ZPRAVODAJ
Informační čtvrtletník obce Holasice 57. vydání

jaro 2018

Úvodní slovo starostky obce
Sběrný dvůr
odpadů
Holasice
od 1. 3. 2018
je otevřen
vždy:

Sběrný dvůr odpadů
je určen občanům Holasic, kteří mají zaplacen poplatek za odpady.
úterý
Tito občané mohou odpady
čtvrtek
na sběrném dvoře ukládat zdarma. Obsluha může požadovat předložení občan- sobota
ského průkazu.
Sběrný dvůr není určen pro živnostníky a firmy!

15 - 18 h.
15 - 18 h.
9 - 11 h.

Bližší informace na straně 6 tohoto zpravodaje.

Víceúčelové
sportovní
hřiště
Holasice

Pronájem hřiště po předchozí domluvě
na tel. 737 852 365, p. Radek Sláma
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Pěkné jarní dny vám všem, čtenářům Holasického zpravodaje,
věřím, že v těchto dnech, kdy se vám dostává do rukou již 57. číslo
obecního čtvrtletníku, pominuly ony vysoké mrazy, které nás potrápily
v únoru letošního roku.
Jak již bývá zvykem, začátkem každého roku informuji na tomto místě o plánovaných větších investicích, které bychom chtěli v naší obci provádět.
V letošním roce to bude především kompletní oprava komunikací
a chodníků na ulici Čsl. armády. Po uložení kabelů NN do země, instalaci
nových sloupů veřejného osvětlení, kdy lze tvrdit, že další ukládání do země
jakékoli inženýrské sítě již v této části obce nepředpokládáme, pozvali
jsme projektanty, aby mohli zahájit práce na přípravě projektů uvažované
opravy. Původně jsme uvažovali jen o nových chodnících, ale je logické,
že umístění chodníků by v budoucnu nedovolilo jakoukoli vhodnější rekonstrukci vozovky (především spádování, nestejná šíře silnice, apod.). Bude
se tedy opravovat jak silnice, tak i chodníky. Vzhledem k tomu, že se bude
jednat o finančně nákladnější investici, bude celá oprava chodníků a komunikace rozdělena do tří fází. Jako první se bude takto opravovat ulice
od č.p. 215 po č.p. 287. Současně bude v této části obce položen
i optický kabel a bude umožněno zájemcům zbudovat přípojky optického
kabelu do domácnosti.
Jakmile proběhne uložení kabelů NN vedení do země i v dalších ulicích
obce, je předpoklad, že by se i zde měly finálně upravit jak silnice, tak
i chodníky. Kdy se tak stane, nevíme, protože společnost EON, která je
investorem a realizátorem celé akce, zatím neavizovala zahájení druhé
fáze – ukládání NN vedení do země na ulicích Palackého a Úzká. Pokud
se tak stane v letošním roce, musíme na své náklady zajistit instalaci nového veřejného osvětlení včetně položení kabelů do země a pořízení nových sloupů a svítidel na těchto ulicích.
Dále bychom v letošním roce chtěli opravit silnici vedoucí ze spodní části
ulice Václavské ke kapli sv. Václava. Opravě silnice musí předcházet zpevnění svahu na horní části ul. Václavská a následně bude na silnici položen
nový asfaltový povrch.
Asfaltovým recyklátem bude opravena také cesta na ulici Václavské, po
níž jezdí těžká doprava především na ČOV a do sběrného dvora.
Opravena bude také lávka přes Mlýnský náhon – vlastní konstrukce
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Úvodní slovo starostky obce

Zasedání zastupitelstva obce

lávky bude posílena dalším zavětrováním, bude vyměněna dřevěná podlážka a celá konstrukce bude nově natřena.
Pro novou lokalitu Čtvrtě budou pořízeny digitální hlásiče neboli veřejný
rozhlas, který je součástí integrovaného záchranného systému, tudíž musí
být veřejnosti dostupné nejen hlášení místním rozhlasem.
Venkovní multifunkční hřiště bude opatřeno osvětlením pro možnost
sportování i po setmění.
Rádi bychom zbudovali pro mládež a dospělé workautové hřiště (hřiště
pro cvičení s vlastní vahou těla,
jde o nejzdravější alternativu
k běžnému posilování se závažím). Společně s odborem
územního plánování v Židlochopolečenská
vicích hledáme vhodné místo
pro vlastní realizaci. Věřím, že
kronika
tato dobrá myšlenka se podaří
Na chvíli se zastavil čas
v letošním roce zdárně dokončit.

Zastupitelstvo obce na svém 29. zasedání konaném 14. 12. 2017
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 29. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní
Ludmilu Tomanovou a paní Janu Dufkovou;
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• vyrovnaný rozpočet na rok 2018: příjmy 17.900.000 Kč a výdaje
17.900.000 Kč
• střednědobý výhled rozpočtu obce Holasice na roky 2019 – 2021
• vyrovnaný rozpočet ZŠ a MŠ Holasice na rok 2018: příjmy 1.116.600 Kč
a výdaje 1.116.600 Kč
• střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Holasice na roky 2019 – 2021
• stanovení výše měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů pro rok 2018
takto: místostarosta 27.613 Kč, člen zastupitelstva 1.534 Kč, výplata od 1. 1.
2018
• přílohu č. 2 ke smlouvě č. 16/19 o odstraňování a separaci komunálního
odpadu v obci Holasice pro rok 2018
• OZV č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Holasice
• OZV č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok
2018 ve výši 600 Kč/osoba
• uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Obnova veřejného osvětlení v obci
Holasice s firmou MKK lightservis, s.r.o. na dodatečné práce v hodnotě
102.328 Kč bez DPH
• výši stočného pro rok 2018 ve výši 25 Kč/m3 + DPH tj. 28,75 Kč/m3
• termín splatnosti za stočné buď jednorázově do 30. 6. 2018 nebo ve dvou
stejných splátkách nejpozději do 30. 6. a 30. 9. 2018
• čerpání Fondu investic p.o. ZŠ a MŠ Holasice v částce 41.739 Kč (z toho
34.589 Kč za opravu chlapeckých a dívčích WC a částka 5.620 Kč za opravu
nátěrů a maleb v budově ZŠ) z důvodu posílení rozpočtu na rok 2017, opravy
souvisely se zřízením nové třídy ZŠ – nástavba
• čerpání Rezervního fondu p.o. ZŠ a MŠ Holasice v částce 34.589 Kč pouze
v případě, že bude vyčerpána provozní dotace od zřizovatele na dovybavení
nových školních prostor

S

a všechny zvony oněměly,
to ty jsi přišel/přišla mezi nás!

V tomto krátkém výčtu jsem
naznačila pouze ty větší plánované investice. V průběhu roku
se zabezpečuje celá řada dalších běžných udržovacích prací
a samozřejmě se objeví také
nepředvídané problémy, které
se snažíme řešit. Přejme si, aby
těch nepředvídaných problémů
bylo v roce 2018 co nejméně.
Děkuji za pozornost, přeji
vám pěkné dny v začínajícím jarním období, hodně zdraví a vitality!

Novými občánky Holasic jsou
Jakub Česal
Dominik Ungr
Beatris Kulišová
Naposledy jsme se rozloučili
s panem Josefem Hegrem
s paní Margitou Elsnerovou
s panem
Augustinem Vlašicem
s panem
Zdeňkem Liškou
a s paní
Alenou Langovou

Lenka Ungrová

Čest jejich životu!
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Zasedání zastupitelstva obce
• předložený návrh na vyřazení majetku p.o. ZŠ a MŠ Holasice v předložené
podobě
• dodatek č. 1 Plánu financování obnovy kanalizací ze dne 23. 4. 2012
• 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 z 55 žáků na 80 žáků a rozšíření ZŠ o 5. ročník s účinností od 1. 9. 2018
• smlouvu o zániku věcných břemen v podobě předložené zastupitelstvu
• smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330046520/001 za účelem zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického
zákona osobní služebnosti energetického vedení dle tohoto zákona na pozemcích par. č. 42/7, 394/8, 394/9 a 834/1 zapsaných na LV 10001 pro katastrální území Holasice, obec Holasice, okres Brno-venkov, E.ON Distribuce,
a.s., IČ: 280 85 400 za jednorázovou náhradu ve výši 15.000 Kč bez DPH
(k částce bude započítána platná sazba DPH);
pověřilo:
• starostku k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo Obnova veřejného osvětlení v obci Holasice s firmou MKK lightservis, s.r.o.
• starostku k řádnému ukončení všech běžných záležitostí obecního úřadu
ke konci roku 2017 ve spolupráci s účetní obce a místostarostou obce
• místostarostu projednáním možné varianty úpravy pomníku RA tak, aby nejnutnější opravy proběhly do 25. 4. 2018 a současně zadání zpracování návrhu
nového památníku RA;
vzalo na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 9,10 /2017
• vzalo na vědomí doporučení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Přeložka veřejného osvětlení v obci Holasice – dodatečné práce I“
• výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy 2016/2017
• zprávu o činnosti OÚ a Obce Holasice;
uložilo:
• finančnímu výboru provést kontrolu částí hospodaření obce a částí hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holasice v termínu do 22. 12. 2017
• kontrolnímu výboru provést kontrolu plnění přijatých usnesení zastupitelstva
obce za celý rok 2017 v termínu do 31. 3. 2018.
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Informace Obecního úřadu
Poplatky 2018
Splatnost plateb za poplatky je jednorázově do 30. 6. 2018 nebo ve dvou
splátkách do 30. 6. 2018 a 30. 9. 2018. Po datu splatnosti má obec možnost
na základě platné obecně závazné vyhlášky vymáhat až trojnásobek dlužné
částky.
Poplatek za komunální odpad: 600 Kč/osoba/rok s trvalým pobytem
v obci nebo za osobu, která má v k.ú. Holasice ve vlastnictví nemovitost, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, osoby ve věku 75
až 79 let hradí 300 Kč, osoby ve věku 80 let a více a osoby ZTP/P jsou od poplatku osvobozeny.
Poplatníkovi, který se zapojil do Systému separovaného sběru odpadu
Holasice, bude poskytnuta úleva ve výši 100 Kč/osoba/kalendářní rok. Podmínkou pro udělení úlevy na poplatku je vyplněný a na obecní úřad podaný registrační formulář, který je obsažen v příloze č. 1 Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2017 Obce Holasice.
Výše stočného pro rok 2018: 25 Kč/m3 + DPH, tj. celkem 28,75 Kč/m3.
Dle způsobu zjišťování množství vypouštěných odpadních vod:
• směrnými čísly (35 m3/rok/osoba) osoba bydlící v obci tj. 1.006 Kč vč.
DPH/osoba/rok
• vodoměrem dle spotřeby vody – dle odpočtu stavu vodoměru x 28,75 Kč/m3
vč. DPH.
Poplatek za psa: 100 Kč za psa. Hradí se za štěně starší 3 měsíce. Variabilní
symbol: číslo popisné domu.
Platbu je možné provést:
• v hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Holasicích
pondělí, středa
7:00 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek
7:00 – 15:00 hod.
pátek
7:00 – 13:30 hod.
• převodním příkazem na účet obce Holasice
u Komerční banky, a. s. číslo účtu:
10225641/0100
nebo u Sberbanky CZ číslo účtu:
4060013792/6800
VS = číslo popisné
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Informace Obecního úřadu

V případě, že platíte bankovním převodem poplatek za celou rodinu, je možné
ho uhradit jednou částkou. Platíte-li však pouze za některé členy rodiny, je nutné
provést platby jednotlivě a ve specifickém symbolu vždy uvést rodné číslo osoby,
za kterou je poplatek placen.

Jaké odpady je možné odevzdat:
Papír, plasty a sklo (bílé, barevné)
Plastové lahve budou sešlapané z důvodu dostatečného využití kapacity kontejnerů. Papírové krabice budou rovněž rozřezány či zmenšeny na maximálně
možný úsporný rozměr.
Nebezpečné odpady
Barvy, ředidla, lepidla, oleje (motorové, mazací, převodové), kyseliny, louhy,
pesticidy a další chemikálie používané v domácnostech. Dále je možné odevzdat textilie a obaly znečištěné těmito látkami. Baterie a akumulátory, zářivky
(lineární i kompaktní tzv. úsporné) a výbojky. Pozn.: obyčejné žhavené žárovky
vyhazujte do popelnice.
Elektroodpady
Všechny druhy elektrických a elektronických zařízení používaných v domácnosti
jako jsou: ledničky, pračky, sporáky, televize, monitory, rádia, CD přehrávače,
videorekordéry, fotoaparáty, počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky, telefony,
mobily, hodiny, elektrické hračky, elektrické nářadí, fritézy, fény, vysavače, žehličky, kuchyňské přístroje, váhy a další.
POZOR! Elektrospotřebiče musí být kompletní! tzn. nesmí být rozebrané,
zvláště pokud jsou z nich „vytěženy“ barevné kovy, části jako je motor, kompresor apod. V takovém případě je obsluha oprávněna spotřebič odmítnout.
Objemný odpad
Starý nábytek, koberce, linoleum, sanita, sádrokarton, dřevotříska, povrchově
upravené dřevo apod.
POZOR! Nábytek musí být rozebrán nebo rozbit na jednotlivé desky. Je to z dů-

vodu max. využití kapacity kontejneru.
Stavební odpady
Stavební suť s obsahem cihel, betonu, malty, dlažby, betonových / pálených
tašek a kamenů.
POZOR! Příjem stavebních odpadů je omezen množstevně na max. 1 m3/rodinný dům nebo byt v bytovém domě/rok. Stavební odpady musí být bez příměsí, v opačném případě je dovážející povinen provést vytřídění na místě dle
pokynů obsluhy.
POZOR! Je přísně zakázáno dovážet stavební odpady s obsahem azbestu (např.
eternit, azbestocementové trubky a desky). Odvoz tohoto odpadu si musíte zajistit na vlastní náklady oprávněnou firmou.
Dřevo
Větve, kmeny, nelakované a jinak povrchově neupravené dřevo: desky, prkna,
fošny, střešní latě apod.
Kovy – železné i neželezné
Trubky, tyče, dráty, plechy, kování, armatury, plechovky příp. výrobky, které obsahují kovy, jako jsou staré kotle, plynové sporáky, jízdní kola, nářadí, kabely
apod.
Bioodpady
Tráva a listí. Ořezy keřů a větve do průměru 5 cm.
Jedlý olej a tuky
V období od 1. 4. do 31.10. lze odevzdávat rostlinné i živočišné oleje a tuky
z domácností, v období od 1. 11. do 31. 3. lze odevzdávat pouze rostlinné tuky
a oleje.
Léky
Léky a léčiva, která jsou již prošlá, nelze je užívat.
Ojeté pneumatiky
Prosím, abyste využívali veřejná místa zpětného odběru pneumatik, která podle
zákona musejí výrobci a dodavatelé pneumatik povinně zřizovat. Zpětný odběr
provádí ta místa zpětného odběru pneumatik, která s výrobci/dovozci uzavřela
smlouvu. Seznam míst zpětného odběru (tento odběr je vždy bezplatný a nezáleží na tom, kde motorista nové pneumatiky pořídil/koupil) lze nalézt na
www.eltma.cz. Naší obci nejbližším místem zpětného odběru pneumatik
ZDARMA jsou společnosti JAMBOR Blučina, AGRO SERVIS CZ Rajhradice,
JIV TRANS Modřice, PNEUMATICO INTERNATIONAL spol. s r.o. Němčičky.
Této možnosti zpětného odběru pneumatik byste měli využívat.
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Sběrný dvůr
Od 1. 3. 2018 je opět otevřen sběrný dvůr odpadů obce Holasice a to vždy
v tuto dobu:
úterý, čtvrtek
15:00 – 18:00 hod.
a v sobotu
9:00 – 11:00 hod.

Informace Obecního úřadu

Dobrosloupek

Proč? Zaplatili jste si za zpětný odběr při nákupu pneumatik. Tím, že pneumatiky
odevzdáte ve sběrném dvoře naší obce, značně zatížíte obecní rozpočet náklady, jež mají nést povinné osoby. Za vámi odevzdanou pneumatiku na
sběrném dvoře, obec Holasice zaplatí nemalé peníze.
POZOR! Příjem ojetých pneumatik ve sběrném dvoře obce Holasice je omezen
množstevně na max. 4 ks ojeté pneumatiky bez disku/rodinný dům nebo byt
v bytovém domě/rok. Budou-li pneumatiky na discích, má právo obsluha tyto
nepřijmout.

„Jaro je v rozpuku, zima je nenávratně pryč.
Příroda je již probuzená, vše je v ní jakoby čisté a nové.
Je před námi období světla, tepla, růstu a lásky. Pojďme to spolu oslavit!
Dejme společně sbohem chladu, temnotě, nemocem a všemu zlému, co se
nashromáždilo během zimního období. Přivítejme příchod léta!“

Ukládání NN vedení do zemního kabelu II. etapa
V loňském roce 2017 proběhla I. etapa ukládání NN vedení do zemního kabelu na ulicích Čsl. armády a Václavská. II. etapa je naplánována na ulicích Úzká
a Palackého.
Začátkem roku 2018 jsem se dotazovala na vedení společnosti Eon.cz regionální správy v Hodoníně, která tyto práce na našem katastru provádí na své
náklady, kdy bude zahájena tato II. etapa. Bylo mi sděleno, že nejprve bude
muset proběhnout proces výběrového řízení na zhotovitele fyzické realizace
stavby. Relevantní informace mi budou poskytnuty na přelomu měsíců
březen/duben.

Den seniorů
V neděli 15. 4. 2018 od 16 hodin v obecní sokolovně proběhne 4. setkání
holasických seniorů. Všichni z řad seniorů obdržíte osobní pozvánku, a protože
budeme připravovat malé pohoštění, budete požádáni, abyste svou účast potvrdili na obecním úřadu u Ing. Menšíkové.
Z připravovaného programu je přislíbeno vystoupení dětí z naší školy, můžete
shlédnout fotodokumentaci z uskutečněných akcí velmi dobře pracujícího klubu
seniorů. Budete moci shlédnout módní přehlídku oděvů. Dozvíte se o připravovaných aktivitách klubu seniorů. Budete se moci zaposlouchat, zazpívat, zatančit
a zavzpomínat na 60. léta s manželi Procházkovými.
Za organizátory můžu říct, že se všichni na setkání s vámi těšíme!
Lenka Ungrová
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Takto prožívali večer 30. dubna naši dávní předkové z keltských časů dlouho
předtím, než se na našem území začaly v tento den „pálit čarodějnice“. Příchod
léta slavili (a na mnoha místech dodnes slaví) svátkem zvaným Beltine (čti „beltajn“). Zapálili oheň, který je měl očistit od všeho zlého včetně zlých myšlenek
a zajistit na celý rok pevné zdraví. Zpívali, tančili, jedli a pili. Z těchto dob se do
dnešních dnů zachovala tradice polibku pod rozkvetlým stromem a stavění máje.
Přijďte
společně s námi 30.
dubna večer oslavit první Beltine
v Holasicích. Čeká
vás nejen skvělá
živá muzika, občerstvení a dobrá
zábava, ale především večer strávený se sousedy,
které
znáte,
i s těmi, které teprve máte možnost
poznat.
V dnešní době na
nás působí řada
věcí, které lidi rozdělují. Žijeme však
v jedné obci, jsme
jedna komunita. Je dobré, že máme v Holasicích příležitosti, kdy se můžeme
jako sousedé ve větším počtu sejít a prožít něco společně. Toto je jedna z nich.
Vstup na akci je zdarma, děti jsou vítány. Můžete si zde opéct špekáček, zazpívat si, tančit, nebo si jen sednout a vnímat atmosféru tohoto magického večera. Další informace o akci najdete v letácích a v hlášení obecního rozhlasu.
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Zprávičky z naší školičky

Zprávičky z naší školičky

Naši malí „piráti“ (téma letošního
školního roku) zažili v mateřské škole
spoustu dobrodružství a zážitků.
Předškoláci jezdí na pirátské výpravy a sbírají zlaťáky do celoroční hry.
Mají za sebou šest výprav do Brna.
Navštívili Špilberk, Petrov, brněnského draka, kolo a starou radnici
s vyhlídkovou věží, kde si přečetli nové
pověsti, dále i Anthropos, Planetárium, Technické muzeum a divadlo
Radost, kde společně s dětmi ze základní školy shlédli představení „Tři
prasátka“.
Navštěvujeme 1x za 14 dní rajhradskou knihovnu, kde nám předčítají klasické české pohádky.
Sluníčka i Dráčci navštívili v období adventu zámek v Náměšti na Hané. Zde
jsme měli možnost se blíže seznámit s adventními zvyky a tradicemi.
„Masopust masopust, popeleční středa, kdo nemá kožíšek, promrzne až
běda. Já nemám, já nemám, já se třesu mrazem, dejte nám slaninku, zahřejem se rázem.“

Nejen masopustní říkanky, ale i písničky nešly
přeslechnout 1. února v masopustním průvodu, ve kterém jste mohli vidět vodníka,
medvěda, kuchařky, holuba,
oslíka, kovboje a různá zvířátka. Odměnou pro nás
byla bohatá nadílka v podobě sušenek, vypečené
slaninky a různých sladkostí.
Tímto všem moc děkujeme
za výbornou spolupráci
s MŠ.
Máme za sebou také
školkovou zimní olympiádu,
kde děti ze třídy Dráčků soutěžily v sokolovně o medaile
a diplomy v různých disciplínách. Náramně jsme si to
užili!
Od 12. 2. jsme nabídli rodičům budoucích školáků
Edukativně stimulační skupinky. Je to program, který
si klade za cíl komplexní
a systematický rozvoj předškolních dětí. Hravou formou podněcuje schopnosti,
dovednosti a funkce důležité
pro zvládání trivia (tj. pro budoucí čtení, psaní, počítání).
Snaží se v dětech probouzet zvídavost, pomáhá jim postupně si zvykat na cílenou práci, soustředit se na činnosti úkolového typu, pracovat a komunikovat
v kolektivu, dodržovat pravidla atd.
Fotky z akcí mluví za vše.
za kolektiv MŠ L. Kubíčková
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Co nového v základní škole

Co nového v základní škole

Předvánoční čas ve škole je za námi, ale já bych na chvíli tuto atmosféru opět
navodila. Vůně perníčků linoucí se z kuchyňky, hlasy dětí zpívající koledy,
nazdobený vánoční stromeček, vánočně vyzdobené třídy i škola patří neodmyslitelně k tomuto období. To vše pak
vyvrcholilo vánočním jarmarkem, který
se opět konal ve školní jídelně. Děti
svými výrobky chtěly potěšit nejen své
nejbližší, ale všechny, kteří se přišli
podívat.
Přestože letošní mrazy ještě pořádně neuhodily, víme všichni, že zima
je dlouhá nejen pro nás, ale i pro
ptáčky a zvířátka. Proto jsme se rozhodli s dětmi ve školní družině ptáčkům pomoci a připravit pro ně krmení.
Na vysušené smrkové šišky jsme uvázali delší provázek, šišky jsme natřeli tukem
a obalili ptačím zobem. Takto připravené jsme je rozvěsili na větve stromů v okolí
školy. K fotografiím z této akce pro vás přidáváme i krátkou básničku:
Letos jsme opět využili možnosti bruslení v Rajhradu. Začátečníci získávali postupně jistou a počáteční obavy vystřídala radost z tohoto zimního
František Hrubín:
sportu.
Obzvlášť velkou radost
Ptáček v zimě
máme, když děti zapojí i rodiče
a
společně takto tráví volný čas.
Ptáček volá: Vítku, Jitko,
Poslední týden v únoru brussypte drobky na krmítko,
lení vystřídá plavání v Hustopečích,
čím víc dáte zrníček,
tím víc bude písniček.
Kdo se o mne nepostará,
bez písniček bude zjara.

masky proměnily na čas naše děti v různé bytosti, které pak prošly obcí
a navštívily kamarády ze školky, obecní úřad a také některé rodiče. U všech za
své říkanky dostaly sladkou odměnu.
Od 12. 2. 2018 začaly probíhat pro
předškoláky edukativně – stimulační
skupinky. V letošním roce je jedna
skupina, kterou povede p. uč. Kubíčková a od 6. lekce p. uč. Hanzlíková.
Předškolní děti hravou formou rozvíjejí
schopnosti a dovednosti, které jim
umožní lépe zvládnout 1. ročník. Děti
pracují společně s rodiči, kteří tak získávají náměty pro domácí přípravu.
Rodiče mají také možnost pozorovat
své děti, jak pracují a jejich účast na
skupinkách zajišťuje dětem pocit bezpečí a usnadňuje jim zvykat si na nové lidi
i situace.
Školní stravování: Od 1. 1. 2018 proběhla v Syrovicích změna a nastoupila
nová vedoucí školní jídelny p. Fialová. Kontaktní údaje: Kateřina Fialová, provozní školní jídelny ZŠ a MŠ Syrovice, tel.: 724 921 502. Mohu říct, že kvalita
stravování se zlepšila. Skladba jídelníčku je pestřejší. Je to vidět dle počtu žáků,
kteří stojí u okénka na přidání. Věřím, že jim bude nadále chutnat.
Pozvánka:
22. 3. 2018
5. 4. 2018
10. 5. 2018

Den otevřených dveří v ZŠ, 8:00 – 10:00 hod.
Zápis do 1. třídy, 15:00 – 18:00 hod.
Zápis do MŠ, 13:00 – 17:00 hod.
Veškeré informace a fotogalerii sledujte
na webových stránkách školy
www.zsholasice.cz.

kde absolvují plavecký výcvik všichni
žáci 1. až 4. ročníku. Naše škole získala dotace na dopravu, takže se snížily pro rodiče náklady.
Naši školáci se zapojili poprvé do
maškarního průvodu. Karnevalové

Pavlína Zámečníková
Příspěvky zařadily:
p. uč. Radka Donné
ved. vychovatelka Marie Komosná
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Hasiči Holasice

Článek od Aničky

Hezký předjarní den do Holasic,
po dalších třech měsících, které utekly jak voda, přinášíme zajímavosti, které se
v uplynulé době udály nebo udají u hasičů v Holasicích.
První letošní akcí byla, jako obvykle, výroční členská schůze. Na této schůzi jsme
se dozvěděli základní informace o fungování sboru za rok 2017. Bylo konstatováno,
že počet členů našeho sboru je dlouhodobě kolem čísla 60. Zároveň bylo zvoleno
nové vedení sboru na dalších 5 let. A že je před těmito představiteli hodně práce…
Hned první akcí byl již tradiční ples, GDPR (ochrana osobních dat v souvislosti
s novým zákonem) a další akce, související se zápisy do rejstříku, ale nejen to.
Výše již zmiňovaný Hasičský ples, se uskutečnil na počátku mrazivých dnů, kdy
teplota klesala hodně pod bod mrazu. I pokračující chřipková epidemie měla nakonec za následek, že účast oproti minulým ročníkům byla poněkud menší, přesto si
myslíme, že se všichni skvěle bavili.
Další akcí, která je před námi, je sběr železného šrotu, který se uskuteční v sobotu koncem dubna. Dovolím si zde nabídnout pomoc, zejména starším spoluobčanům, s vynesením těžších kusů.
Další z akcí, které jsou již naplánovány je turnaj hasičských družstev v nohejbale trojic. Srdečně zveme již nyní návštěvníky v termínu 12. 5. (v případě špatného
počasí se akce o týden posune) na hřiště za sokolovnou. Pro návštěvníky bude připraveno vydatné občerstvení :-)). Již nyní můžeme prozradit, že na závěr akce máme
připraveno překvapení.
U jednotky našeho sboru se toho v posledních třech měsících příliš neudálo,
neboť došlo u vozidla CAS k závadě na funkčním zařízením – čerpadle. Naštěstí
k odhalení došlo v době údržby a ne při zásahu. Naneštěstí ale v době před Vánocemi, takže se oprava u specializované firmy protáhla na delší dobu, než bychom
si představovali… Předpokládáme, že všechna vozidla budou do doby vydání zpravodaje již akceschopné.
I přes problémy byla jednotka vyslána ke třem událostem do Rajhradu a Holasic.
V Rajhradě mělo dojít ke dvěma požárům osobních automobilů – u Tesca a na čerpací stanici Top Petrol. U těchto událostí se však jednalo o závadu na palivovém systému s vývinem kouře po úkapu kapalin na výfuk. Zásah v Holasicích byl v brzkých
ranních hodinách a byl nahlášen jako požár hromady dřeva. I zde se naštěstí požár
ukázal být menšího rozsahu, avšak byl v blízkosti fasády RD. Požár byl včas zpozorován a uhašen,
Ale nejen zásahy jsou náplní činnosti hasičů. Dva členové se nově účastnili kurzu
pro nositele dýchací techniky a ostatní se dle možností účastnili pravidelného školení.
za hasiče Luboš Bachorec

Dobrý den.
Dnešní článek nebude asi moc pozitivní, ale myslím, že situace si žádá, abych o tomto
tématu informovala váš - spoluobčany z Holasic. Začínám se obávat o svobodu médií.
Pan prezident Zeman odstartoval své druhé volební období výrokem o tom, že novináři jsou pitomci.
Pak je zde skandál v hlavních rolích s novináři, Milanem Rokytkou a Karlem Slezákem.
Představte si situaci: je sobota večer, den voleb a váš favorit byl zvolen prezidentem.
Už zase. Jste rádi a přejete mu to. Jste v jeho štábu a na oslavu si dáte pivo. Pak
ještě jedno. No a pak další a další, až najednou zjistíte, že jste slušně přiopilí. Najednou začnete vidět rozdvojeně a pohybové ústrojí začne vypovídat službu. Začnete se
potácet, a když k tomu přičtete ještě váš pokročilý věk, jste rádi, že stojíte na nohou.
Klasický postup. Není se za co stydět - máte důvod k oslavě, tak proč neslavit? Problém ale nastává, když se svalíte na zem a nejde vám zvednout sebe sama. A z ničeho
nic si vás začnou fotit novináři. Vašim kamarádům to vadí, a tak začnou na novináře
dorážet, ať si vás nenatáčí. Začnou na ně útočit čím dál tím víc, až se z toho skoro
stane rvačka.
Teď si představte, že jste pan Slezák. Novináři začnou natáčet vašeho kamaráda
a vám se to nelíbí. Teď už se ale naše pomyslné cesty rozejdou. Je na každém, jak
zareaguje. Například já bych se pokusila novinářům vysvětlit, že mně přijde „nemorální“ dokumentovat člověka, který je v bezvědomí. Novináři by mě asi nejspíš neposlechli, zdokumentovali by si ho, a pak otiskli do novin. Tato zpráva by se ale
pravděpodobně ztratila za zprávami o výsledku voleb a zůstala by přehlídnutá.
Karel Slezák se ovšem zachoval tak, že z toho byl skandál ještě dlouho po tom. Novináře napadl. A to fakt není moc v pohodě.
No a v neposlední řadě je zde Tomio Okamura a jeho SPD, kteří si vybírají, na čí
otázky budou odpovídat a média, která nemá z nějakého důvodu rád nazývá ,,Bakalova média‘‘.
Andrej Babiš na své tiskové konferenci slovně napadl novinářku Emmu Smetanu a použil něco jako hodně nevkusný ,,tvoje máma‘‘ vtip.
Senátor Veleba odešel uprostřed rozhovoru v DVTV ze studia, když mu pan Veselovský položil jednoduchou otázku: Kdo financuje kampaň prezidenta Zemana?
Ach jo.
Ještě bych mohla pokračovat, ale už si nechci kazit hezký den.
Poselství, které vám chci dnes předat je to, že se mi zdá, že politici pohrdají médii
a průzkumy ukazují, že důvěra v média je rekordně nízká.
Já bych k tomu chtěla napsat pouze to, že věřte v média. Ať už dáváte přednost zprávám na veřejnoprávních televizích jako například ČT 1, nebo raději sledujete soukromé televize (Barrandov, Nova). Používejte ale kritické myšlení, na které nedal
dopustit pan prezident Masaryk a sami si zkoušejte vyhledávat informace.
Poslední věc je ta, že politiky si platíme z daní, a tak máme právo znát odpovědi na
otázky. Přece by jste si nekoupili psa, který neštěká.
Tak na shledanou příště.
Anička Procházková
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Obecní knihovna Holasice
Čtenářská předsevzetí
Je to teprve několik týdnů, co si mnozí dávali novoroční předsevzetí. Patřili
jste mezi ně? A měli jste nějaké „čtenářské“ předsevzetí? Protože ještě pořád
máme dlouhé zimní večery, dovolím si vám dvě nabídnout.
Dospělí mají možnost se zapojit do Čtenářské výzvy. Tato iniciativa funguje
od roku 2016 a nabízí možnost, jak se seznámit se zajímavou literaturou i z oblastí, kterým se běžně nevěnujete. Každý rok předkládá 20 témat (ne titulů, ale
obecnějších témat), ke kterým si příslušný titul můžete vybrat sami. Záleží pak
jen na vás, jestli za rok zvládnete přečíst jednu knihu od každého tématu, nebo
si vyberete jen ty, které vás na první pohled zaujmou. Více informací o této výzvě
získáte na stránkách www.ctenarskavyzva.cz.
Pro děti a mládež je pak určena iniciativa Čtení pomáhá. Tento charitativní
projekt spojuje čtení a pomoc potřebným. Každý účastník (ale i školní třída),
který se do této výzvy přihlásí, si ve své kategorii (1.–5. třída, 6.–9. třída, střední
škola) vybere ze seznamu knih. Po přečtení vyplní záludný test, který prověří,
jak byl při čtení pozorný, a pokud je čtenář v testu úspěšný, obdrží kredit 50
Kč. Tyto peníze pak věnuje na charitativní projekt, který si vybere z nabídky více
než 100 charitativních projektů. Více informací o této iniciativě, seznam knih
i seznam charit najdete na stránce www.ctenipomaha.cz.
V Obecní knihovně Holasice na vás čekají nové knihy, které mohou být použity v obou výzvách, nebo vám jen mohou zpříjemnit volné chvíle.
Knihy pro dospělé
BERÁKOVÁ, Zora: Vraždy v hotelu
BŘEZINOVÁ, Taťana: Babička na inzerát: humoristický román
CÍLEK, Roman: Bičování mrtvého koně
ESTES, Kelli: Dívka, která psala na hedvábí
JIROTKA, Antonín: Cesta do pekel: skutečné kriminální případy
KELEOVÁ-VASILKOVÁ, Táňa: Modrý dům
KVĚT, Radan: Nevšímavost lidí procházejících po brněnských ulicích
MEYER, Deon: Ikarus: krimithriller
MOYES, Jojo: Krasojezdkyně
MURAKAMI, Haruki: Birthday girl
PATRICK, Phaedra: Podivuhodná odhalení Artura Peppera
UHER, František: Výstřely v temné noci: český krimiromán
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Obecní knihovna Holasice

KLAS, Klub aktivních seniorů ®

USSLER, Clive:
Loď duchů
WENDIG, Chuck: Nuly
Knihy pro děti
a mládež
ALBERTALLI, Becky:
Probuzení Simona Spiera
AVEYARD, Victoria:
Rudá královna
AVEYARD, Victoria:
Křišťálový meč
AVEYARD, Victoria:
Králova klec
DONALDSON, Julia:
Princezna Zrcadlenka
a dvě oslavy naráz
HAN, Jenny: Oheň
a plamen
HLAVINKOVÁ, Lucie:
Projekt pes (ten můj)
KESSLER, Liz: Emily
Vichrná a rybí ocas
KESSLER, Liz:
Emily Vichrná a příšera
z hlubin
KINNELY, Jeff: Deník malého poseroutky 12: Výprava za teplem
PILKEY, Dav: Kapitán Bombarďák a podivný plán profesora Prdolína
RUSSELL, Rachel Renée: Deník mimoňky. Příběhy nesnášený spolužačky
REGNIER, Sandra: Mezi elfy proti své vůli
REGNIER, Sandra: Dračí proroctví
STANČÍK, Petr: Jezevec Chrujda dobývá vesmír
YOON, Nicola: Všechno úplně všechno
Příjemně strávené chvíle u dobré knihy přeje
Petra Koláčková
knihovnice
18

Dobrý den vážení obyvatelé Holasic,
jaro už je ve vzduchu! My v KLAS Holasice se na
něj již těšíme, protože máme před sebou spoustu
plánů. Ale začněme postupně ohlédnutím za koncem minulého roku.
V měsíci listopadu
jsme oslavili významné životní jubileum
paní Zdenky Muchové, ke kterému
jsem jí gratulovala již v minulém čísle
zpravodaje. Nyní přináším fotografii
z této milé akce a děkuji také obci Holasice a paní starostce za krásný květinový
dar.
Když
už
mluvím
o oslavenkyni, ráda bych se zde zmínila
o tom, že během prosince a ledna absolvovala paní Muchová školení, které
úspěšně zakončila vypracováním samostatného projektu a získala Certifikát
„Animátor KLAS“, čímž se stala oficiálním druhým animátorem klubu aktivních
seniorů v Holasicích, a naplnila tak myšlenku sítě KLAS, aby se animátory
stávali především dobrovolníci z řad seniorů. Gratuluji a přidávám fotografii
také z tohoto školení. Na závěr školení jsme získaly od spolku Spokojený
senior v Brně několik
věcných darů pro náš
KLAS, mezi jinými i pomůcky na trénink paměti – hry Brain box
a Story cubes, které
jsme si také hned
s ostatními členy vyzkoušeli. Paní Muchovou
jsem poprosila o krátký
komentář celého školení
19

KLAS, Klub aktivních seniorů ®
svými vlastními slovy, který vám nyní zprostředkovávám:
Moje setkání s KLASem byl rozporuplné
„Při vstupu do místnosti
jsem si řekla: Co tu dělám?
Vévodila jsem věkem! Jak ale
každý víme, vzdělávací kurz
znamená chtít se něco naučit
a také ukázat. Snažila jsem
se a podle mého jsem se
svým kolegyním vyrovnala.
Nejtěžší pro mne byl zpracovaný úkol odeslat přes počítač.
Druhé naše setkání probíhalo již téměř v přátelské
atmosféře. Osvěžily jsme si
vše, co nám to dalo a co
jsme se naučily. Pro mne největší odměnou bylo ohodnocení od vedoucí za pěkně
zpracovaný úkol na téma
„dobrovolnictví“. Na závěr
jsme všechny dostaly diplom
a do klubu dvě zajímavé hry.“
Zdena Muchová,
animátorka KLAS Holasice

Co se týče našich dalších
aktivit z konce minulého
roku, musím zmínit především vánoční tvoření, kde
jsme se tentokrát naučili

KLAS, Klub aktivních seniorů ®
krásné zvonečky
z pedigu.
Všem se také líbila
vánoční výstava
v
zahradnické
škole v Rajhradě,
kterou jsme společně navštívili.
Jelikož od zahradnické školy to není
daleko do Domova matky Rosy,
rozhodli jsme se
také pro společnou návštěvu našeho bývalého člena pana
Rostislava Ungra. Myslím, že
nejen pro něj, ale i pro nás to
bylo milé setkání v adventním
čase.
Do nového roku jsme vstoupili
s novým programem, vytvořeným
až do konce června 2018.
Najdete jej na konci tohoto
článku, na webových stránkách
www.holasice.cz a na nástěnce
před samoobsluhou. Změna programu je možná a případné
změny budou komunikovány prostřednictvím hlášení či nástěnek.
Hned na začátku roku jsme se
zabývali mj. aktuálním tématem
prezidentských voleb, kde jsme
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si připomněli všechny české prezidenty. Ve výtvarném tvoření jsme si
vyzkoušeli ubrouskovou techniku decoupage a velmi se nám líbilo tvoření
dekorací – papírových srdíček na svatého Valentýna. Byli jsme se také již
projít, a sice do Akátového domu v Rajhradě, kde jsme se zúčastnili přednášky na téma Jak se s věkem mění naše stravování.
A také jsme přivítali návštěvu v naší klubovně v podobě členů Mysliveckého sdružení Rajhrad – Popovice – Holasice, kterou pro nás zprostředkoval pan Petr Čupa. Myslivci nás seznámili s náplní svých činností,
dozvěděli jsme se
nové a zajímavé informace a ocenili
jsme
ukázku
mnoha druhů troubení, užívaných při
různých příležitostech.
Ráda bych zde
ještě zmínila, co
nás čeká do budoucna.
První větší akcí,
která se bude v Holasicích konat, bude počítačový kurz – Mobilní počítačová učebna, která bude probíhat od 23. 2. až do 6. 4. a jistě o ní přinesu
informace v dalším čísle zpravodaje.
Další akcí, která nás čeká v jarních měsících je již tradiční setkání holasických seniorů, které se letos uskutešní v neděli 15. 4., a bude se jednat
již o 4.ročník. Všechny seniory co nejsrdečněji zvu! Letošní ročník přinese
zase něco nového!
My v KLAS budeme, jakmile se oteplí, pátrat opět po nejhezčích předzahrádkách v Holasicích. V plánu je taktéž mezigenerační setkání s našimi
školáky, přednášky, vycházky...
Poslední akcí, kterou bych zde ráda zmínila, je pozvánka na autobusový
zájezd.
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OTESTUJTE SE S NÁMI
Rozluštěte česká přísloví

(Řešení je na další straně.)
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Ten by měl letos proběhnout ve
středu 6. 6. a cílem naší cesty by
měl být malebný Dům přírody litovelského Pomoraví – Sluňákov.
O tomto zájezdu se již brzy dozvíte podrobnější informace v hlášení, na nástěnce i v e-mailu.
Jedná se o unikátní přírodní galerii, kde na nás čeká odborný výklad a krásná příroda. Doufám, že
nás bude dostatečný počet, aby
se zájezd uskutečnil a mohli bychom tak společně poznat nové
originální místo v naší krásné
zemi. Na cíl naší cesty se můžete
podívat již nyní na www.slunakov.cz.

Program akcí KLAS, Klubu aktivních seniorů ®
setkání

Mezinárodní den žen v historii

14. 3.

výtvarná činnost

Velikonoční inspirace

21. 3.

vycházka

Pravou nohou přivítat jaro (okolí Holasic)

28. 3.

setkání

Povídání o Velikonocích

4. 4.

setkání

Přednáška Petr Čupa: Peru

11. 4.

výtvarná činnost

Tvoříme výzdobu pro Setkání seniorů

15. 4.

neděle

4. Setkání holasických seniorů

18. 4.

vycházka

Výlet do Židlochovic – obora

25. 4.

setkání

Co je Beltine?

K – Ranní ptáče dál doskáče

2. 5.

setkání

Máj, lásky čas

L – Tak dlouho se chodí
se džbánem pro vodu,
až se ucho utrhne

9. 5.

vycházka

Hledáme nejhezčí předzahrádky 2018

ŘEŠENÍ
A – Láska prochází žaludkem

7. 3.

B – Sytý hladovému nevěří
C – Ty po mně kamenem,
já po tobě chlebem
D – Láska hory přenáší
E – Dvakrát měř, jednou řež
F – Lež má krátké nohy
G – Darovanému koni
na zuby nehleď
H – Mluviti stříbro, mlčeti zlato
I – Neštěstí nechodí po horách,
ale po lidech
J – Co oči nevidí, to srdce nebolí

Děkuji vám, že jste dočetli až
sem a přeji krásné jarní měsíce.
Jitka Holíková
animátor KLAS Holasice

M – Bez peněz do hospody nelez

16. 5.

setkání

Příroda a co pro nás znamená

N – Mezi slepými jednooký králem

23. 5.

setkání

Úspory v domácnosti aneb Jak zdravě bydlet

30. 5.

vycházka

návštěva ZŠ Holasice

6. 6.

zájezd

Dům přírody litovelského Pomoraví

13. 6.

setkání

Výročí založení, co jsme všechno zažili?

20. 6.

setkání

Dobrovolnictví

27. 6.

setkání

Plány na prázdniny

O – Jablko nepadá daleko od stromu
P – Zadarmo ani kuře nehrabe
Q – Ráno moudřejší večera
R – Neštěstí ve hře, štěstí v lásce

"Pane, daruj mi klid,
abych přijal věci, které nemohu
změnit, odvahu změnit to, co
změnit mohu, a moudrost,
abych dokázal rozeznat jedno
od druhého."

S – Hlad je nejlepší kuchař
T – Sůl nad zlato
U – Ve víně je pravda
V – Kdo jinému jámu kopá,
sám do ní padá
W – Sejde z očí, sejde z mysli
X – Kdo rychle dává, dvakrát dává
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KLAS Holasice, středa 14:00 – 16:00

Změna programu vyhrazena.
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