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podzim 2017

Úvodní slovo starostky obce

OBEC HOLASICE
A STÁRCI
VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA

HOLASICKÉ VÁCLAVSKÉ HODY
Sobota 30. 9. 2017
Během dne zvaní stárků na předhodovou taneční zábavu
20:00 předhodová zábava se skupinou Duo Blue Band
22:00 vystoupení rajhradských roztleskávaček
24:00 půlnoční překvapení – připravují stárci
Neděle 1. 10. 2017
11:00 bohoslužba u kaple sv. Václava
14:00 hodový průvod obcí s dechovou hudbou Střeličáci
Za příznivého počasí pokračuje hodová zábava venku za sokolovnou.
Tuto zábavu zahájí naše holasické děti vystoupením v krojích, které
s nimi připravuje paní učitelka Lenka Hanzlíková. Po jejich vystoupení
od 16:00 bude k poslechu skupina Láska Agency.

Vážení spoluobčané,
uběhly další tři měsíce roku 2017 a vy otevíráte podzimní číslo našeho
obecního zpravodaje. Ráda bych stručně shrnula, co se od začátku
letošního roku podařilo zrealizovat z těch větších investičních akcí.
Především to bylo dokončení venkovních prostor za sokolovnou. Celá
prostora je zpevněna zámkovou dlažbou, bylo zprovozněno venkovní
osvětlení této prostory včetně instalace nových sloupů a LED světel.
Horní prostora mezi hřištěm byla oddělena novou zídkou. Nezapomněli
jsme také na interiér sokolovny. Vnitřní prostory byly vymalovány, na sále
a v přísálí bylo vyměněno obložení stěn, byly vyměněny všechny radiátory. Ty původní byly nefunkční a pro vytápění neefektivní. Vstupní prostory
byly opraveny pomocí sádrokartonových podhledů a obvodové zdi byly
opatřeny novou fajnovou omítkou. Pořídili jsme nový nábytek – židle
a stoly.
Do poloviny měsíce září bude rovněž dokončena nástavba budovy ZŠ.
V nástavbě vznikla nová třída, nové toalety včetně sprchového koutu
a pracovna ředitelky školy. V nové třídě bude prozatím probíhat výuka
1. ročníku a po vyřízení všech administrativních kroků bude v této třídě ve
školním roce 2018/2019 zahájena výuka 5. ročníku. Dále byl zbudován
prostor pro archiv, byl opraven vstup na půdu budovy a touto úpravou se
podařilo zbudovat další nový prostor pro skladování školních pomůcek.
Byl pořízen nový nábytek do šaten pro děti. Bylo opraveno venkovní
zábradlí u všech vstupů do budovy. Do nového oddělení školní družiny byl
pořízen nový koberec, ostatní nábytek a vybavení družiny bylo pořízeno
v minulých letech.
Do konce měsíce září budou ukončeny práce v souvislosti s ukládáním
NN vedení do země a výměna resp. instalace nových sloupů veřejného
osvětelní včetně LED lamp.
V budově stávající MŠ byla na jaře vyměněna nová okna a vstupní
dveře, videotelefon u vstupních dveří a rovněž byly pořízeny bezpečnostní
čipy pro otevírání vstupních dveří pro všechny rodiče dětí. V době letních
prázdnin byla provedena nejnutnější údržba především oprava světel
a ventilace na toaletách, vyčištění venkovních rýn, byly pořízeny nové
pryžové dlaždice na venkovní prostoru – dvoreček. Byla pořízena nová
pračka pro praní ložního prádla.
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Zasedání zastupitelstva obce

V době letních prázdnin proběhla celá řada servisních oprav na zařízení
čistírny odpadních vod a přečerpávacích stanicích. Samozřejmě proběhlo
odstraňování stále ucpaných čerpadel materiálem, který do kanalizace
nepatří.
Rovněž bylo provedeno zateplení štítové zdi hasičské zbrojnice a tato
budova byla opatřena novou fasádní barvou.
Tento krátký výčet není zcela konečným, snažila jsem se o malou rekapitulaci těch finančně nejnákladnějších akcí, které se podařilo realizovat.
Vůbec nezmiňuji administrativní činnosti, kterých je v souvislosti se samostatnou i přenesenou působností obce stále více a více.
Své dnešní slovo mi dovolte zakončit pozvánkou na tradiční Václavské
hody, které se budou v naší obci konat ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2017.
Tedy všichni jste srdečně zváni na všechny akce související s důstojnou
oslavou patrona naší obce Svatého Václava.
Lenka Ungrová

Zastupitelstvo obce na svém 25. zasedání konaném 29. 5. 2017
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 25. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní
Dufkovou a pana Bachorce
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• smlouvu o svozu fekálií a dalších služeb, dohoda o narovnání mezi Obcí
Holasicemi a Moravská fekální
• účetní závěrku obce za rok 2016 a převedení hospodářského výsledku ve
výši 4.005.858,06 Kč z účtu 431300 na účet 432300
• darovací smlouvu č. 360/2017 a uvolnění částky ve výši 15.000 Kč pro
DMR Rajhrad
• návrh smlouvy o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního
programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných
sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu
ORP Židlochovice pro rok 2017“
• pořadí sestavené hodnotící komisí od nejvýhodnější nabídky po nejméně
výhodnou pro veřejnou zakázku „Nástavba ZŠ a MŠ Holasice“
• výběr nejvhodnější nabídky – Siedestav spol. s r.o. pro veřejnou zakázku
„Nástavba ZŠ a MŠ Holasice“
• podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských
zařízení pro školské zařízení – základní škola, jejíž činnost vykonává Základní
škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace,
ul. Palackého 24, 664 61, která se týká zvýšení nejvyššího povoleného počtu
kapacity základní školy ze 40 na 55 žáků, školní družiny z 25 na 44 žáků a školní
výdejny ze 76 na 91 strávníků s účinností od 1. 9. 2017
• dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor ze
dne 22. 6. 2012 uzavřená mezi Obcí Holasice a Hanou Báborovou
• výši školného 400 Kč měsíčně na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřské školy na jedno dítě zapsané do mateřské školy pro školní rok
2017/2018
• poskytnout sponzorský dar ve výši 16.000 Kč pro dívčí družstvo roztleskávaček z tanečního studia Karolína Rajhrad pro účast na Mistrovství Evropy v Itálii
v termínu 20. – 23. 6. 2017. Částka bude uvolněna ze schváleného rozpočtu
obce pro rok 2017
• uzavření darovacích smluv s jednotlivými příjemci sponzorského daru pro
dívčí družstvo
uzavřelo:
• projednání závěrečného účtu za rok 2016 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce Holasice a schvaluje závěrečný účet obce Holasice za
rok 2016 vč. zprávy KÚ JMK o výsledku hospodaření za rok 2016, a to s výhradou
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a přijetím opatření k nápravě. Obec se zavazuje dodržovat zákon o veřejných
zakázkách a smlouvy včetně dodatků nad 500.000 Kč bez DPH zveřejňovat do
15-ti dnů od jejich podpisu na profilu zadavatele
nesouhlasilo:
• s proklamovaným investičním záměrem nazvaným „Nástavba a přístavba polyfunkčního objektu v Holasicích“, neboť nepatří mezi přípustné funkční využití
stanovené platným územním plánem obce Holasice.
Bydlení a stravování je dle schváleného územního plánu obce Holasice v plochách občanského vybavení pouze podmínečně přípustné a obec s tímto způsobem využití nesouhlasí. Další důvody nesouhlasu jsou uvedeny ve vyjádření
obce Holasice ze dne 29. 5. 2017
vzalo na vědomí:
• rezignaci Mgr. Sedlářové na funkci zastupitele Obce Holasice
• rozpočtové opatření č. 2, 3 /2017
• upozornění majitele suchého stromu na p.č. 842/2 k.ú. Holasice na nutnost
požádat o povolení kácení nebezpečného stromu
• zprávu o činnosti OÚ a Obce Holasice.

• záznam o změně rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2017
• předložené vyúčtování příspěvku za období 01-06/2017 předložené z.s.
Holasické Violky
• zprávu o činnosti OÚ a Obce Holasice.

Zastupitelstvo obce na svém 26. zasedání konaném 26. 6. 2017
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 26. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní
Ing. Stejskalovou a pana Zdeňka Holackého
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• znění směrnice VZMR/2017 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
• dláždění – zpevnění plochy kolem RD č.p. 82 v maximální možné vzdálenosti
od domu tak, aby nezasahovalo toto zpevnění do místní komunikace. Toto zpevnění bude provedeno v obecním pozemku p.č. 92/7 k.ú. Holasice. Vlastní
zpevnění musí být zbudováno z rozebíratelných prvků, veškeré náklady budou
hrazeny žadatelem
• přijetí dotace z rozpočtu JMK na pořízení zásahového dopravního automobilu
se zařízením prvotního zásahu ve výši 500.000 Kč a nařizuje využití dotace dle
předepsaných výdajů použití dle smlouvy
• poskytnutí daru pro Holasické Violky ve výši 5.500 Kč na období
07-12/2017
pověřilo:
• starostku obce k provedení rozpočtových opatření za měsíce červen, červenec a srpen 2017 až do výše 1.000.000 Kč
vzalo na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 4 /2017

Zastupitelstvo obce na svém 27. zasedání konaném 9. 8. 2017
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 27. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní
Tomanovou a paní Dufkovou
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• smlouvu o zániku věcných břemen v podobě předložené zastupitelstvu
• dodatek č. 1 ke Smlouvě o společném postupu – včetně dohody o parcelaci, plánovací smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní a dalších právech
a závazcích (Čtvrtě)
• smlouvu o právu stavby č. 777/2017
• o zřízení věcného břemene za účelem zřízení a vymezení věcného břemene
osobní služebnosti energetického vedení na p.č. 423/27 k.ú. Holasice za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 Kč + DPH
• uvolnění částky ve výši 288.550 Kč na financování stavby s názvem „Úprava
aleje Rajhrad – Holasice“
• uvolnění doposud známých částek v celkové výši 535.780 Kč na financování jednotlivých nákladů v souvislosti s rekonstrukcí interiéru obecní sokolovny
• dohodu o způsobu stanovení množství vypouštěných odpadních vod
• darovací smlouvu a smlouvu o majetkových vztazích a správě majetku pro
připojení na kanalizační řad
• stanovení data zahájení výplaty odměny neuvolněnému zastupiteli Ing. Josefu
Hronovi ode dne složení slibu zastupitele, tj. 9. 8. 2017
• dodatek č. 1 ke SOD „Přeložka veřejného osvětlení v obci Holasice“
• smlouvu o zřízení věcného břemene a vymezení věcného břemene osobní
služebnosti energetického vedení na p.č. 311/6 k.ú. Holasice za jednorázovou
náhradu ve výši 3.000 Kč + DPH
neschválilo:
• prominutí stočného v množství 85 m3 z důvodu havárie závlahového systému
na zahradě u rodinného domu v Rozhraní č.p. 377
vzalo na vědomí:
• doplnění počtu členů zastupitelstva obce Holasice o Ing. Josefa Hrona, který
je 1. náhradníkem z kandidátní listiny „STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“ v komunálních volbách 2014
• rozpočtové opatření č. 5 a 6 /2017
• zprávu o činnosti OÚ a Obce Holasice.
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Informace z obecního úřadu

Mateřská škola

Václavské hody v Holasicích
V sobotu 30. 9. 2017 v dopoledních hodinách budete zváni našimi
stárky na předhodovou taneční zábavu, která se koná v sobotu 30. 9.
2017 ve 20 hodin v obecní sokolovně, hraje kapela „Duo Blue Band“.
Tentokrát budou připravena dvě překvapení – ve 22 hodin vystoupí
družstvo rajhradských roztleskávaček, které se umístily na ME v Itálii na
5. místě. Samozřejmě bude připraveno opět půlnoční překvapení
našich stárků!
V neděli 1. 10. 2017 v 11 hodin bohoslužba u kaple sv. Václava ul.
Václavská. Ve 14 hodin hodový průvod vyjde od budovy sokolovny,
hraje dechová hudba „Střeličáci“, ihned po průvodu pokračuje hodová
zábava v sokolovně za příznivého počasí venku na prostoře za sokolovnou. Hodovou zábavu v sokolovně zahájí naše holasické děti svým
vystoupením v krojích. Vystoupení s dětmi připravuje paní učitelka Lenka
Hanzlíková. Dále v neděli k poslechu a tanci bude hrát výborná
a v Holasicích dobře známá kapela „Láska Agency“.

Letní volno, prázdniny, dovolená – slova, která nám přináší jen pozitivní náladu. Letní dny všem dodají potřebnou dávku vitamínu D, který
budeme spotřebovávat v zimním období do dalších letních dnů. Věřím,
že jste si všichni odpočali společně se svými dětmi, navštívili místa
známá i neznámá i to, co se během pracovního roku nestihne. Jistě jste
se potěšili návštěvami příbuzných i kamarádů a známých.
Zanedlouho se opět sejdeme na půdě mateřské školy, plni elánu
a odpočatí. Některým začnou jiné povinnosti – nástup do základní školy,
některým zase nástup do nové mateřské školy nebo pokračování
v docházce do mateřské školy.
My, paní učitelky, jsme relaxovaly, tak jak to bylo možné a pomalu se
připravujeme na nový školní rok a především na vaše děti.
V letošním školním roce
přivítáme větší počet nově
přijatých dětí a s nimi i rodiče, na jejichž spolupráci se
těšíme.
polečenská
Potřebné
informace
k začátku provozu školního
kronika
roku 2017/2018 si prosím
Na chvíli se zastavil čas
můžete prohlédnout na
a všechny zvony oněměly,
to ty jsi přišla mezi nás!
webových stránkách školy
v průběhu měsíce srpna.
Novou občankou Holasic je
Popřeji krásný zbytek léta
Vanesa Husovská
a v září všichni AHOJ.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 20. 10. a sobotu
21. 10. 2017. 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.
Sousedská výpomoc
Od září t.r. bude v přízemí obecního úřadu instalována nástěnka pro
možnou “sousedkou výpomoc”, na které budete moci informovat
o vyprodukování vlastních přebytků např. vysoká úroda rajčat, přebytek
černé hlíny, apod. Tento nápad vzešel z řad občanů na posledním jednání zastupitelstva obce. Uvidíme, jak se tento, myslím zajímavý nápad,
uchytí a zavede do praxe naší obce.
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Naposledy jsme se rozloučili

Ivana Pazderová
vedoucí učitelka MŠ

s paní Ludmilou
Dohnalovou
Čest jejímu životu!
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Co nového v základní škole?
Je to až neuvěřitelné, ale prázdniny opět
rychle utekly. Doufám, že si léto – sluníčko,
koupání děti užily a aspoň trochu se těšily na
spolužáky a nový školní rok.
Nejdříve bych ráda zavzpomínala, co
všechno děti zažily v posledním měsíci
školního roku.
Krásný týden na škole v přírodě jsme prožili v Hipocentru Koryčany. Děti měly možnost pobýt týden mezi koňmi a ostatními zvířaty na farmě, vyzkoušet si kovbojské dovednosti, ale také poznat okolní lesy, pastviny
a louky přírodního parku Chřiby.
Již potřetí se školní dvůr, tentokrát na dva
dny, proměnil v stanové městečko. Žáci společně s rodiči postavili stany a pak už sami
bez rodičů přenocovali. První den jen starší
žáci, kteří měli pobyt zpestřený výletem na
kole. Druhý den pak všichni žáci, někteří
úplně poprvé, jiní si dlouho do noci povídali,
ale nakonec usnulo celé stanové městečko.
Mezi oblíbené aktivity patří vodní bitva na
školním
dvoře.
Vzhledem k letnímu
počasí to bylo pro
všechny osvěžující.
V posledním týdnu
jsme si zahráli na
Indiány a užili si letní
počasí v Žabčicích.
Poslední školní den
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Co nového v základní škole?
jsme se rozloučili, čvrťákům,
kteří po prázdninách odcházejí
do pátého ročníku v Rajhradě,
jsme popřáli, aby se jim dařilo,
byli úspěšní, našli si nové kamarády, ale také, aby rádi vzpomínali na holasickou školu.
Co se dělo o prázdninách….
Kromě nástavby, jejichž dokončovací práce by měly proběhnout v měsíci září, byly třídy
dovybaveny školním nábytkem,
do kmenové učebny, která bude
sloužit i jako třída školní družiny
byl pořízen nový koberec. Dále
byla upravena a rozšířena šatna
a kabinet školních pomůcek.
I v mateřské škole proběhly
nutné opravy, na dvoře školky
byl položen nový povrch..
Mateřská škola
Do MŠ J. Fučíka bylo přijato
26 dětí a do MŠ Palackého 10
dětí. Provoz mateřských škol od
4. 9. 2017:
• MŠ J. Fučíka 7:00 – 16:30, p. uč. Pazderová a p. uč. Reimischová
• MŠ Palackého 7:30 – 16:00, p. uč. Kubíčková a p. uč. Donné.
Základní škola:
Od 1. 9. 2017 je kapacita ZŠ navýšena na 55 žáků. Jsou otevřeny tři
třídy: v I. třídě 25 žáků, ve II. třídě (2. + 4.) 16 žáků a ve III. třídě 10 žáků.
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Holasická kronika

Žáci se budou vzdělávat podle školního vzdělávacího programu s výukou
anglického jazyka od I. třídy. Ve III. třídě bude s třídní učitelkou asistentka
pedagoga. V rámci projektu Podpora vzdělávání formou zjednodušeného
projektu bude v tomto školním roce pracovat na škole školní asistent.

Do nového školního roku bych chtěla popřát všem žákům, aby se jim ve
škole líbilo, byli úspěšní a našli si mezi spolužáky kamarády. Rodičům přeji
hodně trpělivosti a radostí z dětí.
Dovolte, abych také poděkovala všem, kteří si udělali čas a pomohli
s úklidem školy! Velmi si toho vážíme!
Sledujte prosím informace a fotogalerii na www.zsholasice.cz a nástěnkách ve škole a školce. Využijte také komunikaci prostřednictvím e-mailu,
konzultačních hodin, třídních schůzek nebo sjednané schůzky. Těšíme se
na spolupráci.
Pavlína Zámečníková

Milí spoluobčané, rád bych zde napsal pár řádků o holasické kronice a zároveň vás pozval na Setkání nad kronikou s kronikářem (tedy se mnou), které
proběhne ve čtvrtek 21. 9. od 16 do 19 hodin v zasedací místnosti na obecním úřadě. Budete moci nahlédnout do kronik, prohlédnout si zajímavé fotografie a dozvědět se něco z historie obce.
V kronice se píše jak o zajímavých věcech, tak i o věcech méně zajímavých.
Můžete se v ní dočíst například informace o počasí, o výstavbě, ale také o jízdních řádech, matrice nebo volbách.
První kroniky se začaly psát již ve středověku a to zejména v klášterech, kde
byli jejich pisateli převážně mniši. Ani holasickou kroniku, která mj. se začala psát
v roce 1772, nezaložil „překvapivě“ nikdo jiný než mniši, v našem případě
z Benediktýnského kláštera v Rajhradě. Zpočátku měla naše kronika spíše funkci katastru, obsahuje tedy hlavně záznamy o půdě, pozemcích apod. Tato první
kronika Holasic však končí zápisem za rok 1923, který o mnoho let později
dopsal pan kronikář Heuman. Pan Heuman pokračoval zpracováním druhého
svazku kroniky, ve kterém popisuje válečná léta v Holasicích a končí rokem
1979. Tento svazek je však ztracen a do dnešního dne se neví, kde je. Pan
Heumann pilně pokračoval v psaní kroniky i třetím svazkem, začínajícím rokem
1980, tento svazek však nebyl dokončen. Novou kronikářkou po panu
Heumanovi se stává paní Božena Havlová, která kroniku vedla v letech 1991 až
2000. Od roku 2000 do roku 2012 jsou Holasice bez kronikáře, po dlouhých
dvanácti letech však přichází Ondřej Hoberla, který zpracoval zápisy za roky
2012 až 2014. V roce 2016 jsem se stal kronikářem já a začal jsem zápisem za
rok 2015.
První zmínka o Holasicích se nalézá v listině probošta Mikuláše, z roku 1349.
Probošt Mikuláš zde na základě tohoto dokumentu získal polnosti, činže a desátek. Charakter naší obce byl zpočátku zemědělský, to se však za poslední dvě
století změnilo. Přispěl k tomu například rozvoj parní železnice Vídeň – Brno (30.
léta 19. století) a také zejména doba po 1. světové válce. Ve 2. polovině 20. století se Holasice začaly postupně dotvářet do podoby, v jaké je známe dnes. V té
době vznikla např. školka (1949), škola (1960), samoobsluha (1968) a spousta
dalšího.
Kroniky prošly od svého vzniku svým vývojem a tak na rozdíl od prvních kronik
z ranného středověku, ve kterých by si asi nikdo z nás moc nepočetl (když jsou
náhodou v češtině, jsou psané Kurentem, starým písmem, pro dnešního smrtelníka téměř nečitelným), do těch novějších můžete klidně nahlédnout a něco si
v nich přečíst. Budete k tomu mít skvělou příležitost 21. 9. od 16 do 19 hodin
v budově OÚ. Budu se na setkání s vámi těšit.
Jiří Mucha, kronikář obce
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Školní družina:
Provoz školní družiny bude zahájen 5. 9. 2017. I kapacita ve školní družině je navýšena na 44 dětí, které budou umístěny ve 2 odděleních. Dle
počtu zapsaných žáků vyplývá, že kapacita bude dostačující. Školní družina bude v provozu po skončení vyučování do 16 hodin, v pondělí a ve středu do 16:30 hod.
Stravování:
Veškeré informace o stravování a jídelníčku sledujte na www.zsholasice.cz v sekci Stravování. Kapacita školní jídelny – výdejny je také od
1. 9. 2017 navýšena na 91 strávníků.
Pozvánka:
12. 9. 2017
Září/říjen
listopad
22. 11. 2017

Třídní schůzky
Dýňování na školním dvoře
Rej světlušek (lampiónový průvod)
Den otevřených dveří

Významná historická výročí v roce 2017
Zcela náhodou se mi dostal do rukou výtisk Holasického Zpravodaje
z roku 2002. Opravdu se zájmem jsem si tento zpravodaj celý přečetla
a zaujal mě mimo jiné článek od pana Bořivoje Duchoně, který zpracoval článek jaká významná „kulatá” výročí připadala právě na rok 2002.
V roce 2017 jsme o 15 let dále a myslím, že je důležité stále si připomínat významné okamžiky z historie
naší obce:
Před 245 lety, r. 1772 byla založena holasická kronika, první
Pamětní kniha, což dokumentuje text
její úvodní strany. Více o kronice píše
náš současný obecní kronikář Jirka
Mucha na stránkách tohoto vydání
Zpravodaje.
Před 225 lety, 12. 10. 1792 vyhořel tehdejší holasický svobodný dvůr.
V návaznosti na tuto událost vznikla
ulička „Úzká”, v níž bylo po požáru
postaveno 12 domků. Stavební místo
se prodávalo za 20 – 30 zlatých.
Před 155 lety, 3. 2. 1862 stoupla
náhle v zamrzlé řece Svratce voda.
Ledy se pohnuly, strhly a odnesly lávku na odedávné cestě z Holasic
(tehdy ještě lesem) ke klášteru. Novou lávku začali holasičtí stavět už
19. 2. 1862. V témže roce nebo o rok později dal opat kláštera Gunter
Kalivoda raziti cestu lesem od kláštera k lávce přímou. Dříve to byla lesní
cesta, zřejmě nikoliv přímá.
Před 150 lety, 6. 5. 1867 vyhořelo v Holasicích 12 domů. Podle záznamů šlo o domy č.p. 23 a 24 na ulici Václavská a 10 domů v ulici Úzká.
V témže roce bylo „Na Žlíbku” prodáno ke stavbám 7 stavebních míst.
Toto lze považovat za počátek zástavby dnešní dolní části ulice
Palackého.
Před 135 lety, v roce 1882 byli dle záznamů v kronice v Holasicích
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na ležení po dobu 7 měsíců vojáci, patrně dragouni – vojsko rakouské
nebo pruské za jejich válečného stavu a pohybu po zdejším území.
Rajhrad a okolní obce tímto tehdy hodně vytrpěly.
Před 100 lety, 16. 5. 1917 byl pro válečné účely zrekvírován větší
zvon z holasické kaple. Nový byl obcí pořízen až v roce 1923.
Před 80 lety, v roce 1937 byl stavebně zmodernizovaný tehdejší
obecní dům č.p. 103 na ul. Palackého. Jako radnice s obecním úřadem
sloužil do roku 1951.
Před 30 lety, v roce 1987 byl v Holasicích zřízen první veřejný telefonní automat před prodejnou tehdy Jednoty – samoobsluhou. Tento
automat byl v roce 2015 z důvodu nevyužívání demontován.
Před 25 lety, v roce 1992 byla obec plynofikována. V témž roce dne
17. 5. byla slavnostně otevřena po zhruba třiceti letech znovu zřízená
historická cesta z Holasic přes lávku ke klášteru, o níž je zmínka v události „před 155 lety”. Cesta byla kolem roku 1963 za tehdejšího režimu
bezohledně zlikvidovaná. Staré stromořadí vytrháno, cesta rozorána.
Těší mě, že tato cesta bude opravena právě v letošním roce, kdy vzpomínáme 155. výročí od založení a 25. výročí od znovuzbudování zejména našimi občany.
Pan Duchoň uvádí další významné historické vazby mezi Holasicemi
a Rajhradem a to zejména:
Před 190 lety, v roce 1827 byla otevřena rajhradská Obecní škola
vedle kostela Sv. Kříže. Tehdy byla jen přízemní se dvěma třídami, přístavba druhého patra proběhla v roce 1865. Základní vzdělání v této
škole se dostalo mnoha generacím i z naší obce Holasice.
Před 75 lety, 3. 8. 1942 náhlá a prudká větrná smršť strhla z věží rajhradského chrámu Petra a Pavla původní honosné barokní kopule.
Nehoda je přičítána vlivu mohutného lešení při tehdejší opravě věží.
Nynější kopule, jimiž byly původní nahrazeny, hodně pozměnily dřívější
vzhled chrámu.
V roce 2001 pro Holasický zpravodaj zpracoval pan Bořivoj Duchoň,
v roce 2017 použila původní text Lenka Ungrová
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Pěkný poprázdninový den,
prázdniny utekly, zejména dětem, velmi rychle a již je před námi barevný
podzim.
Hasičský sbor v naší obci ani v letních měsících neodpočíval, a mimo
účasti na akcích sousedních sborů, jsme se ve spolupráci s naší obcí
aktivně zapojili do pořádání tradičního Dětského dne. Desátého června
ráno to vypadalo na velké fiasko – celkem vydatně od noci pršelo
a i v době příprav nám dešťové kapky dělaly vrásky na čele. Nicméně
počasí se umoudřilo až do té míry, že odpoledne bylo tropických třicet
stupňů. Téměř stovka dětí se tak mohla vydat na krátký okruh Holasicemi.
Za splnění úkolů náročných na odhad, na odvahu nebo na přesnost,
dostaly děti zaslouženou odměnu. V prostoru startu/cíle byl pro děti připraven skákací hrad a nejen pro děti, ale i jejich doprovod občerstvení.
Počet dětí na této akci byl letos rekordní.
Začátkem července se na několik dní stala naše hasička základnou pro
skupinu mladých hasičů z Vikýřovic. Z Holasic podnikali různé výlety
do našeho okolí – navštívili Pálavu a v Brně například VIDA! science centrum, ZOO či Anthropos. Skupinu malých hasičů jsme mohli potkat i na
prohlídce Holasic či cestou do záchranné stanice zvířat v Rajhradě.
I jednotka měla minulé tři měsíce celkem dost napilno. Zúčastnila se
výcviku s vrtulníkem na plnění tzv. Bambi vaku. Během tohoto výcviku
došlo ke zranění 2 cvičících od prasknuté hadice a to do té míry, že

musela být povolána ZZS, která zraněné po ošetření odvezla do nemocnice. S ostatními sbory z okolí jsme se zúčastnili i školení v Blučině, jehož
cílem bylo procvičit si přečerpávání vody mezi cisternami, čerpání z přírodního zdroje a koordinace postupů při činnostech jednotek.
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Slunečné, horké počasí bez srážek střídaly rychlé, a hlavně prudké
srážky, které způsobily dost problémů a tím pádem i více výjezdů i pro
nás. Počet zásahů tak již v polovině srpna dosáhl stejného množství jako
za celý loňský rok.
• 23. května jsme vyjeli k taktickému cvičení do rajhradské sladovny. Na
místě byl simulován požár tlakových lahví v dílně. Naše jednotka na místě
provedla ošetření popálené osoby a doplňovala vodu do cisterny HZS
Židlochovice.
• 25. května proběhlo další cvičení v Rajhradě, v areálu skladu fy.
Hartmann-Rico. Zde jsme měli co do činění s nehodou VZV, jehož řidič
byl zaklíněn pod vozíkem. Navíc mělo nehodou dojít k poškození regálů.
Naše jednotka měla na místě spolu s jednotkou ze Židlochovic za úkol
vyprostit muže zpod vozíku a následně provést stabilizaci regálů. Vše
jsme díky zkušenostem zasahujících zvládli a bylo pochvalně konstatována naše připravenost a znalosti neboť jednotka ze Židlochovic byla z větší
části odvolána k jiné události.
• 11. června byl jednotce nahlášen požár v Rajhradě na ulici Tovární. Ve
spolupráci s dalšími jednotkami byl požár trávy a křoví rychle zlikvidován.
• 14. června jsme vyjížděli k další události v Rajhradě, tentokrát na nádraží. Zde došlo k požáru trávy a odpadu. Na místě jsme spolu s jednotkou ze Židlochovic a drážními hasiči požár pomocí vysokotlaku do hodiny zlikvidovali.
• 27. června v ranních hodinách byl jednotce nahlášen požár lokomotivy v Holasicích. Naše jednotka dorazila jako první a navigovala ostatní na
místo události. Po provedeném průzkumu jsme přesunuli cestující do dalších vagonů a požár elektrické lokomotivy hasili pomocí práškových hasících přístrojů za použití dýchacích přístrojů a následně pomocí 1C proudu. Bohužel již poněkolikáté se jednotky vyslané do naší obce potýkaly
s odstavenými auty na místech, kde je stání zakázáno! Nebuďte
15
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bezohlední, jednou můžeme jet na zásah k vašemu majetku a vinou toho,
že jsou nezodpovědnými majiteli odstavené často i vraky aut tam, kde být
nemají, nemuseli bychom dojet včas!
• 30. června došlo k rozsáhlému požáru pole a přilehlého lesíku
v Hrušovanech. Vzhledem k rozsahu události byl postupně vyhlášen
3. stupeň poplachu a k události bylo vysláno celkem 13 jednotek hasičů
a vrtulník. My jsme zasahovali spolu s jednotkami HZS Pohořelice a SDH
Přísnotice. Požár zasáhl přibližně 32 hektarů a byl zlikvidován po více než
4 hodinách.
• 2. července byla jednotka vyslána k požáru zahradní boudy v Rajhradě.
Na místě jsme byli první. Byl zjištěn menší požár kompostéru a boudy na
nářadí, který majitelé již pomocí zahradní hadice lokalizovali. My jsme jej
pomocí vysokotlaku dohasili a jednotka ze Židlochovic následně pomocí
termokamery provedla kontrolu.
• 20. července jsme vyjížděli k dalšímu požáru pole do Rajhradu.
Naštěstí byl tento jen menšího rázu a byl za půl hodiny zlikvidován. Na
místě zasahovaly celkem 3 jednotky.
• 11. srpna po noční bouřce byla jednotka ráno vyslána do Rajhradu
k poškozené plechové střeše. Na místě jsme byli první a po dojezdu
jednotky ze Židlochovic jsme pomáhali části poškozené střechy odstranit
a provizorně pomocí plachet zakrýt poškozenou část střechy. Na místě
jsme byli téměř 3 hodiny.
• 11. srpna jsme ještě vyjeli krátce po návratu z předchozího zásahu
k spadenému akátu na garáž a to opět do Rajhradu. Na místě jsme spolu
s židlochovskou jednotkou strom rozřezali a odstranili z garáže i zbylé
větve.
• 11. srpna byl jednotce nahlášen v odpoledních hodinách ještě jeden
poškozený strom a to v Popovicích. Událost se však udála na katastru
Rajhradu a to na nájezdu na D52. I zde jsme byli první a průzkumem byl
zjištěn částečně vyvrácený strom, který hrozil pádem do areálu silničářů
a částečně do drátů NN. Po dojezdu jednotky ze Židlochovic byl strom
pomocí výškové techniky rozřezán.
za hasiče Luboš Bachorec
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Recyklace elektrospotřebičů
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu
prostředí – vloni naši občasné odevzdali k recyklaci 18 televizorů,
5 monitorů a 819 kg drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se
již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu
sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme
snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu.
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že občané naší obce v loňském roce vytřídili 18 televizí, 5 monitorů a 819 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 23,06 MWh elektřiny, 1.483,12 litrů
ropy, 94,20 m3 vody a 0,62 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 4,49 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 19,54 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení,
i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů
ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu
necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně
životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu
a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených
spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na
životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie,
surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.
Lenka Ungrová
17

David Kostelecký

David Kostelecký

Bravo! Náš David Kostelecký je podruhé v kariéře mistrem Evropy
v trapu
Jestliže někdo pochyboval, jaký přínos má pro českou sportovní střelbu
David Kostelecký, dostal pádnou odpověď 27. 7. 2017 na evropském šampionátu, kde tento borec z Holasic vybojoval v Baku podruhé v kariéře titul
mistra Evropy v trapu. Ve finále porazil o jediný terč olympijského vítěze z Ria
Chorvata Josipa Glasnoviče, třetí skončil jeho krajan Giovanni Černogoraz.
V soutěži družstev Češi obsadili třetí místo za Portugalskem a Chorvatskem.
Olympijský šampion z Pekingu 2008 dokazuje, že jeho myšlenky na šestou
účast pod pěti kruhy za tři roky v Tokiu mají opodstatnění. „Naučil jsem se,
že nemá smysl
řešit ostatní, lidi
jsou a budou zlí.
Nedívám se, kdo
co říká. Skončím,
až budu cítit, že na
to nemám nebo že
střílet nechci, ne
na základě blbců,
kteří tomu nerozumí a řeší svoje
komplexy“, pravil
Kostelecký.

• šestinásobný mistr České republiky v trapu
• vyrovnal světový rekord v juniorské kategorii (122 terčů ze 125) i v seniorské (125/125), v Pekingu vytvořil olympijský rekord (146/150).
V internetové diskusi jsem si přečetla výstižný příspěvek od jednoho
z účastníků diskuse, který napsal: “Náš nejlepší střelec historie. Věřím
tomu, že ještě jednou vyhraje olympiádu“. K tomuto konstatování skutečnosti není třeba co dodávat. Plně souhlasím a Davidovi upřímně blahopřeji!
Věřím a přeju si, abychom si na Davidův odchod resp. skončení se sportovní
střelbou ještě hodně dlouho počkali! Jen tak dál!
Lenka Ungrová

Davidovy největší úspěchy:
• 1. místo na olympijských hrách v Pekingu 2008, doposud účast
na pěti olympiádách
• 2. místo na mistrovství světa v Bělehradě 2011
• 1. místo na mistrovství Evropy v Lonatu 2002,
z kontinentálního šampionátu má ještě tři stříbra a jeden bronz
• dvakrát vyhrál závod Světového poháru v roce 2015,
v Al Ainu a Larnace
• 1. místo na juniorském mistrovství světa na Kypru 1995
• v družstvech se podílel na stříbru a dvou bronzech z mistrovství světa,
z evropského šampionátu má čtyři zlata a šest stříber
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V článku jsem použila postřehy pana M. Růžičky, prezentované na
internetu a pana J. Káry uvedené v článku „Blbce neřeším, říká šampion”,
Brněnský Deník, 1. 8. 2017

Článek od Aničky
Před chvílí jsme seděli v lavicích, čekali na vysvědčení a připravovali
jsme se na prázdniny. Každý měl spoustu plánů. Někdo jel pod stan,
někdo letěl k moři. Každý toho chtěl stihnout co nejvíce, aby pak mohl
v září, až se všichni sejdeme v lavicích, vyprávět své zážitky.
Já jsem měla prázdniny plně nabité až od druhé půlky, tu první jsem
moc pestrý program neměla. Ale i to mi nevadilo, aspoň jsem stihla
přečíst spousty knížek a zhlédnout filmy a seriály, na které ve školním
roce moc času nemám a užít si nicnedělání. To k prázdninám taky patří.
Všimla jsem si ale jedné zajímavé věci. První půlka prázdnin mi utekla
pomaleji než ta druhá, více nabitá. Nevím, čím to je, ale mám to tak i třeba
ve školním roce. Dva školní dny mi utíkají pomalu, vlečou se, jakoby nikdy
neměly skončit. Naopak ale dva víkendové dny mi utečou, ani nemrknu.
To je pro mě relativita času.
Užívejte si prázdnin, každé chvilky, když čas strašně rychle utíká, ať
pak máte na co vzpomínat.
Vaše Anička
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Roztleskávačky ze STS Rajhrad na ME v Itálii

Roztleskávačky ze STS Rajhrad na ME v Itálii

V úterý 20. 6. 2017 odcestovalo dvanáct roztleskávaček z Rajhradu,
Rajhradic, Holasic, Vojkovic a Hrušovan u Brna s početným fanklubem
na ME do Itálie/Giullianova. Vystoupení v kategorii POM-POM cadet
mini, ve kterém soutěžily dvě naše sóloformace, se konalo 22. 6. 2017.
Mezi šestnácti evropskými týmy se rozhodně neztratily a byly vidět i slyšet, a to i díky fanklubu. STS Rajhrad1 – Dohnalová Klára, Dufková
Viktorie, Kryšpínová Julie, Plecáková Nela, Vacková Veronika, Vaculová
Nela a Wolfová Zuzana, se umístilo na krásném 5. místě. STS Rajhrad2 –
Bližňáková Sandra, Hyclová Eliška, Moravcová Soňa, Nováková Anežka
a Sedláková Klára, se umístilo na 8. místě.
Navázaly tak na velice úspěšný minulý rok, kdy se naše děvčata probojovala až na MS v chorvatském Poreči. Letošnímu úspěchu předcházely náročné tréninky pod vedením trenérky Kristýny Procházkové
a umístění na postupových místech v Region Cupu v Těšanech, na
Mistrovství Moravy ve Vyškově a Mistrovství České republiky v Brně.
Nelze opomenout ani naše další děvčata, která v letošním roce soutěžila v kategorii POM-POM juniorky. Soutěžící Algafová Zina, Bartošová
Lucie, Kroupová Erika, Křižanová Kristýna, Semrádová Eliška a Ungrová
Tereza se probojovaly až na Mistrovství České republiky, kde bohužel
skončily mimo postupové pozice.
Mistrovství Evropy v Itálii se
mohlo uskutečnit díky podpoře
rodičů, města Rajhradu a obce
Holasice. Autobusovou dopravu
zajistila firma D.C. BUS s.r.o,
jejíž řidiči nás bezpečně dovezli
do cíle soutěže i domů, a za to
i jim patří velké poděkování.
Po prázdninovém odpočinku započnou tréninky pod vedením oblíbené trenérky, ale už
pod novým názvem Rapido

Rajhrad. Taktéž jsou plánována vystoupení roztleskávaček na různých
akcích v Rajhradě, Holasicích a blízkém okolí.
HN
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I já se připojuji k zástupu gratulantů našim skvělým děvčatům z obou
družstev rajhradských roztleskávaček. Jednou jsem měla možnost vidět
trénink děvčat v holasické sokolovně a musím se přiznat, že jsem nevěřila, jaká dřina, bolest a náročné akrobatické dovednosti musí děvčata
podstoupit, zvládnout. Přesto na jejich tvářích je vidět úsměv, radost
a hlavně potěšení z toho, co dělají. To, že to dělají perfektně, dokázaly
svou účastí na jakémkoli sportovním klání. Jsem hrdá a děkuji děvčatům
za skvělou reprezentaci naší obce Holasice nejen v České republice, ale
i v cizině! Máte můj veliký obdiv! Samozřejmě poděkování patří také paní
trenérce, která se děvčatům perfektně věnuje a výsledky její práce jsou
takto skvěle vidět!
Těším se, že při nejbližší příležitosti nás děvčata přesvědčí o svých
kvalitách pěkným vystoupením.
S úctou
Lenka Ungrová
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Obecní knihovna Holasice
„Myšlenka opřená o charakter se vždy prodere
ke slávě.“

František Halas
* 3. října 1901, Brno
† 27. října 1949, Praha
český básník, jeden z nejvýraznějších představitelů české poezie 1.
poloviny 20. století

František Halas se narodil v Brně, ale své dětství prožil na Českomoravské vrchovině. Po ukončení základní školy se vyučil knihkupcem a začal
pracovat v knihkupectví Stanislava Kočího v Brně a později v nakladatelství
Orbis v Praze. V této době se seznámil s literáty Vítězslavem Nezvalem,
Rudolfem Těsnohlídkem, Jiřím Mahenem nebo Ivanem Blatným. Realizoval
se také jako autor časopiseckých příspěvků (Rovnost a Sršatec) a vydával
avantgardní časopisy, na kterých spolupracoval s Bedřichem Václavkem
(Pásmo a Fronta). V roce 1920 spoluzaložil umělecký spolek Devětsil. Na
Halasovu tvorbu měl velký vliv pobyt ve Španělsku, kde byl v průběhu španělské občanské války. Za 2. světové války přispíval do ilegálně vydávaného Rudého práva.
Po 2. světové válce byl zvolen předsedou Syndikátu českých spisovatelů a pracoval jako přednosta odboru na ministerstvu informací.
Zemřel 27. října1949 v Praze na selhání srdce. Pohřben je v Kunštátě.
V roce1997 mu byl in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka II. třídy.
Poezie Františka Halase je velmi specifická. Často se popisuje jako
nemelodická, nepříliš líbivá, s přerývaným veršem, rytmicky nepravidelná
a zvukově výrazná. Najdeme v ní však jazykové experimentátorství, přesahy do hovorové či obecné češtiny a výraznou metaforiku. Halas byl ve své
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době velmi moderním básníkem, střídal osobní meditativní polohy se
sociálními otázkami, hledal smysl života a zároveň z něj prýštila touha
prostě psát poezii.
Básnické sbírky
Sepie (1927) – období poetismu, kde hravost kontrastuje s hořkostí
Kohout plaší smrt (1930)
Tvář (1930)
Hořec (1934) – barokní konstrukce verše
Dokořán (1936) – antifašistická sbírka
Torzo naděje (1938) – reakce na mnichovskou dohodu a mobilizaci,
Naše paní Božena Němcová (1940) – cyklus básní ke 120. výročí narození B. Němcové.
Ladění (1942) – lyrizovaná próza
A co? (vydáno posmrtně 1957) – syrovost a sevřenost verše jako reakce
na politický vývoj po roce 1948 i tušení vlastní smrti.
František Halas překládal z polštiny, ruštiny, maďarštiny, bulharštiny, slovinštiny a srbochorvatštiny. Jeho básnické dílo doplňují statě o literatuře
a výtvarném umění.
Výběr z díla Františka Halase najdete v Obecní knihovně Holasice, která
si vám dovoluje nabídnout nové a některé zajímavé stávající knihy ze svého
fondu.
Knihy pro dospělé:
Bambas, Petr: Podivné vraždy
Berry, Steve: Čtrnáctá kolonie
Bourdeaut, Olivier: Čekání na Bojanglese: dokud se tančí, nic zlého se
nemůže stát
Češka, Stanislav: Smrt poctivého lichváře
Hjorth, Michel – Rosenfeldt, Hans: Poslední zkouška
Ingelman-Sundbergová, Catharine: Brambory na vloupačku
Kupka, Jiří S.: Krvavé jahody
Nesbö, Jo: Žízeň
Niven, Jennife: Tíha vesmíru: okouzlující love story, která vás dostane
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Pomoc v potlačení podomního prodeje

Vargas, Fred: Muž s modrými kruhy
Watson, Jo: Hořící měsíc: exotické dobrodružství jaké lék na zlomené srdci

Vybrané knihy z Výměnného fondu:
Zídek, Petr. Po boku: třiatřicet manželek našich premiérů (1918-2012)
Kubaník, Josef. Květa Fialová: pod křídly andělů
Messner, Reinhold. Červená světlice na Nanga Parbatu
Vágner, Jakub. Můj život s rybami
Indridason, Arnaldur. Hrob v ledovci
Benzoni, Juliette. Čas travičů: králova komnata
Brožíková, Helena. Znamení motýla
Fousek, Josef. Cesty za nadějí
Tichá hrůza (hororové povídky)
McEwan, Ian. Amsterdam
Mlynářová, Marcela. V padesáti na začátku
Nosková, Věra. Ať si holky popláčou
Polách, Antonín. Bratři ze Soluně
Pospíšilová, Jarmila. Palačinky s pepřem
Rolečková, Eva. Lucemburská krev: příběh Prokopa a Jošta Lucemburského
Sparks, Nicholas. To nejlepší z nás
Taylor, Patrick. Doktore, teď to chce klid!
Vondruška, Vlastimil. Strážce boleslavského mysteria
Petra Koláčková, knihovnice

POMOC v potlačení podomního prodeje a dalších nekalých praktik
Vážení občané,
jistě se již většina z vás setkala s nekalými praktikami podomních prodejců
a call center – to jsou ti, kteří vás kontaktují telefonicky za účelem schůzky
u vás doma. Pokud na tuto schůzku přistoupíte, nabízejí vám poté buďto
něco jiného nebo dokonce na vás vyvíjejí agresivní nátlak a nutí vás ve vaší
domácnosti k podpisu nevýhodné smlouvy.
Proto se naše obec rozhodla vám od těchto nekalých praktik pomoci,
budete-li samozřejmě chtít a mít o tuto pomoc zájem. Zaměřili jsme se na
oblast elektrické elektřiny a zemního plynu.
Vybrali jsme specialisty, se kterými spolupracujeme již delší dobu. Protože
se touto problematikou zabývají už více než pět let, vědí, které společnosti
jsou na našem trhu spolehlivé. Tito specialisté mezi těmito společnostmi
vyvolají objektivní soutěž. V této soutěži vítězný dodavatel velmi slušně sníží
ceny a Vy, po uzavření soutěže, nemusíte platit jako nyní, vysoké částky za
energie.
Snižování nákladů v domácnostech se těší oblibě již delší dobu. V oblastech, kde již tito odborníci působili, místní občané stále volají a žádají opakování těchto akcí.
Proto se v září opět zahajují tyto akce v Rajhradicích, Opatovicích,
Morkůvkách, Branišovicích, Starovičkách, dále v Mutěnicích, Hlohovci,
Kyjově a dalších obcích a městech naší republiky. U nás v Holasicích tato
akce proběhne ve čtvrtek 7. 9. 2017 od 15 do 18 hodin na Obecním
úřadě v prostorách zasedací místnosti.
Máte-li zájem využít této nabídky, vezměte v uvedený den s sebou poslední roční vyúčtování za elektřinu a plyn a poslední smlouvy (vč. dodatků), které
jste uzavřeli s energetickými společnostmi. Kdo nemůže najít, nebo chce jen
poradit, přijďte také. Vše bude vysvětleno na místě samém.
Ukázka cen, které jsou speciálně určeny pro tuto akci:
elektřina: 1 050 Kč/MWh – tarif D02d
zemní plyn: 675 Kč/MWh
Toto jsou ceny při zahájení soutěže. Po ukončení soutěže budou ceny ještě
nižší!
Pevně věříme, že budete s tímto snížením plateb ve vašich domácnostech
spokojeni a dále si tím odstraníte obtěžující prodejce s nekalými praktikami.
Informace na tel.: 603 454 705.
ENPROMA, Dušan Makaj, obchodní ředitel
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Knihy pro děti a mládež:
Black, Holly: Nejchladnější dívka ve městě Chladu
Carter, Ally: V tajných službách: čestný špionský
Cass, Kierra: Koruna
Clary, Julian: Oprsklovi: Zachránci zvířat
Hocking, Amanda: Kroniky Kaninu. Políbená ledem příběh ze života Tryllů
Kaletová, Lucie: Josefína a bytosti: legendy Slovanů ožívají!
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky. Všechna sláva...
Mlynowski, Sarah: Kouzla vzůru nohama
Orlando, Kristen: Mé jméno je Nikdo: kronika Černých andělů

Klub seniorů

Klub seniorů

Vážení obyvatelé Holasic,
po delší odmlce se opět hlásím se zprávami z klubu seniorů. Přestože
jsme měli přes léto pauzu v našich pravidelných schůzkách, v období před
prázdninami jsme toho zažili spoustu pěkného. Proto bych ráda zrekapitulovala touto cestou nejvýznamnější události z předešlého období.
Začala bych ohlédnutím za již 3. setkáním holasických seniorů, které se
konalo opět v holasické sokolovně, a sice 2.dubna. Jsem moc ráda, že
naše tradiční setkání
mají mezi seniory takovou oblibu, a že se
scházíte v tak hojném
počtu. Letos se zúčastnilo celkově 70 seniorů, z toho 43 žen a 27
mužů. Setkání nám
zpříjemnilo vystoupení
téměř všech (!) dětí
z naší základní a mateřské školy, a k poslechu
zahrála dechová muzika Střeličáci. Věřím, že jsme si setkání všichni užili, o čemž svědčí i milé
ohlasy účastníků. Touto cestou bych také poděkovala všem, kdo se na
organizaci akce podíleli, všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s hladkým
průběhem, ale také p.učitelkám a vystupujícím dětem z obou škol.
V dubnu jsme měli v klubu seniorů také návštěvu, v osobě
MUDr. Richarda Součka, který nám zajímavým způsobem vyprávěl o příčinách bolestí především nohou, a doporučil, jak jim co nejlépe předcházet.
Po přednášce se rozpoutala debata, a na pana doktora směřovalo množství
otázek, které všechny přítomné v průběhu napadaly. Setkání jsme zhodnotili jako velice zajímavé a přínosné.
Před velikonocemi jsme se pustili opět do zdobení vajíček, a našimi
výrobky jsme si krásně vyzdobili místnost, kde se scházíme.
V měsíci květnu jsme dostali pozvání od p.učitelek a dětí z naší mateřské
školky v Holasicích, které jsme samozřejmě nemohli odmítnout. Z mého
pohledu prostředníka mohu říct, že to bylo opravdu krásné mezigenerační
setkání dětí a seniorů, které bychom si velice rádi ještě někdy zopakovali.
Celá návštěva začala prohlídkou budovy MŠ na ulici J.Fučíka, kde někteří

ze seniorů nebyli již mnoho let, a mohli tedy zavzpomínat na svoje dětská
léta, či na období, kdy sem vodili vlastní děti. Poté jsme byli usazeni a děti
nám nabídly vlastnoručně připravené bohaté občerstvení. Opravdu, nic
nám nechybělo! Poté nám děti předvedly pásmo, které si pro nás připravily. Zvlášť se představili velmi šikovní předškoláčci, a zvlášť ti úplně nejmenší, kteří nám zahráli a zazpívali pohádku O červené Karkulce. To ale nebylo vše. Nakonec děti předaly seniorům vlastnoručně vyrobené dárečky
v podobě perníčků. Děti byly odměněny velkým potleskem, ale nejen to! To
by nebyly naše seniorky, v čele s p.Muchovou, aby přišly s prázdnou.
Dětem vyrobily a předaly na výměnu také dáreček, což byly, světe div se,
také vlastnoručně vyrobené perníčky! Takže proběhla výměna, a následná
ochutnávka :-)
Paní Muchová ovšem neponechala nic náhodě, a k této speciální příležitosti složila i píseň, kterou s ostatními seniorkami na melodii písníčky
Tancuj, tancuj, vykrúcaj, nacvičily při našich středečních setkáních. Ve
školce ji potom společně dětem zazpívaly, a nejen to, v refrénu se přidaly
i děti a paní učitelka všechny doprovodila na kytaru. Bylo to opravdu úžasné setkání, kromě společného zpívání jsme se vyfotili, a poté se už děti
i senioři přesunuli na školkové hřiště, kde ještě společně poseděli. Bylo to
opravdu velmi příjemně strávené dopoledne myslím pro všechny zúčastněné, a tyto dojmy jsme v sobě měli ještě dlouho poté. Děkuji proto všem,
p.učitelkám, dětem i seniorům, že našli vůli a čas se takto sejít.
Také v letošním roce jsme vyráželi i mimo zdi naší klubovny. Autobusový
zájezd byl tentokrát vypraven 30. 5. na zámek Milotice a následně jsme se
přesunuli
do
Hodonína a do
hodonínské ZOO.
Tradičně nám přálo
počasí, nečekaně
nám přijel větší bus,
takže jsme měli
opravdu
luxusní
pohodlí.
Zámek
v Miloticích je známý
mj.tím, že je zde
možno procházet se
po místních zahra-
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dách ve stylových kostýmech. Toho naši senioři nevyužili, ale kochali jsme
se alespoň ostatními, kdo této možnosti využili, včetně nespočtu dětí ze
školních zájezdů. Samotná prohlídka byla velice hezká, v chodbách zámku
jsme potkali i kněžnu. Poté jsme si prošli místní krásnou zahradu, a přesunuli jsme se na oběd do Hodonína. Kupodivu stejný nápad měl i prezident
Miloš Zeman, který právě v tento den Hodonín navštívil, takže někteří z nás
měli i bonus v podobě zahlédnutí prezidenta České republiky. Pak již následoval přesun do hodonínské ZOO, která je velmi příjemná, menší, ale situovaná v polostínu, takže jsme si ji v pozvolném tempu prošli. Obdivovali
jsme především vzácného bílého lva, kterého jen tak někde neuvidíte. Náš
výlet jsme zakončili u stánku s občerstvením, a pak už zpět do našeho
luxusního busu, kde jsme si cestou zpět i tošku zazpívali.
I během letošního jara vzala do svých rukou pár výšlapů p. Muchová, ten
s největší účastí byl pravděpodobně do rajhradského archivu, kde se konal
Den otevřených dveří, s výstavou pohlednic obcí z okresu Brno - venkov
z doby monarchie a 1.republiky. Výstava byla velmi zajímavá, a tím, že byla
otevřena jen jediný den, také ojedinělá.
Během jara jsme opět nezapomněli ani na hledání nejkrásnějších předzahrádek v Holasicích. Letošní suché jaro k nám nebylo moc vlídné, takže
i na vzhledu zahrádek bylo sucho dost znát. Ale my oceňujeme především
snahu o upravený prostor, nikoliv honosná zahradnická díla. Také jsme si
řekli, že výherci z minulých let by se neměli opakovat, což neznamená, že
i letos jejich předzahrádky nejsou krásné. Naopak, některé jsou ještě krásnější. Ale abychom dali šanci i ostatním, nakonec jsme se hlasováním usnesli, že pro letošní rok se výherci nejkrásnější předzahrádky stávají manželé
Vlčkovi, č.p.162, a 2. místo získávají manželé Šubrtovi, č.p. 366.
Gratulujeme a děkujeme, že děláte vzhled naší obce krásnější!
Jak již jsem uvedla výše, během prázdnin jsme si dali pauzu s našimi pravidelnými schůzkami, takže začínáme zase v září, každou středu od 14 do
16 hod. Pro podzimní měsíce plánuji určitě alespoň jeden autobusový
výlet, chystáme také promítání filmu, a prostě se těšíme, co nám druhá
polovina roku přinese. A to stejné přeji i vám!

„Společnost vzkvétá, když staří lidé sázejí stromy s vědomím,
že nikdy nebudou sedět v jejich stínu.“ (řecké přísloví)
Jitka Holíková
28

1. místo – předzahrádka manželů Vlčkových

2. místo – předzahrádka manželů Šubrtových
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