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Úvodní slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
dnešní mé slovo bude poněkud
netradiční, ale domnívám se, že
v současné době velmi důležité.
I když se blíží doba adventu
a Vánoc, nedá mi to, abych nezmínila letošní hody v naší obci. V průběhu
prázdnin probíhaly práce spojené se
zateplením obecní sokolovny. Tyto
práce byly dokončeny a sokolovna
předána ve středu 24. 9. 2014,
hodová zábava byla naplánována na
sobotu 27. 9. 2014. S hodně velkými obavami jsem předávala klíče od
sokolovny stárkům, protože stav
sokolovny uvnitř i kolem celé budovy
byl po stavebních pracech žalostný.
I když byla vyhlášena brigáda na úklid
sokolovny, pomoci s úklidem přišlo
jen několik místních žen, vše prakticky zůstalo na stárcích. Musím říci, že
letošní stárci celé naší obci udělili
velikou lekci. Kdykoli jsem v oněch
několika málo dnech přišla do sokolovny, vždycky se stárci usmívali,
viděla jsem na nich, že jsou unavení,
mají obavy, aby se vše stihlo, aby
vyšlo počasí, nezkazilo se víno, přišli
lidé na zábavu a do průvodu … Onu
lekci vidím v tom, že přes nepřízeň
veškerých podmínek tito mladí lidé se
usmívali, vždy byli ochotní, cítila
jsem, že jsou dobrá parta, že „táhnou
za jeden provaz“! Kdo jste se účastnili sobotní zábavy, mohli jste se přesvědčit, že sokolovna byla nejen perfektně uklizená, krásně vyzdobená,
mája nejvyšší jakou jsme za poslední
tři roky v Holasicích měli, na zábavu
přišlo obrovské množství návštěvníků, no a půlnoční překvapení…

Myslela jsem si, že po půlnočním
překvapení z roku 2013 už nemůže
být nic lepšího… ó, to jsem se mýlila,
netušila jsem, kolik máme skvělých
tanečníků a tanečnic v obci! Bylo to
úžasné a klobouk dolů! Sobotní
zábava končila hodně pozdě, spíše
k ránu. My, dobře se bavící návštěvníci, jsme se odebrali domů, ale opět
to byli stárci, kteří do 6 hodin ráno
vše uklízeli a připravovali na nedělní
zábavu. Když v neděli v 11 hodin
začínala mše svatá u kapličky, byla
jsem opět velmi mile překvapena,
protože mše začínala průvodem stárků a kněží ke kapličce. Ze stárků
nikdo nechyběl, všichni byli perfektně ustrojení v krojích a trpělivě snášeli ostré sluneční paprsky, které
po celou dobu mše do nich doslova
praly!
Vlastní nedělní průvod byl nádherný, díky krásnému počasí se sešlo
obrovské množství návštěvníků,
v letošním roce jsme měli také největší počet dětí v krojích (přes 50).
Posezení za sokolovnou bylo velmi
příjemné a to jsme nikdo netušili, že
nás čeká další velké překvapení a to
bylo taneční vystoupení našich
nejmenších krojovaných dětí, které
opět v poněkud nepříznivých podmínkách a ve velmi krátkém čase s dětmi
secvičila paní učitelka Lenka
Hanzlíková. Vedle pěkného vystoupení malých dětí jsem si ale všimla
dalšího pro mě důležitého faktu, a to
bylo povzbuzování dospělých stárků
během vystoupení malých dětí.
Uvědomila jsem si, že to, co se snažíme dětem stále připomínat, že by
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měly být hrdé na to, že jsou
z Holasic, z jedné dědiny, měly by
spolu kamarádit, měly by se vzájemně podporovat… toto právě krásně
předvedli starší stárci, kteří po celou
dobu vystoupení dětí zůstali v bezprostřední blízkosti vystupujících, tleskali, juchali a vlastně takto perfektně ty
mladší podpořili!
A tak bych velice ráda na tomto
místě poděkovala především hlavním
stárkům – slečně Míši Černíkové
a panu Michalu Pírkovi, protože pod
jejich vedením byly hody opravdu
důstojné, zábavné a naprosto bezproblémové. Velký dík za jistou dávku
odvahy patří také paní Janě Dufkové,
která s naprostou lehkostí sobě vlastní veškeré dění kolem hodů již třetím
rokem ochotně organizuje, zajišťuje
a zastřešuje svou osobou.
Jestliže se v současné době děje
to, co se děje ve sférách nejvyšších
a hlava našeho státu se chová tak,
jak se chová a říká to, co říká, jsem
nesmírně hrdá na to, že v naší malé
obci, díky právě našim mladým spoluobčanům a tedy budoucnosti tohoto
národa, cítím úctu k tradicím, jistou
míru zodpovědnosti za historii naší
obce, sounáležitost mezi mládeží,
odpovědný přístup a moc bych si
přála, abychom v té velmi pěkné
atmosféře nedělního hodového
odpoledne pokračovali i v budoucích
letech. Abychom spojili síly a usilovali o prosazování toho dobrého pro
celou naši obec, abychom si uvědomovali, že nikdo za nás nic neudělá,
nevyřeší, abychom se dokázali ke
všem problémům postavit čelem

Zasedání zastupitelstva obce

a hledali řešení především u sebe
samých. Skutečně platí, jaké si to
uděláme, takové to budeme mít.
Celý letošní rok 2014 byl rokem
s rekordním počtem voleb – volili
jsme nejprve do Evropského parlamentu, do Senátu Parlamentu ČR
a pro naši obec byly nejvýznamnější
volby do obecního zastupitelstva,
které se konaly 10. a 11. 10. 2014.
Bylo zvoleno zastupitelstvo, v němž
bude pracovat třetina nových zastupitelů. Na tomto místě chci poděkovat
za důvěru, kterou jste projevili svou
volbou a věřte, že je to pro nás, zvolené zastupitele, nejen velká čest, ale
také velký závazek, který jsme na
ustavujícím zasedání dne 6. listopadu
2014 slibem zastupitelů přijali.
Je před námi asi nejkrásnější
období v roce, období adventu
a Vánoc. Přeji vám, aby celá doba
příprav a vlastní prožitek vánočních
svátků byl pro vás a pro vaše nejmilejší co nejpříjemnější, plný radosti,
dětského těšení se a očekávání.
Samozřejmě přípravy se neobejdou
bez starostí, shánění, stresu a shonu.
Toto předvánoční šílenství patří již do
rituálu každé rodiny. Odměnou je
potom v den vánoční naprosté vyčerpání, ale ten krásný pocit, že se opět
vše zvládlo tak, jak mělo, je neopakovatelný.
Do nového roku vám přeji především pevné zdraví, pokoj v duši, lásku
a radost z každého nového dne.
Lenka Ungrová
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V komunálních volbách ve dnech
10. 10. – 11. 10. 2014 byli zvoleni členy zastupitelstva obce
Holasice pro volební období
2014 – 2018:
Luboš Bachorec
Mgr. Jitka Čupová
Rudolf Holacký
Zdeněk Holacký
Ing. Roman Kostelecký
Mgr. Petra Sedlářová
Ing. Andrea Stejskalová
Ludmila Tomanová
Mgr. Lenka Ungrová

bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn
schválilo:
• navržený program ustavujícího
zasedání
• zvolení jednoho místostarosty
• způsob volby starosty a místostarosty postupem veřejně, hlasováním
• předávání podkladů pro jednání
zastupitelstva v listinné podobě –
doručovací službou úřadu a v elektronické podobě dle zájmu zastupitelů
zvolilo:
• starostkou obce Mgr. Lenku
Ungrovou
• místostarostou obce Ing. Romana
Kosteleckého
• předsedkyní finančního výboru
Ing. Andreu Stejskalovou
• předsedkyní kontrolního výboru
Mgr. Petru Sedlářovou
zřídilo:
• finanční výbor a kontrolní výbor,
oba výbory budou tříčlenné
stanovilo:
• odměnu za výkon neuvolněného
člena zastupitelstva obce ve výši
540 Kč/měsíc
• odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7 509 Kč/měsíc
odložilo:
• volbu členů finančního a kontrolního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech na
nejbližší jednání zastupitelstva
neschválilo:
• zvýšení měsíčních odměn a příplatků

starostka obce:
Mgr. Lenka Ungrová
místostarosta obce:
Ing. Roman Kostelecký
předsedkyně finančního výboru:
Ing. Andrea Stejskalová
předsedkyně kontrolního výboru:
Mgr. Petra Sedlářová
členové finančního a kontrolního
výboru jsou navrženi, zvoleni budou
na nejbližším jednání zastupitelstva
obce.
Zastupitelstvo obce na svém ustavujícím zasedání konaném dne
6. 11. 2014
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Holasice
Mgr.
Sedlářovou
a Ing. Kosteleckého
• zapisovatelkou Ing. Menšíkovou
• pro výkon funkce starosty obce
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neuvolněným členům zastupitelstva
v případě souběhu nároků za výkon
funkce předseda výboru nebo komise, člena výboru nebo komise

• smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem zřízení věcného břemene osobní služebnosti energetického vedení na pozemku p.č. 111
k.ú. Holasice za jednorázovou náhradu ve výši 3 000 Kč bez DPH (DPH
bude připočítáno)
• smlouvu
o
právu
stavby
č. 576/2014
• poskytnutí příspěvku z rozpočtu
obce na rok 2015 na financování
systému IDS JMK ve výši 51 950 Kč
• smlouvu o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci OPŽP
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za účelem zřízení
služebnosti vedení podzemního
komunikačního vedení veřejné
komunikační sítě – zemní metalické
kabely a síťový rozvaděč na p.č.
394/6 za jednorázovou náhradu ve
výši 100 Kč/bm trasy, nejméně však
3 000 Kč bez DPH (DPH bude připočítáno)
• zveřejnění záměru – pronájem prostor v obecní sokolovně paní Janě
Dufkové za účelem vedení sportovního kroužku cvičení pro děti
• zveřejnění záměru pronájem prostor v obecní sokolovně panu
Michalu Pírkovi za účelem vedení
sportovního kroužku gymnastika pro
děti
• pověření péčí o pana Čestmíra
Bártu paní Marii Balákovou
• změnu smlouvy o stavebním spoření z roku 2000 a zvýšení cílové

Zastupitelstvo obce na svém
1. zasedání konaném dne 13. 11.
2014
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 1.
zasedání
zastupitelstva
obce
Holasice Mgr. Sedlářovou a pana
Bachorce
• zapisovatelkou průběhu každého
jednání zastupitelstva obce po celé
volební období 2014 – 2018
Ing. Menšíkovou, v případě její nepřítomnosti si zastupitelstvo obce
Holasice určí náhradníka
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• nový jednací řád zastupitelstva
obce
• jednací řád finančního a kontrolního výboru beze změn
• komisi pro otevírání obálek
s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek dle směrnice pro
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v měsících listopad – prosinec
2014
ve
složení
Ing. Kostelecký, Ing. Menšíková,
Mgr. Čupová, Ing. Stejskalová,
Rudolf Holacký, Zdeněk Holacký,
paní Dufková, Mgr. Ungrová
• rozpočtové opatření č. 8, 9/2014
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Informace OÚ
částky z 1 000 000 Kč na výslednou
částku 1 200 000 Kč
• smlouvu o realizaci překládky
sítě elektronických komunikací
č. VPI/MJ/2014/00039
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Úprava veřejného prostranství,
Holasice – lokalita Lávka p.č.153/1
• zveřejnění záměru prodeje části
obecního pozemku p.č. 100/1
• určení starostky k zastupování
obce v DSO Mikroregion Rajhradsko
• určení starostky k zastupování
obce v DSO Regionu Židlochovicko
souhlasilo:
• s kalkulací vodného na rok 2015
od VAS Brno-venkov
• s dělením a scelením dotčené
části obecního pozemku p.č. 100/1
k.ú. Holasice podle GP č. 702-118
/2014
pověřilo:
• starostku jako určeného zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem regulačního plánu
• starostku k provedení rozpočtových opatření za měsíce listopad
2014 a prosinec 2014 až do výše
1 000 000 Kč
• starostku k provedení průběžných
rozpočtových opatření mezi jednáními
zastupitelstva do výše 200 000 Kč
od ledna 2015
neschválilo:
• zveřejnění záměru – pronájem prostor v obecní sokolovně o.s. V.O.R.
za účelem vedení kroužku střelba ze
vzduchovky.

PrOVOZ ObecníHO Úřadu
HOlasIce V PrOsIncI 2014

pondělí
22. 12. 2014

8 – 17 hodin

úterý
23. 12. 2014

ZAVŘENO

pondělí
29. 12. 2014

8 – 12 hodin

úterý
30. 12. 2014

ZAVŘENO

středa
31. 12. 2014

ZAVŘENO

pátek
2.1.2015

ZAVŘENO

Od 5. 1. 2015 provozní doba beze
změny.

statIstIka
V ObcI HOlasIce

Počet obyvatel obce ke dni 20. 11.
2014 je 1 056 obyvatel přihlášených
k trvalému pobytu.

statistika
muži ženy celkem
20.11.2014 chlapci dívky

5

do 15 let

107

95

202

nad 15 let

437

417

854

celkem

544

512 1 056

Informace z obecního úřadu
rok

narození

přistěho- odstěhovaní
vaní

úmrtí

celkem

dívky

chlapci celkem

2013

13

7

6

2014

17

8

9

kulturní akce v Holasicích a okolí

ženy

muži

celkem

celkem

7

5

2

53

25

8

5

3

28

18

se o rozšiřování naší obce. Jakékoli
bližší informace k výstavbě podá
Stavební úřad v Rajhradě.

uZaVření
OdPadOVéHO dVOra

Od 7. 12. 2014 do jara 2015 bude
uzavřený odpadový dvůr. V této době
bude probíhat rekonstrukce a modernizace stávajícího odpadového dvora.
Předpokládaný termín dokončení této
modernizace je jaro 2015. Jestliže
nebude modernizace odpadového
dvora dokončena ve stanoveném termínu, bude včas oznámeno náhradní
místo, kde budou uloženy velkoobjemové kontejnery, do nichž bude
možné odkládat velkoobjemový odpad.

Veřejný
Obecní rOZHlas

V měsíci říjnu byla provedena pravidelná servisní prohlídka a oprava
nahlášených závad na jednotlivých
hlásičích našeho obecního veřejného
rozhlasu. Při této prohlídce bylo zjištěno, že na ul. Brněnská došlo k svévolnému odpojení hlásičů – reproduktorů č. 8 a 9. Chci vás upozornit,
že ten, kdo se takto chová a svévolně
uvádí hlásiče mimo provoz, dopouští
se přestupku. Veřejný rozhlas je součástí integrovaného záchranného systému. Jestliže vás hlášení rozhlasu ruší,
je možné toto oznámit Ing. Menšíkové
na OÚ Holasice. Při pravidelných servisních prohlídkách je možné hlásiče
ztlumit či naopak přidat na intenzitě
zvuku, natočit apod. Domnívám se
však, že desetiminutová relace v 17
hodin není nijak omezující.
Lenka Ungrová

VýstaVba lOkalIta Za
ZaHradnIckOu škOlOu

Na podzim 2014 byla zahájena
výstavba mezi lokalitou Rozhraní
a Střední zahradnickou školou
v Rajhradě. Tato výstavba se týká
města Rajhradu, je realizována na rajhradském katastru. Tato lokalita bude
s naší obcí pouze sousedit, nejedná
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rozsvěcení vánočního stromu
a zahájení doby adventní
30. 11. 2014 od 17 hodin
náměstí před samoobsluhou
Holasice
Pohádka o budulínkovi
následuje Mikulášská besídka
5. 12. 2014 od 17 hodin
obecní sokolovna Holasice
vstupné dobrovolné

Výstava betlémů
13. 12. – 28. 12. 2014 denně
mimo pondělí od 10 do 16 hodin
farní centrum
Benediktinského kláštera Rajhrad

Vánoční tvoření
2. 12., 9. 12., 16. 12. a 23. 12.
2014 od 16:30 do 17:30 hodin
sokolovna Holasice

Vánoční jarmark v Zš Holasice
17. 12. 2014
jídelna ZŠ Holasice, Palackého 24

Vánoční tvoření
6. 12. 2014 od 13 do 17 hodin
v prostorách OÚ Holasice
zve občanské sdružení HaLeLiSta

Vánoční běh Holasicemi
20. 12. 2014, sokolovna Holasice

kouzlo vánoc – prodejní výstava
6. 12. 2014 od 13 do 18 hodin
7. 12. 2014 od 11 do 17 hodin
Lidový dům Blučina

Živý betlém
25. 12. 2014 v 15:30 hodin
nádvoří Benediktinského
kláštera Rajhrad

adventní koncert rajhradského
pěveckého sboru
7. 12. 2014 v 16 hodin
Kostel sv. K. Boromejského,
Opatovice

Vánoční koncert Židlochovického
dětského pěveckého sboru
skřivánek
26. 12. 2014 od 17:30 hodin
Židlochovický kostel

Česko zpívá koledy
10. 12. 2014, sokolovna Holasice

Vánoční koncert
Český filharmonický sbor brno
28. 12. 2014
Benediktýnský klášter Rajhrad

Vánoční dílničky
13. 12. – 14. 12. 2014
od 14 do 16 hod.
farní centrum
Benediktinského kláštera Rajhrad

Předsilvestrovský turnaj
30. 12. 2014
sokolovna Holasice
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Mateřská škola Holasice
V říjnu děti sázely jarní cibuloviny,
které nám zajistila paní Slavíčková
a zároveň i s paní Duchoňovou nám
pomohly s organizací. Na závěr sázení pohostila děti dobrůtkami, které
pro ně upekla, u sebe na zahradě.

Po dvakrát jsme byly šeptat svá
nejtajnější přání do staré vrby u řeky
a jednou navštívily tůňku.

Děti byly nadšené a jsou zvědavé
kolik zasázených kytiček na jaře
vykvete.

Děkujeme všem rodičům, kteří se
o naší MŠ zajímají a pomáhají nám,
jak přípravou různých akcí nebo
materiálně.

S mladšími dětmi chodíme pozorovat srnky, volavky, divoké kačeny
a občas vidíme i nějakého zajíčka.

Kolektiv Mateřské školy
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Výstava Od Ferdy po jonatána
Dne 3. 10. děti mateřské školy
navštívily výstavu v Benediktinském
klášteře v Rajhradě s názvem „Od
Ferdy po Jonatána“. Výstava byla
zaměřena na ukázku literární tvorby
moravských spisovatelů.

Děti se seznámily s pohádkovými
knihami spisovatelů Ondřeje Sekory,
Adolfa Borna a dalších.

Výstava byla motivována dětskými večerníčky.

rozhovor – akátový dům v rajhradě
jak se co nejlépe
postarat o seniory?

pit, zajít na poštu či do lékárny a vyřídit
spoustu věcí sami, bez pomoci druhých a bez pocitu, že jsou na někom
závislí.
To znamená, že je určený převážně
pro aktivní a samostatné seniory?
Ne, v Akátovém domě jsou k dispozici pečovatelky a hospodyně, jejichž
služby senioři mohou, ale nemusí využívat. V okamžiku, kdy se zdravotní stav
seniora zhorší, nastupují hospodyně
a pečovatelky, které jsou připraveny se
vším pomoci.
Je Akátový dům něčím výjimečný?
Naši klienti oceňují především skutečnost, že čerpají a platí pouze takové
sociální služby, o které mají zájem
a které skutečně potřebují. Ubytování
s poskytováním základní péče v samostatném pokoji stojí 7 750 Kč za
měsíc.
A nakonec, co byste popřála
Akátovému domu a jeho obyvatelům?
Přeji všem obyvatelům Akátového
domu, aby se jim jejich nové bydlení
líbilo a aby si podzim života užívali plnými doušky. Akátovému
domu přeji, aby byl místem,
kde jsou spokojení jak jeho
obyvatelé, tak zaměstnanci,
kteří se o obyvatele starají.

V Rajhradě u Brna se
začátkem října tohoto
roku otevřel nový domov pro seniory
Akátový dům. Jedná se o nový a krásný domov pro seniory, který poskytuje
kvalitní bydlení se sociální péčí.
O výhodách a přínosech Akátového
domu pro seniory jsme si povídali
s paní Mgr. Večeřovou z vedení
Akátového domu:
Na začátek otázka, která mě osobně
zajímá – proč „Akátový dům“?
Ve vnitřním parku se nachází nádherný vzrostlý akát a senioři se tak
mohou těšit na to, že jim strom v letních dnech poskytne příjemný stín.
Proč by měli senioři, popř. jejich rodiny, uvažovat o bydlení v Akátovém
domě?
Akátový dům se vyznačuje výbornou
dostupností veškeré občanské vybavenosti, a proto si senioři mohou nakou-

Děti se aktivně zapojily do skládání puzzlů, vypracovaly si pracovní
listy.

Akátový Dům, Městečko 52,
Rajhrad
tel.: 776 479 455
e-mail: info@senbydleni.cz
www.senbydleni.cz

za MŠ I. Pazderová
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co nového v základní škole?

co nového v základní škole?
• Po podzimních prázdninách jsme
vyzkoušeli, jak nám létají draci, které
si děti donesly. Větrné podmínky
nám tolik nepřály, ale nakonec všem
dětem drak vzlétl.

Od nástupu prvňáčků uplynuly
necelé tři měsíce a už zvládají číst
první slova, psát nejen písmena, ale
i slabiky a orientovat se v číselné
řadě do sedmi. Jsou velmi šikovní
a ve škole se jim daří.

Závěrem bych chtěla popřát všem
krásné adventní období a hodně
zdraví po celý nový rok 2015.
Mgr. Pavlína Zámečníková

• 11. 11. 2014 se holasické světlušky sešly již po třetí. Prošly obcí až
k sokolovně, kde se konal závěrečný
ohňostroj.

Od 1. 10. 2014 se pro žáky otevřely kroužky: Vědecké pokusy,
Sokolík a Míčové hry.
• Krásnou událostí byly hody, kde
tančili i naši žáci. Poděkování patří
paní učitelce Hanzlíkové, která za
necelý měsíc nacvičila s dětmi tři
tanečky. Moc jim to slušelo…

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

Novými občánky Holasic jsou:

a sladkovodní expozici Živá voda
v obci Modrá.
• Velmi příjemnou akcí bylo opět
Dýňování na zahradě, kde děti společně s rodiči a babičkami vytvořily
strašidelné, ale i zábavné dýně
a z dužiny se uvařila dobrá polévka.
• Velká gratulace patří
žákům, kteří se v září
zúčastnili
závodu
v běhu Želešická růže,
kde se ti nejlepší umístili v druhé desítce.

Šimon Jonáš
Adam Minevich
Aneta Marčáková
Julie Mrhačová
Eliška Nešporová

Pozvánka:
17. 12. 2014
Vánoční jarmark ve školní jídelně
základní školy

Naposledy
jsme se rozloučili

Informace:
Vánoční prázdniny
22. 12. 2014 – 4. 1. 2015
nástup do školy 5. 1. 2015

s panem Josefem Tylem

Všechny články, novinky a fotogalerii sledujte na webových stránkách
www.zsholasice.cz.

• V měsíci září jsme
společně s předškoláky navštívili Botanickou
12

Čest jeho životu!
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sbor dobrovolných hasičů Holasice
Dobrý den v tomto předvánočním
čase! Rok 2014 utekl snad rychleji
než roky předešlé a blíží se, zejména pro děti, doba z celého roku nejočekávanější. Blíží se i doba bilancování a předsevzetí.
I naše organizace si provede určitou inventuru roku 2014 a představí
úkoly pro rok 2015. Členská schůze se bude jako obvykle konat v restauraci u Zlatého srnce v 15 hodin.
Datum bude členům sboru upřesněno v pozvánkách.
Jako již každoročně připravujeme
na polovinu února tradiční hasičský
ples, který bychom rádi trošku
ozvláštnili a zvýšili jeho prestiž. Tímto
vás již v předstihu na tuto akci srdečně zveme. Přesný termín bude včas
oznámen.

v Zastávce u Brna uskutečnila za
naší účasti soutěž ve všeobecných
znalostech nazvaná Hasík. Mimo
soutěží se děti podívaly do hasičského muzea v Přibyslavi a na stanici profesionálních hasičů v BrněLíšni. Tato stanice je v Brně nejnovější. Zde se nám dostalo odborného výkladu u mobilní techniky, která
se jinde v našem kraji nevyskytuje.
I v zázemí bylo mnoho zajímavé
techniky i dalšího vybavení. Další
akcí, u které naši mladí hasiči již tradičně asistují, je zdobení vánočního stromu. I tentokrát jsme za jejich
pomoc vděčni.

Zásahová jednotka k datu uzávěrky zpravodaje vyjela celkem k 19
událostem. V poslední době se jednalo o menší požáry nebo plané
naši mladí hasiči se po prázdnipoplachy způsobené el. požární signách zúčastnili soutěže v požárním
nalizací. Tato signalizace je již nainsportu v Syrovicích. Dále se
stalována v několika veřejných
budovách či skladech
Výlet do Přibyslavi
v našem okolí, zejména v Rajhradě.
4. září – jednotka vyjela odpoledne k požáru
odpadu do Rajhradu
k Pitrovu mostu. Na
místě s námi zasahovaly jednotky HZS ze Židlochovic a st. BVV.
21. září – k nahlášenému požáru chaty jsme
vyjížděli do Popovic.
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sbor dobrovolných hasičů Holasice
s pohřešovanou osobou vně objektu. Na místě bylo zjištěno, že se
jedná o cvičení. Spolu s námi na
místo
vyjely
jednotky
HZS
z Pohořelic a Židlochovic.
Mimo zásahů se členové jednotky
stále zdokonalují, probíhá výcvik
a školení. Mezi tyto činnosti patří
účast na odborné konferenci v Brně
na VUT. Zde se podrobně rozebírají
různá témata a novinky určené pro
hasiče či odbornou veřejnost.
Pravidlo „Těžko na cvičišti, lehko na
bojišti“ se snažíme využívat i v rámci
praktického výcviku – provádíme
pomocí motorových pil prořezávku
či kácení stromů. Většinou na odpadovém dvoře probíhá výcvik při likvidaci požárů dopravních prostředků,
které nám poskytují naši spoluobčané či příznivci (děkujeme za trpělivost občanům v okolí). Nově jsme
rozšířili školení a výcvik o vyprošťování z havarovaných vozidel, včetně
předlékařské péče.
Závěrem si dovolíme popřát šťastné a veselé Vánoce v kruhu nejbližších. Do roku 2015 jen to nejlepší
a mnoho úspěchů v osobním, pracovním či školním životě.
Více informací najdete na našich
webových stránkách www.holasice.cz/hasici nebo fotky na portálu
http://sdhholasice.rajce.idnes.cz/.

Na udaném místě ani v jeho okolí
jsme žádný požár nenalezli. Událost
byla planým poplachem. Na místo
s námi vyjela i jednotka HZS ze Židlochovic.
1. října – v brzkých ranních hodinách vyjela jednotka k požáru skladu v Rajhradě. Na místě bylo zjištěno vadné čidlo EPS. Jednalo se
o planý poplach.
10. listopadu – ráno nahlášen požár
pomocí EPS v rajhradském památníku písemnictví. I zde se jednalo
o závadu na čidle.
24. listopadu – na stejnou adresu
jsme vyjeli k nahlášenému požáru

Výcvik s HVZ

za holasické hasiče
Luboš Bachorec
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Občanské sdružení Holasické Violky
I od letošního školního roku
2014/2015 jsme naplánovaly
spoustu zajímavých akcí, pro děti,
pro dospěláky, pro rodiny.
Na začátku října proběhla burza
podzimního a zimního oblečení,
při této příležitosti jsme se zaměřily i na dobročinnou činnost ve prospěch naší kamarádky, která
pomoc potřebovala. Burza patří
k našim velmi úspěšným akcím,
každý rok se jí zúčastňuje čím dál
více nakupujících i prodávajících.
Nezapomínáme ani na sportovní
vyžití a začátkem listopadu proběhl 3. ročník streetballového turnaje příchozích hráčů, tato akce byla
zaměřená i na děti a jejich basketbalové dovednosti.
Všechny listopadové a prosincové úterky i nadále probíhá podzimní a vánoční tvoření pro děti
i jejich rodiče. Zde si vytváříme
podzimní dekorace na okna či
dveře, svícny, vánoční dekorace
na stůl apod. V úterý 25. 11. proběhne vázání adventních věnců,
tato dvouhodinovka je zaměřena
pouze pro dospěláky a po skončení si každá z nás odnese svůj
vlastnoručně vytvořený věnec,
popř. svícen.
V prosinci proběhne: 5. 12.
Mikuláš, kde se kromě nadílky

Občanské sdružení Holasické Violky
můžete těšit i na pohádku pro děti,
6. 12. bude blešák („Vše, co
doma najdete a nepotřebujete, to
se může líbit někomu jinému“ – je
motto této akce), 10. 12. si můžeme společně zazpívat na celorepublikové akci Česko zpívá koledy
a rok zakončíme sportovně předvánočním během 20. 12. a předsilvestrovským turnajem 30. 12.
Vedeme kroužky pro školní
a předškolní děti – sokolík a míčové hry.
Doufáme, že jsme vás zaujaly
naším programem a budeme se
těšit na vaši účast.
Chcete-li se dozvědět více,
najdete nás na fb Holasické violky,
o.s., máme i nástěnku s aktuálními
informacemi na Rudém náměstí
v Holasicích.
Jana Vaculová, Jitka Kreidlová
a Lucie Hejtmánková
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Obecní knihovna Holasice
„Kdo hledá, bývá očekáván.
Kdo čeká, je jen nalezen.“
Jaroslav Seifert

z poválečného zklamání v komunistickém hnutí. V roce 1929 byl mezi
sedmi spisovateli, kteří podepsali
Manifest sedmi protestující proti bolševizaci
v
novém
vedení
Komunistické strany Československa. Jaroslav Seifert i ostatní protigottwaldovští spisovatelé Josef
Hora, Marie Majerová, Vladislav
Vančura, Ivan Olbracht, Stanislav
Kostka Neumann a Helena Malířová
byli z KSČ vyloučeni.
V roce 1949 Seifert zanechal žurnalismu a začal se věnovat výhradně
literatuře. Jeho poezie byla poctěna
významnými státními cenami v letech
1936, 1955 a 1968. V roce 1967
byl jmenován národním umělcem.
V letech 1968–1970 se stal předsedou Československého svazu spisovatelů.
V roce 1984 se Jaroslav Seifert
stal jako dosud jediný český spisovatel nositelem Nobelovy ceny za literaturu. Cenu však za něj kvůli špatnému zdravotnímu stavu přebírala jeho
dcera. Ačkoli to byla velmi významná
událost, sdělovací prostředky se o ní
příliš nezmiňovaly.
Seifert se podílel na vzniku a činnosti skupiny Devětsil, společně

* 23. září 1901, Praha
+ 10. ledna 1986, Praha

jaroslav seifert byl český básník, spisovatel, novinář a překladatel,
první český nositel Nobelovy ceny za
literaturu. Patřil mezi členy hnutí
Devětsil, stál na počátku ryze českého uměleckého směru poetismu.
Jaroslav Seifert se narodil
v chudé rodině v Praze na Žižkově.
Studoval gymnázium, ale v roce
1921 ze školy odešel a začal se
věnovat žurnalistice (Rudé právo,
Rovnost, Reflektor, Proletkult,
Tvorba, ReD, Avantinum, Kvart, Listy
pro umění a kritiku…).
Jako řada jeho přátel viděl
Jaroslav Seifert zpočátku východisko
22

Obecní knihovna Holasice
s Karlem Teigem redigoval Revoluční
sborník Devětsilu a mezinárodní
revue Disk.
Jaroslav Seifert byl ve svých
počátcích velkým proletářským
bojovníkem – Město v slzách
(1921) – věnované S. K.
Neumannovi, Samá láska (1923).
Následně přešel k poetickému
okouzlení moderní civilizací – Na
vlnách TSF (1925, TSF =
Telegraphie sans fil = bezdrátová
telegrafie). Později ve svém díle
vyjadřuje cit k drobným darům života,
k domovu a národní kultuře –
Poštovní holub (1929), Jablko
z klína (1933), Ruce Venušiny
(1936), Vějíř Boženy Němcové
(1940), Světlem oděná (1940),
Kamenný most (1944).
Po roce 1945 vydal Seifert sbírku
Přílba hlíny (1945), shrnující dobu
ohrožení a zápasu za svobodu; dále

dvě sbírky inspirované dílem
Mikuláše Alše a Josefa Lady Šel
malíř chudě do světa (1949),
Chlapec a hvězdy (1956); básnické
skladby o tvůrčím údělu Píseň
o Viktorce (1950) a sbírku zpěvné
intimní lyriky Maminka (1954).
V 60. letech jeho verše zdrsněly,
rým se vytratil a z básní zaznívá
melancholie; objevuje se motiv smrti,
vzpomínky na dětství a mládí –
Koncert na ostrově (1965),
Odlévání zvonů (1967), Halleyova
kometa (1967), Deštník z Piccadily
(1979), Morový sloup (1981), Býti
básníkem (1983).
Obecní knihovna Holasice Vám
přeje klidné Vánoce nad dobrou
knihou.
Petra Koláčková
knihovnice

Příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku
vám přejí
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zastupitelé obce Holasice

Příspěvek aničky Procházkové
Dneska bych se s vámi chtěla
podělit o moje zklamání. Vlastně to
možná ani tak není jenom moje zklamání jako zklamání celé republiky.
Na internetu se skoro nemluví
o ničem jiném než o našem prezidentovi. Abych vás tak nějak zasvětila do toho, co se stalo: jednoduše
řečeno
PREZIDENT
MLUVIL
SPROSTĚ!
A proč to všichni tak řeší? Podle
mě například úplně všichni rodiče učí
děti od malička, aby mluvily slušně
no, a najednou promluví v českém

rozhlase hlava státu a veškerá snaha
našich milovaných rodičů je v pussy
:-). Ano přesně tak, náš pan prezident řekl, že v textu jedné ruské dívčí
hudební skupiny se objevuje slovo
vy....ný a k...a. sem k...a tam. Sice
jsem si ten rozhovor s ním neposlechla celý, ale je to otřesné! Už teď
doufám, že všichni chápou, proč
bych byla raději, kdyby volby vyhrál
ospalý kníže.
Anička Procházková

Gratulujeme k ocenění!
V minulém školním roce
2013/2014 bylo vyhlášeno druhé
kolo mezinárodní výtvarné soutěže
pro děti ze speciálních škol pod
názvem „MALUJEME BEZ HRANIC“.
Vyhodnocení soutěže proběhlo
v letošním školním roce a mezi
oceněnými byl student naší
Základní a Praktické školy
Miroslav šitavanc z Holasic,
který získal ocenění za použití zajímavé výtvarné techniky.

Toto ocenění Mirek získal ve
velké mezinárodní konkurenci dětí
ze zemí států Evropské unie.
Jeho i další výtvarná dílka bylo
možno shlédnout v galerii
Mahenova divadla v Brně.
Tímto Mirkovi gratulujeme!
za kolektiv
Základní a Praktické školy
Hustopeče
Monika Kadrnková
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