součástí byla
úzká spolupráce rodičů a dětí.
Co daly ESS rodičům
i dětem:
• rady a zkušenosti
jak se učit
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Den otevřených dveří
Dne 30. 3. 2017 se v naší základní škole konal Den otevřených dveří. V průběhu prvních dvou vyučovacích hodin si mohli rodiče i nerodiče prohlédnout
výuku v obou třídách ZŠ. Žáci aktivně plnili daltonský program a ochotně ukazovali a vysvětlovali zájemcům vše kolem výuky.
Velikonoce
V období Velikonoc jsme se s žáky vypravili do Strážnického skanzenu na
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speciální program. V rámci připraveného okruhu jsme poznali velikonoční tradice – jak vypadal masopustní průvod, co se v tomto období jedlo a pilo, jak se
plete pomlázka a naučili se různé techniky zdobení vajíček. Měli jsme možnost
vidět, jak to dřív vypadalo ve školách a dokonce jsme si zatančili s tradičními
masopustními maskami.
Den Země
Na oslavu Dne
Země ve škole se
děti hodně těšily. Je
to jediný den, kdy
mohou vzít do školy
svého domácího
mazlíčka. A nejen
ho mít v hodině češtiny či matiky, ale
pochlubit se s ním
před dalšími dětmi
ze školy.
Již třetím rokem
si ve skupinkách
připravují na tento
den přírodovědné
úkoly pro své spolužáky a děti z MŠ. Letos pro velmi chladné počasí jsme
nemohli být na dvorku, ale byli jsme nuceni zůstat ve škole a využít tak celého
přízemí. V jídelně si připravily děti u stolů svoje stanoviště se svým zvířátkem
a úkoly pro děti. V družině a ve třídě školky byla ekologická stanoviště – třídění
materiálů k recyklaci, skákání v pytlích, kuželky a skládání obrázků z barevných
víček. V deset hodin přišly děti z MŠ, rozmístily se po stanovištích k úkolům, děti
jim ochotně ukazovaly své mazlíčky a vyprávěly jim o nich. Pilně plnily úkoly
o květinách i zvířatech a za každý splněný úkol dostaly razítko do průkazky, kterou na závěr vyměnily za sladkost. Všichni jsme si to opět moc užili.

Co nového v základní škole?
Školní družina
Jakmile se trochu rozjařilo, děti ve školní družině
chodily na vycházky do
okolí Holasic např. k tůňce
Ludmile a k řece, kde si
hrály, sbíraly medvědí česnek, poznávaly jarní květiny
a pozorovaly probouzející
se přírodu. Velmi rády také
chodí na nová dětské hřiště
v Rajhradě u pily, kdy příjemnou procházku spojí se
sportem a pobavením. Na
hřišti u školy hrají míčové
hry, chodí na chůdách, skáčou přes švihadlo a trénují
různé cviky na průlezkách.
Těší se na výlet do Vojkovic
na zmrzlinu nebo do
Rajhradic za zvířátky.
Co nás čeká?
Děti už se už moc těší na
školu v přírodě, která se
uskuteční od 29. 5. do 2.
6. 2017 v Hipocentrum
Koryčany. Doufám, že nám
bude přát počasí a děti si
užijí pěkný týden s bohatým programen – tentokrát u koní.
Samozřejmě, že kromě ukončení školního roku se těší žáci na 3. ročník stanování na školním dvoře, cyklistický výlet a další jiné aktivity.

Čarodějnický den
Poslední dubnový den se škola od rána hemžila čarodějnicemi a čaroději.
Nejprve si žáci vyrobili ze slámy čarodějnice a poté vyplňovali tematické pracovní listy. Vzhledem k nepříznivému počasí jsme buřtíky opekli v troubě a tím ukončili náš netradiční den.

Na závěr dovolte, abych poděkovala všem rodičům za spolupráci v tomto
školním roce, popřála jim hezkou dovolenou a dětem krásné prázdniny! Na
všechny se pak těšíme 4. září 2017.
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Pavlína Zámečníková a zaměstnanci školy

Mateřská škola
V posledním čtvrtletí, nejpříjemnější části školního roku,
bychom vás chtěly informovat
o aktivitách a činnostech dětí
a učitelek naší mateřské školy.
Děti mají zážitky z akcí, jako
jsou různorodá představení ve
školce hudebního, poslechového
nebo dramatického charakteru.
Navštívily Památník písemnictví,
kde se seznámily s původní verzí
veršované
pohádky
O Zlatovlásce, spojené s aktivitami vyprávění, logických her
a vykreslování pracovních listů
k tématu. Společně se třídou
Dráčků jsme i my, Sluníčka, navštívila místní hasičskou zbrojnici,
kam nás pozval pan Marčák ml.
Děti za velmi zajímavou podívanou
– hasičská výzbroj, hasičské auto
a jeho funkčnost, různorodé
hasičské pomůcky při zásahu,
poutavé vyprávění – darovaly hasičům vlastní výtvarnou tvorbu.
Od poloviny dubna do konce
června děti absolvují výuku v plavecké školičce v Blučině,
s nadšením si užívají vodních
radovánek a v letních prázdninách
budou na koupališti dokonalými
vodníky.
V květnu jsme vystrojili svatbu
novomanželům
Sárince
Duchoňové a Lukáškovi Kubátovi.
Novomanželé obdrželi od svatebčanů hodnotné dary a přání.
Kytku od nevěsty při házení
zachytila Barča Kaplanová……
12

Mateřská škola
Začátkem dubna se děti
zúčastnily zápisu do základní
školy, na který se pod dohledem
učitelek poctivě připravovaly
a těšily se na něj. V polovině měsíce jsme si společně vyrazili na
výlet do Strážnice, abychom se
reálně seznámili se svátky jara –
vynášení Moreny, hrkání, pečení
koblih a jidášů, velikonoční zvyklosti a pořekadla.
Děti se zúčastnily i výroční
oslavy osvobození Holasic za
účasti paní starostky, zástupců
obce i pamětníků osvobození.
Potěšili jsme místní seniory svým
vystoupením v Sokolovně a navázali jsme s nimi spolupráci, protože si myslíme, že babičky i dědečkové jsou v dnešní dlouhopracující době
opravdu vzácnost a ti, kteří již ukončili svou pracovní karieru, nás mohou jít
potěšit do školky. První setkání s holasickými seniory proběhlo v prostorách školky 18. 5. 2017.
Nezapomněli jsme se koncem dubna začarovat v čaroděje a čarodějnice a zaskotačit si v rytmu hudby, uvařili jsme čarodějný lektvar a opekli špekáčky – i když jen v troubě pro nepřízeň počasí.
Zápis do školky se letos konal opět za hojné účasti dětí, těšíme se na
nové kamarády od září.
A co nás ještě čeká za zážitky? Divadlo jednoho herce, maňáskové divadlo, posezení ke Dni matek s překvapením, návštěva seniorů s překvapením a výlet předškoláků do matičky Prahy s krátkou prohlídkou města
a návštěvou s programem světoznámého hračkářství.
Ještě bych chtěla zmínit novou funkci školního asistenta od května
letošního roku paní Milušku Machaňovou, praktikantku z Rajhradu slečnu
Klárku Bažantovou a v neposlední řadě i spolupráci s mateřskou školou
Přísnotice.
Za mateřskou školu a všechny zaměstnance přeji krásné a odpočinkové léto.
Bc. Ivana Pazderová
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Region Židlochovicko

Hasičský sbor Holasice

Portál RegionŽidlochovicko.cz už šest let informuje o aktuálním dění
v regionu

Dobrý předprázdninový den všem holasickým občanům,
podruhé v letošním roce přinášíme několik řádků o dění v místním hasičském sboru a výjezdech jednotky k událostem u nás i v okolí.
První letošní akcí po plese byl již tradiční sběr kovového šrotu.
I v letošním roce jsme měli obavy, že již nebude co sbírat, a přece se toho
stále po domech nachází dost a dost. Příjem ze sběru se tak jako každoročně použije na vybavení a pořádání dětského dne.
Letos jsme tento „den pro holasickou drobotinu“ naplánovali spolu
s obcí na 10. června odpoledne. Tímto srdečně zveme děti zejména
z Holasic, ale i z okolí, na tuto akci. Místo a čas bude upřesněn na plakátech a ostatními mediálními prostředky :-).
Další akcí, se kterou jsme letos zkušebně otestovali fyzickou připravenost našich členů, byl Turnaj v nohejbale hasičských družstev. Na
akci, která proběhla na hřišti za sokolovnou, bylo možné spatřit amatérské týmy jak z Holasic tak i ze Syrovic, Blučiny, Šlapanic, Vikýřovic
a Holíče. Krásné počasí, které panovalo téměř po celou dobu turnaje
bylo vystřídáno několika přeháňkami, což nám určitě na náladě neubralo.
Důkazem toho byl finálový duel, který zpestřila silná dešťová přeháňka
a vůle dohrát utkání i za cenu promoknutí hráčů a rozhodčího. Vítězem
tohoto turnaje byl tým z Vikýřovic, druhé místo si vybojovalo družstvo
z Blučiny a třetí místo bylo naše. O dobrou náladu na místě se postarali
hudbou hasiči z Blučiny a obsluhou u občerstvení naši členové Vlaďka,
Hanka,
Radek
a Jarek. Záštitu nad
akcí i gulášem převzala naše starostka a v zastoupení
pivovaru
Dudák
pan
Šustáček.
Věříme, že letošní
zkušební turnaj byl
pilotní, a akce
bude u nás pravidelně pořádána
i v dalších letech.

Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si přečíst aktuální zprávy
anebo naplánovat akci na víkend? Na webovém portálu
www.RegionZidlochovicko.cz najdete vše, co o dění v regionu chcete
vědět.
Portál RegionŽidlochovicko.cz je v provozu od roku 2011 a postupně se
z něj stal největší informační web v regionu. Denně přináší informace o všem,
co se v regionu děje. Portál není zaměřený na specifické téma, a proto si na
něm každý najde něco zajímavého.
Největší sekcí portálu jsou denně aktualizované nabídky zaměstnání a brigád na Židlochovicku. Firmy a personální agentury zde zadávají volné pracovní nabídky. Nejnovější nabídku míst ve vašem okolí najdete na www.regionzidlochovicko.cz/prace.
Pořádáte kulturní akci? Využijte směle kalendáře regionálních akcí.
Pozvánku můžete publikovat v přehledném seznamu událostí z celého regionu na adrese www.regionzidlochovicko.cz/kalendar-akci/. Nejzajímavější
a nejčtenější akce se automaticky
zveřejní na regionální facebookové
stránce, kde ji uvidí stovky fanoušků.
Portál RegionŽidlochovicko.cz podporuje regionální dění a spolupracuje
s řadou institucí v regionu, např.
Knihovnou Rajhrad či Infocentrem
Židlochovice. Píšeme o Židlochovicku pro Židlochovicko.
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Hasičský sbor Holasice
Jednotka našeho
sboru byla letos
povolána již k osmi
událostem převážně
na katastrech okolních obcí a měst.
Jednalo se především o požáry, ale
i technickou pomoc
a záchranu osob:

Hasičský sbor Holasice
pracech v nepřístupném terénu a prováděla doplňování vody. Na místě
zasahovalo 8 jednotek profesionálů i dobrovolných. Jednalo se o velmi
náročný zásah na fyzičku i výdrž.
Jen několik hodin po návratu od předchozí události jsme byli vysláni
k dalšímu požáru trávy do Rajhradu ke hřbitovu. Zde jsme spolu s jednotkou ze Židlochovic požár na ploše cca 50x50 m rychle uhasili i přes silný
vítr.
11. 4. K dalšímu požáru trávy jsme byli vysláni na dálnici D52 ve směru
na Pohořelice. Jednotka ze Židlochovic tento požár zvládla uhasit před
naším příjezdem.

22. 1.
Jednotka byla vyslána k záchraně osoby
topící se v řece
u Rajhradic. Přijeli
jsme
současně
s jednotkou HZS
a byli informováni
o záchraně osoby
hlídkou
PČR.
Jednotky vyslané na
místo události proto
již nezasahovaly.

16. 4. Požár
velkých
vrb
v Rajhradě u čističky měl být dalším běžným zásahem, jenže se
ukázalo že dva hořící kmeny vrb
jsou poměrně silně zasažené
a navíc silně poškozeny hnilobou. I proto nám uhašení
a rozřezání vrb zabralo více než
dvě hodiny. Jako v předešlých
případech jsme zasahovali spolu
s jednotkou ze Židlochovic.

28. 1. Na žádost
starostky obce jsme pomocí výškové techniky odstranili dva přerostlé
stromy na ul. Palackého, které byly okolí nebezpečné.
24. 2. Byl nám nahlášen požár trávy na mezi u trati. Po příjezdu bylo zjištěno pálení odpadu při odstraňování náletů pracovníky drah. Jednotky
vyslané na místo nezasahovaly.

S polečenská

kronika

Na chvíli se zastavil čas
a všechny zvony oněměly,
to ty jsi přišel/přišla mezi nás!
Novými občánky Holasic jsou
Julie Stodůlková
Martin Ruda
Daniel Kostelecký
Eliška Coufalová

17. 4. K požáru ve sklepních
prostorách rodinného domu
jsme vyjížděli do Opatovic.
Naštěstí byl požár včas zpozorován i nahlášen a škody z požáru
byly minimální. Z domu byla evakuována starší žena a po likvidaci požáru celý dům odvětrán.

Naposledy jsme se rozloučili
s panem Františkem
Hochmanem
a s paní Jarmilou
Suchánkovou
Čest jejich životu!

29. 3. Při požáru trávy a chatek na kopci Výhon v Blučině byl vyhlášen
druhý stupeň poplachu. Naše jednotka se na místě podílela na hasebních
16

za hasiče
Luboš Bachorec
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Článek od Aničky

Obecní knihovna Holasice

Dobrý den!
Konečně jsme se dočkali a je tu léto. Vysvědčení, prázdniny, teplo a sluníčko. Výlety a dovolené, k moři nebo na chatu – je toho prostě spousty.
Celkem nedávno se na svátek Anety (17.5.) slavily dvě události. První událostí bylo to, že je na tento den vyškrtnuta homosexualita ze seznamu
nemocí – konkrétně v roce 1990 – a pak také to, že v roce 2006 vyhlásil
Evropský parlament mezinárodní den proti homofobii.
Když se řekne například mezi dětmi slovo „gay“, začnou se všichni
děsně smát, nebo to považují za nadávku. Když se tohle slovo řekne před
starší generací – a věřte, že už jsem to zažila – začnou se někteří jedinci
křižovat, smát se, co že je to za výmysl, aby se někomu líbilo stejné pohlaví a nebo se o tom prostě nechtějí ani bavit – až tak je to pohoršilo!
Lidé, kteří nejsou heterosexuálové se řadí do takzvané LGBTQ+ komunity. Nejlepší asi bude, když si to sami prostudujete na internetu nebo se
poptáte, protože kdybych vám měla všechny sexuální orientace (a vězte,
že jich je opravdu hodně) objasňovat jen v tomto článku, tak by to byl
opravdu dlouhý článek!
Já sama znám osobně hodně lidí, kteří si přestali lhát a uvědomili si, jací
opravdu jsou. Slyšela jsem hodně dojemných, veselých, ale i smutných
příběhů o tom, jak lidé udělali před rodinou nebo kamarády takzvaný
coming out (okamžik, kdy o svojí orientaci řeknete). Někdy je to opravdu
k pláči, když si člověk uvědomí, že například žije nebo se zná s někým, kdo
tento fakt nedokáže přijmout. Musíme ale na druhou stranu chápat, že je
to určitě nějakým způsobem šok třeba pro rodiče, kteří se například těší,
že od dcery dostanou vnoučata. Naštěstí si už i gayové mohou děti adoptovat.
O tomhle tématu by se dalo diskutovat hodně dlouho. Tímto bych to uzavřela a mám pro vás už jen jeden vzkaz: Je opravdu jedno, jaké pohlaví se
vám líbí, jakou máte barvu kůže, co vyznáváte za náboženství, co nosíte na
hlavě nebo na sobě, je úplně jedno jak vypadáte, všechno tohle je naprosto v pořádku VY JSTE V POŘÁDKU, AŤ UŽ SE VÁM LÍBÍ COKOLIV A KDOKOLIV.
Tak snad si to uvědomí i lidé v jiných zemích a začneme se navzájem
tolerovat! :)) love is love
Anička Procházková

Vážení čtenáři,
Obecní knihovna Holasice si vám dovoluje nabídnout nové knihy ze svého
fondu.

V roce 2016 proběhla v knihovně kromě rozsáhlé rekonstrukce i revize
knihovního fondu. Během ní bylo vyřazeno více než tisíc knih, které nebyly
půjčeny více než 15 let. I přesto, že se netěšily výraznému čtenářskému
zájmu, jsou mnohé z nich stále velmi zajímavé, a proto je Obecní knihovna
čtenářům nabízí zdarma k rozebrání. K dispozici je kromě beletrie i naučná
literatura z oblasti přírodních i společenských věd.
Přeji všem holasickým občanům příjemné letní měsíce – nejlépe s dobrou knihou.
Petra Koláčková, knihovnice
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Knihy pro dospělé:
Bakkeid, Heine: Až mi zítra budeš chybět
Barry, Dave: Randit můžeš až od čtyřiceti: Dave Barry o výchově dětí
a jiných tématech, o nichž ví velmi málo
Falcová, Gabriela: Diagnóza: učitelka
Hans Rosenfeldt, Michael Hjorth: Němá dívka
Frýbová, Zdena: Otcem i matkou proti své vůli
Macková, Marie: Příběh staré šperkovnice: vyšetřuje komisař finanční
stráže Eduard Plischek
Žáček, Jan: Zelená mafie
Knihy pro děti a mládež:
Andrews, Virginia C.: Svítání
Bardugo, Leigh: Griša. Světlo a stíny
Cass, Kiera: Siréna
Keating, Lucy: Dreamologie
Růžička, David: Obři, trpaslíci, vodníci a skryté poklady: nejkrásnější
pověsti
Thompson, Sophie: Kluk ze zoo
Vaněček, Michal: Co má vědět správný Čech: 111 velkých vyprávění
o malé zemi
Zíma, Jan: Krátké pohádky na dobrou noc

Informace ze spolku ZPB Židlochovicko
Příjemné počtení všem. Ráda bych vás seznámila s akcemi našeho spolku
Zdravotně postižených Brněnsko – Židlochovicko.
Na začátku roku jsme měli společenský ples v Hrušovanech, následovalo
taneční odpoledne k MDŽ v Medlově, kde nám hrála skupina „Naživo“. Jako
každoročně výroční členská schůze, Flora Olomouc, Polský Těšín a zájezd
na Velehrad. Mimo to jezdíme každý druhý měsíc na koupání do Dunajské
Stredy.
Co nás čeká? Zájezd Floria Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm. Též pořádáme týdenní pobyty. Jste-li naším členem, na tyto akce máte přednost.
Je to částečný výběr toho, co pořádáme. Autobus nás vždy odveze i přiveze, což je velká výhoda. Chcete se zúčastnit? Není nic lehčího, než se
ozvat u paní Zdenky Muchové, která vám podá informace.
Z. Muchová

Předkupní právo
Kocourkov aneb předkupní právo včera, dnes a zítra
Majitelé nemovitostí měli dlouhá léta zažitý fakt, že v případě prodeje svého
podílu jej musí nabídnout spoluvlastníkům. Toto právo tedy platilo, neplatí a zase
platit bude. Novela nového občanského zákoníku stanovila, že od ledna 2018 se
předkupní právo vrací zpět. Jeho podoba je prakticky stejná jako za původní právní úpravy.
Slovy právníků:
Od 1. ledna 2018 bude platit, že pokud spoluvlastník převádí spoluvlastnický
podíl na nemovitosti, mají k němu ostatní spoluvlastníci předkupní právo, ledaže
jde o převod osobě blízké (manžel, rodič, sourozenec apod.).
Při porušení předkupního práva se může spoluvlastník, jehož předkupní právo
bylo porušeno, domáhat na nabyvateli spoluvlastnického podílu, aby mu podíl
nabídl ke koupi za stejných podmínek, za jakých jej nabyl od původního spoluvlastníka. Pokud tak nabyvatel neučiní, lze tuto povinnost vynucovat i soudní cestou.
Vrací se tedy zpět skutečnost, že spoluvlastníci mohou ovlivnit, kdo bude jejich
novým spoluvlastníkem. Což za a) je dle mého názoru logické a pochopitelné a za
b) potvrzuje fakt, že některé věci v novém občanském zákoníku jsou vymyšlené
řekněme nešťastně a je dobře, že se takto napravují.
V případě, že budete chtít pomoci s prodejem své nemovitosti, neváhejte se na
mě obrátit. Můžete se na mě spolehnout. Volejte 777 791 603.
Alena Pruchová
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HrubyMOVING s.r.o.
kompletní stěhovací servis

HrubyMOVING s.r.o.
Brněnská 289, Holasice
tel.: 547 212 687
gsm: 775 738 906
brno@hrubymoving.cz
www.hrubymoving.eu
www.stehovani.eu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stěhování ﬁrem, rozpojení a zapojení PC
stěhování bytů, montáže a demontáže
návštěva technika zdarma a nezávazně
stěhování a manipulace s těžkými předměty
stěhování uměleckých sbírek a archiválií
balicí služba, prodej obalového materiálu
montáže a demontáže nábytku
ekologická likvidace a skartace
evidence nábytku, inventarizace
spaceplanning
skladování
stěhování po ČR, Evropě i do zámoří
kamionová doprava
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