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Úvodní slovo starostky obce

Obec Holasice a stárci Vás srdečně zvou na

Holasické

Václavské hody

Pátek 28. 9. 2018
od 17:00
Stavění máje za sokolovnou

Sobota 29. 9. 2018
během dne
Zvaní stárků na předhodovou taneční zábavu
od 20:00
Předhodová zábava se skupinou Láska Agency
ve 24:00
Půlnoční překvapení od stárků
Neděle 30. 9. 2018
od 11.00
Bohoslužba u kaple sv. Václava
Hodový průvod obcí s dechovou hudbou Střeličáci
od 14:00
za příznivého počasí následuje hodová zábava venku za sokolovnou.
Zábavu zahájí naše holasické děti vystoupením v krojích.

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozdravit v posledním čísle obecního zpravodaje před
komunálními volbami, které proběhnou 5. a 6. října 2018 a současně vás
tímto zvu k volebním urnám. Dovolte mi, krátkou rekapitulaci toho, co se
v uplynulém volebním období 2014-2018 v naší obci podařilo realizovat.
K dnešnímu dni tj. 15. 8. 2018 má naše obec k dispozici cca 19 miliónů
volných finančních prostředků. V každém roce funkčního období současného zastupitelstva se podařilo sestavit vyrovnaný rozpočet obce a především každý rok se podařilo z tohoto rozpočtu naspořit částku v průměru
cca 1,5 až 2 milióny Kč.
Domnívám se, že během uplynulých čtyř let se podařilo posunout vývoj
a vzhled naší obce také o pěkný kus kupředu. Bohužel díky obrovské
administrativě, spoustě úřadů a orgánů, které se vyjadřují k jakémukoli
záměru, který obec hodlá učinit, jeví se tento vývoj pomalejší, než jaký
jsme předpokládali při plánování nejrůznějších změn a inovací. Přesto si
myslím, že se podařilo současnému zastupitelstvu odvést pěkný kus
práce. Vzpomenu pouze ty významnější události.
Pořízení nového pasportu kanalizace, nového pasportu místních komunikací, účelových komunikací a dopravního značení. Pořízení regulačního
plánu lokalita Z1-Čtvrtě. Byla provedena aktualizace strategického rozvojového dokumentu obce Holasice. Byly pořízeny průkazy energetické
náročnosti obecních budov. Vzhledem ke zbudování nových objektů obce
byla v odpovídající hodnotě sjednána a navýšena smlouva o pojištění obecního majetku.
V souvislosti s ukládání NN kabelů do země bylo kompletně obnoveno
– pořízení nového veřejného osvětlení 60 ks stožárů, lamp a uložení vedení
do zemního kabelu vč. pořízení nové technologie. Do konce roku 2018
bude provedena druhá, poslední etapa obnovy – nové veřejné osvětlení
na ulicích Palackého a Úzká. Nově bylo zbudováno veřejné osvětlení
k lávce přes Mlýnský náhon, k novému sběrnému dvoru, nasvícen nový
park na ul. Václavské, doplnění svítidel jako např. točna ul. Čsl. armády,
posíleno bude osvětlení u dětských hřišť.
Byla realizována nástavba budovy základní školy, ve které byla nově
zřízena učebna, kabinet pro ředitelku školy, nové sociální zařízení vč.
sprchového koutu. Díky této nástavbě je v naší obci kompletní I. stupeň
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základní školy tedy
1. až 5. ročník. Kapacita školy čítá 80
dětí. Ve škole byla
kompletně pořízena
nová vyhovující zářivková
světla
v učebnách. Částečně byly pořízeny
nové lavice a židle
pro žáky. Byla pořízena nová tlaková
nádoba na užitkovou vodu. Bylo instalováno nové schodiště a úprava vstupu na půdu budovy ZŠ vč. pořízení nového prostoru pro archivaci školních dokumentů.
Byl pořízen nový sedací nábytek vč. jídelních stolů do prostor jídelny. Do
výdejny jídla byla pořízena nová myčka nádobí a nová lednice. Byly vyměněny zadní vchodové dveře do budovy školy. Byla instalována klimatizace
pro všechny učebny a kabinety pedagogů. V celé budově školy je plně
funkční WIFI. Bylo provedeno elektronické zabezpečení celé budovy školy
vč. napojení na vzdálený pult ochrany.
Na základě vyjednávání vedení obce a vedoucí KHS Brno bylo dosaženo
rozšíření stávající kapacity školky na 50 dětí. Přičemž třídu v budově školy
bude navštěvovat 10 dětí a stávající školku na ul. J. Fučíka 40 dětí. V budově školky byla instalována nová plastová okna a vchodové dveře v uliční
části. Byla provedena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení (WC
a umývárny). Byla kompletně nově zřízena učebna pro 14 dětí, vč. pořízení
nového nábytku, hraček, podlahové krytiny. Byly pořízeny nové šatní skříně
pro děti. V budově bylo kompletně vyměněno zářivkové osvětlení ve všech
učebnách dětí. Byla pořízena nová dlažba – bezpečnostní povrch venkovní
prostory dvorku, byly pořízeny nové herní prvky na dvorku školky. Byla
opravena pergola nad pískovištěm. Byla pořízena nová pračka, sušička
prádla. Byl pořízen nový el.ohřívač vody, byl pořízen nový videotelefon
a bezpečnostní čipy sloužící pro zajištění bezpečného vcházení a vycházení z budovy školky. Byly kompletně vyměněny kryty na topení. Pravidelně

je prováděna výmalba interiéru školy i školky dle platné legislativy. Od září
t. r. byla navýšena kapacita výdejny a jídelny školy a školky na celkem 110
strávníků.
Byla provedena kompletní rekonstrukce interiéru sokolovny vč. nového
podhledu ve vstupní prostoře, byla provedena nová vrchní jemná omítka
ve vstupních prostorách do sokolovny, pořízení nového interiérového
obložení stěn sálu a přísálí, vyměněna dlažba ve vstupní prostoře, v pekle.
Kompletně byly vyměněny radiátory v celé budově sokolovny, byl instalován nový ohřívač vody pro umývárnu i pro kuchyňku. Byly pořízeny nové
dřevěné kryty na topení, nové dřevěné krytí prostoru pod podiem, byla vyměněna zářivková světla v prostoře nad podiem, v kuchyňce, v pekle a ve
vstupní prostoře. Byl pořízen kompletně nový sedací nábytek (židle a stoly),
byl navýšen počet sedacích pivních setů. Byl kompletně pořízen nový nábytek do kuchyňky, pekla. Bylo pořízeno nové kuchyňské vybavení – sklo,
příbory. Byl instalován plynový sporák do kuchyňky. Byly instalovány nové
sklopné věšáky do šatny. Byla provedena rekonstrukce parket v přísálí a na
sále vč. lajnování. Celý interiér sokolovny byl vymalován. Celá budova byla
opatřena elektronickým zabezpečovacím systémem napojeným na vzdálený pult ostrahy.
Bylo zbudováno nové multifunkční sportovní hřiště za sokolovnou vč.
pořízení herních prvků – sítě, branky, lavičky, věž pro rozhodčího. Bylo
zbudováno nové oplocení a zpevnění zídky – svahu kolem hřiště za sokolovnou. Bylo provedeno zpevnění prostory za sokolovnou včetně venkovního osvětlení prostory, byl založen nový trávník na prostoře mezi
multifunkčním hřištěm a nově zpevněnou plochou. Byla provedena rekonstrukce venkovní dvorní zdi za sokolovnou vč. pořízení nápisu 1349 + znak
obce. Byly pořízeny 4 ks pártystanů pro možnost zastřešení venkovní prostory za sokolovnou. Na prostoře u lávky přes mlýnský náhon byly instalovány venkovní posilovací stroje pro využití široké veřejnosti.
Byl dokončen nový sběrný dvůr odpadů vč. pořízení kontejnerů pro
jednotlivé druhy odpadu a zaveden pravidelný provoz tohoto dvora, který
slouží občanům naší obce. Byl zaveden způsob třídění odpadů z domácností – dle zájmu občané obdrželi hnědou, žlutou a modrou popelnici. Pro
zájemce byly pořízeny a předány kompostéry pro možnost kompostování
na zahradách. Byly pořízeny nové nádoby na separovaný odpad
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a umístěny do lokality Rozhraní a Čtvrtě. Dále byly pořízeny nové nádoby
na sběr textilu, drobného elektrozařízení, bioodpadu.
V souvislosti s provozováním hlavního řadu kanalizace a čistírny odpadních vod byly provedeny opravy havarijního stavu na ležaté kanalizaci na
ul. Čsl. Armády. Byly prováděny opakované číštění přečerpávacích stanic
a ležaté kanalizace, opakované opravy ucpaných čerpadel. Je zajišťován
pravidelný odvoz shrabků z česlí a likvidace kalů. Jsou pravidelně prováděny rozbory vody. Byla provedena oprava dmychadla a dehydrátoru. Byly
pořízeny a instalovány nové lamely na dehydrátoru kalu. Byl proveden
servis a oprava česlí. Byl opraven systém měření průtoků odpadních vod
ČOV, oprava sondy měření hladiny vstupní čerpací stanice. Byl pořízen
kamerový monitoring ležaté kanalizace na ul. Palackého od železničního
mostu směrem k ČOV.
Byla provedena
oprava opěrných
zídek svahu na
spodní části ul. Václavská. Byl opravený
chodník vč. oplocení kolem dráhy na
ul. J. Fučíka. Byla
rozšířena a upravena
historická
cesta – alej vedoucí
z Holasic od lávky
k benediktinskému
klášteru. Byla opravena mlatová cesta v parku na ul. Václavská. Byla provedena oprava cesty
na ul. Palackého, Čsl. armády asfaltovým recyklátem, opravena cesta pomocí mechanicky zpevněného kameniva konec spodní části ul. Václavská
směrem k ČOV. Byla upravena a zpřístupněna prostora pro veřejnost na
bývalé „13“ vč. instalace sedacího mobiliáře – lavičky. Kompletně byla
opravena lávka přes mlýnský náhon. Na lávce bylo provedeno nové silnější
zavětrování, vyměněny nové dřevěné podlážky. Konstrukce lávky byla celá
ošetřena novým nátěrem, spodní část lávky byla opatřena nátěrem proti

vodním
plísním.
Celá lávka byla srovnána, zpevněna.
Pro potřeby obce
byl pořízen nový
osobní vůz zn. Renault Kangoo vč.
nákladního vozíku,
byly pořízeny nové
křovinořezy, nová
pojezdová sekačka
na trávu, benzínový vysavač listí, mechanický zametací stroj, vysokotlaký
vodní čistící přístroj, elektrické nůžky, vyvětvovačka, elektrická pila. Pro
malotraktor byla pořízena přídavná zařízení – mulčovač, příkopová
sekačka, sypač.
Pro potřeby ZJ SDH byla pořízena dvě nová zásahová vozidla pro zajištění akceschopnosti pro přepravu osob a druhé vozidlo – zařízení prvotního zásahu. Bylo dokončeno zateplení fasády na budově hasičské
zbrojnice. Průběžně jsou pořizovány nové stroje a zařízení potřebné pro
zásahovou jednotku naší obce. Bylo provedeno elektronické zabezpečení
celé budovy hasičky vč. napojení na vzdálený pult ochrany.
Byl prodloužen hlavní řad plynovodu na ul. Palackého za zahradami
u starých garáží.
Byla provedena kompletní rekonstrukce obecní knihovny – nové osvětlení prostory, výmalba interiéru, byla pořízena nová plastová okna do prostor knihovny. Byly pořízeny nové regály na knihy, nový PC pro pracovnici
knihovny, kancelářský nábytek pro pracovnici knihovny. Byla pořízena
licence pro provozování výpůjčního protokolu pro knihovnu. Byl zřízen a je
provozován klub seniorů. Pro tento klub bylo pořízeno vybavení klubovny
– nábytek, počítačové vybavení, dataprojektor. Prostory kanceláří obecního úřadu byly opatřeny klimatizací. Celá budova obecního úřadu byla
opatřena elektronickým zabezpečovacím systémem napojeným na dálkový
pult ostrahy.
Byl zajištěn výkon úkolů obecní policie – od r. 2015 působí na našem
katastru jeden strážník obecní policie, od podzimu 2018 působí na našem
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katastru dva strážníci obecní policie.
Byly provedeny restaurátorské práce na obecních památkách – Fričův
kříž, socha sv. J. Nepomuckého, sousoší lvů a rozsáhlá oprava soch Cyrila
a Metoděje. Pro kapli byly pořízeny nové židle. Byla provedena oprava památníku RA vč. pořízení nových desek se jmény všech 65-ti padlých
příslušníků RA.
Je prováděna výsadba zeleně a pravidelná následná údržba obecními
pracovníky či odbornou firmou na celém katastru obce.
V oblasti kultury a volného času naše obec každoročně podporuje
zejména finančně organizaci a pořádání tradičních Václavských hodů,
organizuje každoročně rozsvěcení vánočního stromu, od roku 2014 pravidelně na jaře je organizováno setkání seniorů naší obce, kterého se
účastní více jak 70 občanů. Každoročně se finančně obec spolupodílí na
akci Dne dětí, nohejbalového
turnaje hasičských družstev,
přispívá na zájezd pro seniory.
Obec zajišťuje besedu nad
obecní kronikou, besedu
s příslušníky Policie ČR. Každoročně obec podporuje
organizaci dětských maškarních karnevalů, podporuje
plesy místních dobrovolných
spolků, organizuje tradiční Mikulášské besídky včetně balíčků pro děti. Každoročně obec vítá žáky základní školy po letních prázdninách, rovněž se každoročně obec loučí s žáky, kteří odchází z naší školy do školy do Rajhradu.
Pokud jste dočetli až sem, děkuji za pozornost a výdrž! Je spousta
administrativní práce a dalších povinností, které musíme na úřadě plnit,
ale těmi vás již nechci zatěžovat, protože bych mohla obsáhnout všechny
stránky zpravodaje a stále by bylo o čem psát.
Své dnešní slovo mi dovolte zakončit pozvánkou na tradiční Václavské
hody, které se budou v naší obci konat ve dnech 29. a 30. 9. 2018. Tedy
všichni jste srdečně zváni na všechny akce související s důstojnou oslavou
patrona naší obce Svatého Václava.
Lenka Ungrová

Zastupitelstvo obce na svém 33. zasedání konaném dne 19. 6. 2018
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Holasice
pana Luboše Bachorce a pana Zdeňka Holackého;
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• účetní závěrku obce za rok 2017 a schvaluje převedení hospodářského
výsledku ve výši 4.987.165,68 Kč z účtu 431300 na účet 432300
• návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2016 v podobě předložené
zastupitelstvu dne 19. 6. 2018
• záměr prodeje movitého majetku – malotraktoru TZ-4K-14 s vlekem v podobě předložené zastupitelstvu dne 19. 6. 2018
• smlouvu o právu stavby č. 468/2018 v podobě předložené zastupitelstvu dne 19. 6. 2018
• vypracovat vyjádření Obce Holasice k provádění stavby s názvem „Holasice, překl. K.NN, Z+R Group, s.r.o.“ v tomto znění: „Obec Holasice
souhlasí s realizací stavby nazvané „Holasice překl. K.NN, Z+R Group,
s.r.o.“ do vzdálenosti 0,8 m od líce protihlukové stěny a stanovuje následující podmínky:
– V žádném případě nesmí být kabel uložen do větší vzdálenosti od
protihlukové stěny, aby nedošlo k omezení možnosti umístění kontejnerové mateřské školy na navazujících stavebních plochách vzhledem
k ochrannému pásmu, které kolem sítě NN dle energetického zákona
č. 458/2000 Sb. § 46 vznikne.
– Před vlastní realizací budou všechny existující sítě vytýčeny a bude
dodržena norma ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí“.
– Obecní pozemky dotčené stavbou musí být po skončení výše uvedené stavby uvedeny do původního stavu.
– Dojde-li během výstavby k jakékoliv újmě na majetku obce Holasice –
bude škoda hrazena v plné výši investorem.“
• provedení projektu „OPS Holasice, I.etapa“ dle předložené projektové
dokumentace ze dne 23. 5. 2018 za předpokladu dodržení dojednaných
podmínek:
– dokončit přípojky domácností zřízených v 1. etapě v k.ú. Holasice
– jednorázová finanční náhrada za uložení dálkového kabelu do obecních
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pozemků ve výši 10.000 Kč
– zbudování ZDARMA přípojek k rodinným domům, nacházejícím se na
budované trase dálkového kabelu
– složení finanční jistiny do ukončení terénních prací na k.ú. Holasice ve
výši 50.000 Kč
– v maximální míře během terénních prací v intravilánu obce využívat technologii protlaku i pod chodníky a ukládá starostce tyto podmínky uvést ve
vyjádření obce Holasice pro územní řízení dálkového kabelu určeného pro
napojení občanů naší obce (Rozhraní, Čtvrtě na veřejnou komunikační síť.
• uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti IS za předpokladu doplnění usnesení č. 53/2018 ze dne 19. 6. 2018
• smlouvu o zřízení věcného břemene č.: HO-014330048545/002 za
účelem zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona osobní služebnosti energetického vedení dle tohoto zákona na pozemku par. č. 311/6 zapsaného 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 3.000 Kč bez DPH
(k částce bude započítána platná sazba DPH).
• výši školného 400 Kč/měs. na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy na jedno dítě zapsané do mateřské školy pro školní
rok 2018/2019
• zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku: p.č. 735/1 v k.ú.
Holasice o výměře 50 m2 (pozemek bude sloužit pro stávající zastřešenou
předzahrádku Restaurace Na kuželně), viz GP č. 767-47/2018;
uzavřelo:
• projednání závěrečného účtu za rok 2017 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením obce Holasic a schvaluje závěrečný účet obce
Holasic za rok 2017 vč. zprávy KÚ JMK o výsledku hospodaření za rok
2017, a to bez výhrad;
stanovilo:
• počet členů zastupitelstva obce pro období 2018-2022, který má být
v roce 2018 zvolen v komunálních volbách na 9 členů zastupitelstva obce
Holasice;
zrušilo:
• výběrové řízení s názvem „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci

Holasice II.etapa“;
souhlasilo:
• s provedením nové kanalizační přípojky k rodinnému domu v Holasicích
v ul. Brněnská 85 dle zákresu v přiložené situaci, veškeré práce spojené
s provedením přípojky budou hrazeny v režii žadatele;
vzalo na vědomí:
• informaci o možnosti přijetí 3letých a 4letých dětí do okolních MŠ (jedná
se o děti nepřijaté k předškolnímu vzdělávání u zápisu do MŠ Holasice
v květnu 2018)
• rozpočtové opatření č. 3,4/2018
• informace z obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce na svém 34. zasedání konaném dne 3. 7. 2018
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 34. zasedání zastupitelstva obce Holasice
paní Tomanovou a paní Dufkovou;
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• pořadí sestavené hodnotící komisí od nejvýhodnější nabídky po nejméně
výhodnou („Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Holasice II.etapa“)
v podobě předložené dne 3. 7. 2018 zastupitelstvu obce
• výběr nejvhodnější nabídky – MKK lightservis, s.r.o. pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Holasice II. Etapa“ a pověřuje starostku k uzavření smlouvy
• podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školské zařízení – mateřská 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 mateřské školy z 36 dětí na 50 dětí a navýšení
kapacity školní jídelny – výdejny z 91 strávníků na 110 strávníků s účinností
od 1. 9. 2018
• zveřejnění záměru – pronájem prostor v obecní sokolovně paní Lence
Horákové v období červenec – prosinec 2018 za účelem vedení cvičení
na trampolínách. Přesný rozpis hodin využívání sokolovny bude oznámen
starostce obce. V případě organizování obecních akcí mají tyto přednost
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před cvičením na trampolínách. Cena pronájmu prostory je stanovena na
100 Kč/ hod.
• zveřejnění záměru – pronájem prostor v obecní sokolovně t.s. Rapido
v období září – prosinec 2018 za účelem vedení cvičení roztleskávaček.
Přesný rozpis hodin využívání sokolovny bude oznámen starostce obce.
V případě organizování obecních akcí mají tyto přednost před cvičením
roztleskávaček. Cena pronájmu prostory je stanovena na 50 Kč/hod.
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně č. 651/2018
uzavřenou mezi Obcí Holasice a t.s. Rapido v období 23. 7. - 27. 7. 2018
za účelem vedení cvičení roztleskávaček. Cena pronájmu prostory je stanovena na 2.250 Kč, bude složena vratná jistina ve výši 5.000 Kč za využívání kuchyňky;
vzalo na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 5/2018
• informace z obecního úřadu.

Zahájení II. etapy ukládání kabelů NN do země
Obec Holasice oznamuje občanům žijícím na ulici Palackého a Úzká,
že dne 13. 8. 2018 byla zahájena II. etapa ukládání kabelů nízkého napětí
do země. Nejprve budou ukládány kabely na ul. Palackého, ul. Úzká bude
realizována až na konci prací. To znamená, že průběh tradiční mše u příležitosti oslav patrona obce sv. Václava dne 30. 9. 2018 proběhne bez
omezení.
Ukládáním kabelů NN do země si společnost E.ON ČR chrání svůj majetek. Jedná se tedy o investiční záměr, který na našem katastru realizuje
společnost E.ON ČR. Vlastní práci provádí subdodavatelská firma SEKV.
Předpoklad ukončení prací je prosinec 2018.
Obec v souvislosti s výkopovými pracemi a nutností instalovat lampy veřejného osvětlení na vlastní sloupy, bude provádět opravu veřejného osvětlení na uvedených ulicích. Práce související s instalací nových sloupů
a lamp veřejného osvětlení bude provádět společnost MKK Lightservis.
V Holasicích nastoupí do školky 50 dětí
Mám velikou radost, že mohu potvrdit skutečnost, že v Holasicích se
podařilo navýšit kapacitu stávající mateřské školy z 36 na 50 míst pro předškolní vzdělávání. Společně s panem místostarostou jsme dne 22. 6. 2018
projednali s vedoucí odboru Hygieny pro mládež možnost navýšení stávající kapacity MŠ na ul. J. Fučíka o 14 míst. Pro navýšení kapacity splňujeme počet WC, umyvadel, prostor v šatnách pro instalaci dalších šatních
skříněk je také k dispozici. Vnitřní prostory byly pracovnicemi KHS propočítány koeficientem 3 m2/dítě, a vnitřní plocha školky rovněž splňuje možnost navýšit kapacitu. Bylo dohodnuto, že před vydáním souhlasu KHS,
bude provedena ještě osobní návštěva pracovnicí KHS Brno ve vlastní
školce.
Při této návštěvě bylo doporučeno provedení celé řady úprav a pořízení
nového vybavení třídy pro 14 dětí. Prakticky ihned byly tyto práce zahájeny – nová světla, nové kryty na topení, nový koberec, šatní skříňky, věšáky na ručníky, baterie do umývárny, kompletní nový nábytek pro novou
třídu vč. kancelářského stolu pro učitelky, postýlek, ložní prádlo atd. Ve
stávající denní místnosti musí být optické oddělení prostoru pro hraní
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a spaní dětí od jídelního prostoru. Náklady pro zbudování této nové třídy
budou činit částku cca 300.000 Kč.
V souvislosti s navýšením kapacity školky je nutné rovněž navýšit kapacitu jídelny a výdejny jídel. Od září 2018 budeme dovážet celkem 110 jídel
pro děti do školky a školy. Jde o velké množství porcí, kdy jídla musí být
dovážena z jídelen, které vaří dle norem platných pro školky. Bohužel v Syrovicích (odtud dovážíme jídla doposud) s takto požadovanou vysokou kapacitou již nemůžeme počítat, a tak během letních prázdnin nastalo další
pracné vyjednávání o možnosti dovozu jídel pro školku. Zákon říká, pokud
není zajištěna strava pro předškolní vzdělávání, není možné školku vůbec
otevřít. Bylo tedy nutné zajistit dovoz 55 jídel v každém případě. Paní ředitelce se podařilo dohodnout na následujícím – 55 jídel pro školku budeme
dovážet ze Syrovic a zbývajících 54 jídel pro školu budeme dovážet ze
školní vyvařovny z Brna.
Je každopádně dobré, že se podařilo zajistit tento způsob dovozu jídel,
ovšem pro obec to znamená obrovskou zátěž jak časovou, tak zejména finanční, kdy ročně budeme hradit za dopravu obědů (jde o náklad, který
hradí obec, nikoliv rodiče dětí – strávníků) o cca 150.000 Kč více než tomu
bylo doposud. Nehledě na to, že pan Sláma, který dováží obědy pro školu
a školku a je především pracovníkem pro potřeby obce, stráví dovozem
obědů ze Syrovic a Brna prakticky celé dopoledne.
Proč se tak dlouze rozepisuji? Už budu své povídání končit, a to s povzdechem – v nové školce na prostoře na bývalé „13“ je uvažovaná vývařovna
s kapacitou 200 jídel. Proč se stále nestaví, všichni víme – s výstavbou
nové mateřské školky nesouhlasí sousedé z č.p. 12.

zcela na místě, protože lávka byla prakticky rozebrána a pracovníci se pohybovali či spíše našlapovali „na zbytky“ konstrukce, museli využít vlastnoručně zbudovaného pontonu… Pro zájemce je k dispozici celá obrazová
dokumentace pracovního postupu při opravách.
Na lávce bylo provedeno nové silnější zavětrování, vyměněny nové dřevěné podlážky. Konstrukce lávky byla celá ošetřena novým nátěrem,
spodní část lávky byla opatřena nátěrem proti vodním plísním. Celá lávka
byla srovnána, zpevněna.
Kompletní oprava trvala 10 dnů a celkové náklady na opravu činily méně
než pětinu původně stanovené ceny průzkumem trhu.

Oprava lávky přes mlýnský náhon
Věřím, že i vy jste zaregistrovali proměnu lávky přes mlýnský náhon.
Možná se někomu zdálo, že opravena měla být lávka dříve, ale důvodem
jistého čekání jak opravit lávku, byl fakt, že průzkumem trhu jsem zjistila,
že práce na nové lávce by stály cca 1 milion korun. Proto jsem byla nesmírně vděčná, že se v naší obci našli lidé, kteří přemýšlí selským rozumem
a navíc jsou nesmírně zruční, šikovní a zajisté i odvážní. Ti, kteří z vás sledovali vlastní opravy lávky mi zajisté dají za pravdu, že ona odvaha byla
12

Systém třídění odpadů z domácností
Zavedení systému třídění odpadů z domácností se jeví jako opravdu rozumné. Dovoluji si předložit první statistiky množství odpadů za 1. a 2.
čtvrtletí 2018 vzniklé na k.ú. Holasice.
Do systému třídění z domu ať do plastových nádob či do pytlů je v naší
obci zapojeno 90 % domácností.
Za 1. čtvrtletí bylo celkem na našem katastru svezeno 34,56 tun směsného komunálního odpadu a 15,243 tun množství odpadů z obalů, které
byly předány k dalšímu využití (plast, papír, sklo, apod.). Za 2. čtvrtletí to
bylo 45,340 tun směsného komunálního odpadu a k dalšímu využití bylo
předáno celkem 25,694 tun obalů z odpadů.
To, že takto třídíme a odevzdáváme k dalšímu využití je finančně ohodnoceno společností EKO-KOM, která za množství vytříděného odpadu naší
obci za 1. pololetí roku 2018 zaslala celkem 86.694 Kč. Pro srovnání
za celý rok 2017 jsme za třídění dostali od EKO-KOMU částku 74.519 Kč.
Dle statistik z minulosti lze předpokládat, že částka za 2. pololetí roku 2018
bude obdobná jako za 1. pololetí tohoto roku.
Ráda bych na tomto místě poděkovala opravdu vám všem, kteří pečlivě
třídíte odpad a pomáháte tak nejen životnímu prostředí, ale i finanční ohodnocení pro obecní pokladnu je v tomto případě velmi potěšující. Děkuji
jménem celého zastupitelstva naší obce Holasice.
Lenka Ungrová
13
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Je to až neuvěřitelné, ale prázdniny opět rychle utekly. Věřím, že si děti užily
slunečného počasí a aspoň trochu se těšily na spolužáky a nové paní učitelky.
Nejdříve bych připomněla, co všechno žáci zažili v posledním měsíci školního
roku.
• Již po čtvrté se školní dvůr na dva dny proměnil v stanové městečko. Žáci
společně s rodiči postavili stany a pak už sami bez rodičů přenocovali. První
noc stanovali starší žáci, se kterými jsme si zajeli na kole k Olympii na hřiště.
Druhý den pak stanovali mladší žáci. Pro některé to byla premiéra, ale nakonec
všichni usnuli.
• Se stanováním je spojena každoročně Galerie na plotě – výstava dětských
prací.
• V posledním týdnu jsme si zahráli na piráty, kteří se vydali za pokladem.
• Loučení se čtvrťáky neproběhlo, protože naši čtvrťáci budou pokračovat
v 5. ročníku ve škole v Holasicích. Podařilo se to díky zbudováním přístavby nad
školní jídelnou –výdejnou s novým hygienickým zázemím.

Krajský úřad Jm kraje pak schválil podklady a vydal rozhodnutí k navýšení
kapacity MŠ z 36 dětí na 50 dětí. Všichni máme radost, že se to podařilo a můžeme přijmout od 1. 9. 2018 dalších 14 dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ
na J. Fučíka. Školka na ul. J. Fučíka byla dále vybavena tiskárnou a novým
počítačem.
Provoz MŠ:
• MŠ J. Fučíka – třída Sluníčka7:00 – 16:30 hod.
(7:00 až 7:30 a 15:30 až
• MŠ J. Fučíka – třída Včeliček 7:30 – 15:30 hod.
16:30 jsou třídy spojeny)
• MŠ Palackého – třída Dráčci 7:30 – 16:00 hod.

Mateřská škola:
Velké poděkování patří vedoucí učitelce MŠ Jaromíře Saletové, která mi
vnukla myšlenku se zřízením třídy v MŠ J. Fučíka. Vše jsme propočítaly a předaly
p. starostce, která pohotově s panem místostarostou zareagovali a od KHS Jmk
jsem dostala povolení ke zřízení nové třídy. Samozřejmě to znamenalo vše zajistit
od vymalování, vybavení třídy nábytkem, lehátky, stavebními úpravami ve třídě,
vybavení šaten, personálního zajištění pedagogickými ale i nepedagogickými
pracovníky.
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Základní škola:
Od 1. 9. 2018 byla kapacita ZŠ navýšena na 80 žáků. Jsou otevřeny tři třídy.
V I. třídě (1. a 3. r.) je 18 žáků, ve II. třídě (2. r.) 23 žáků a ve III. třídě (4. a 5. r.)
15 žáků. Žáci se budou vzdělávat podle školního vzdělávacího programu s výukou anglického jazyka od 1. ročníku. Ve II. třídě i III. třídě budou s třídními
učitelkami pracovat asistentky pedagoga.
I v ZŠ se uskutečnily drobné úpravy a opravy. Vzhledem ke zřízení 5. ročníků
byly pořízeny nové notebooky a didaktické pomůcky. Personální obsazení v ZŠ
se v novém školním roce také změnilo. Byly přijaty dvě nové paní učitelky. Věřím,
že se jim v holasické škole bude líbit a že si získají žáky.
Školní družina:
Do školní družiny byla přijata také nová učitelka, která přešla z MŠ. Zalíbilo
se jí u nás natolik, že chce u nás pracovat ať už na jiné pozici. Provoz školní
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družiny bude zahájen 4. 9. 2018. Kapacita školní družiny je 44 dětí. Školní družina bude umístěna ve dvou odděleních. Dle zapsaných žáků vyplývá, že kapacita bude dostačující. Pokud bude zájem vyšší, budou přijímáni žáci dle věku
od nejmladšího k nejstaršímu. Školní družina bude v provozu po skončení
vyučování do 16.00, v pondělí a ve středu do 16:30 hodin.
Šablony:
Naše ZŠ vstoupila do Výzvy č. 02_18_063 – Šablony II. K 31. 12. 2018
ukončíme Šablony I. a navážeme od 1. 1. 2019 na Šablony II. Cílem výzvy je
podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro
zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou
projektů zjednodušeného vykazování.
Aktivity pro naši ZŠ i MŠ jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, personálního posílení o školního asistenta. Dále jsou podporovány extrakurikulární
a rozvojové aktivity.
Stravování:
S navýšením kapacity jsem musela také podat žádost o navýšení kapacity
školní jídelny – výdejny z 91 strávníků na 110 strávníků. Vzhledem k tomu, že
školní jídelna v ZŠ a MŠ v Syrovicích nemůže poskytnout stravování žákům ZŠ,
je zajištěno jiné stravovací zařízení. Veškeré informace dostanou rodiče písemně.

Mateřská škola Holasice
Staráme se o bylinky a kytičky
Prázdniny se nám pomaličku chýlí
ke svému konci, a tak mi dovolte malé
ohlédnutí za uplynulým školním
rokem, ve kterém se děti zapojily do
projektu Malý zahradník.
V rámci projektu jsme společně vysazovali léčivé byliny (mátu a meduňku), které jsme sušili, ukládali do
dekoračních sáčků a hojně je využijeme při chladném počasí k vaření
léčivého čaje.
Věnovali jsme se také výsadbě
okrasných muškátů, jejichž květy nám
vyzdobily okna naší mateřské školy
a po rozkvětu mohly děti pozorovat,
jak se na ně snáší včelky a opylují je.
Věříme, že včelky k nám budou létat i nadále rády nejen za květinkami
a dětmi, ale také za novou třídou Včeliček, která se otevře 14 novým dětem
již 3. 9. 2018. Na všechny děti se moc těšíme!
Jaromíra Saletová, vedoucí učitelka MŠ Holasice

Pozvánka:
11. 9. 2018 – třídní schůzky
září/říjen – Dýňování na školním dvoře
listopad – Rej světlušek (lampiónový průvod)
21. 11. 2018 – Den otevřených dveří
Do nového školního roku bych chtěla popřát všem žákům, aby se jim ve škole
líbilo a těšili se na každý den. Rodičům přeji, aby jim děti dělaly jen samé radosti
a hlavně byli trpěliví a důslední.
Sledujte, prosím, informace a fotogalerii na www.zsholasice.cz a nástěnkách
ZŠ a MŠ. Využijte také komunikaci prostřednictvím emailu, konzultačních hodin,
třídních schůzek nebo sjednané schůzky. Těšíme se na spolupráci v tomto školním roce.
Pavlína Zámečníková a učitelky ZŠ a MŠ Holasice
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Hasiči Holasice
Dobrý poprázdninový den,
po velmi suchém a parném období, které letošní prázdniny provázely, vám
přinášíme informace z činnosti hasičského sboru v naší obci za uplynulé tři
měsíce. Úvodem nám ale dovolte pozvat širokou holasickou veřejnost z řad
dětí i dospělých na akci, která se uskuteční 15. 9. od 14 hodin u školy resp.
u hasičky. Touto akcí bude slavnostní převzetí a vysvěcení nové hasičské
techniky naší jednotky.
Za minulé tři měsíce byl hasičský sbor v Holasicích účastníkem nebo přímo
pořadatelem několika akcí zejména pro děti. Byli jsme pozváni na akci pálení
čarodějnic v Rajhradě, kde jsme představili krátce náš nový DA, o který byl
mezi dětmi i dospělými velký zájem.
Další akcí pro děti byl Dětský den pořádaný obcí Holasice a naším sborem. Na akci se sešlo zhruba osmdesát dětí, což je v konkurencí rajhradského pohádkového lesa velmi slušný úspěch. Pro děti byla jako již tradičně
připravena trasa po Holasicích, kde děti plnily úkoly různé náročnosti, v cíli
obdržely chladivé i posilující občerstvení a dárkový balíček. Na závěr jsme
po několika odkladech mohli použít pro rozptýlení a ochlazení dětí vodní mlhu
vytvářenou naší technikou. Ta sehrála i hlavní roli v dalším překvapení, které
jsme připravili – kopec pěny. Obě atrakce se setkaly s velkou odezvou dětí,
které si je po celou dobu náležitě užívaly.
Jednotka se za uplynulé období také nenudila. Byly prováděny kondiční
jízdy a zaškolení s novou technikou, proběhlo seznámení s novou zdravotnickou výbavou, školení první pomoci se zaměřením na resuscitaci atd. Proběhly další neplánované opravy CAS a její přezkoušení. Jsou prováděny
revize a další kontroly dle potřeby. Počet zásahů za uplynulou dobu také znatelně přibylo. U dvou zásahů se jednalo dokonce o výjezdy v rámci odřadu
ze stanice Židlochovice. Místem těchto mimořádných událostí byly Bzenec
okr. Hodonín a Hevlín na Znojemsku. Ale nepředbíhejme.
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21. 6. Ve večerních hodinách byla jednotka vyslána na seřadiště při mimořádných událostech do Židlochovic na požární stanici. Zde jsme byli
seznámeni s cílem odřadu a to zásahem u požáru lesa v Bzenci. Naše jednotka je jedna ze čtyř (Blučina, Bratčice, Holasice, Žabčice) na ORP Židlochovice, která má předurčení k zásahům na celém území JmK a mimořádně
i mimo něj. Tyto tzv. odřady jsou vysílány mimo svůj hasební obvod na vyžádání krajského operačního střediska k požárům, záplavám či větrným
smrštím většího rozsahu, které místní jednotky nejsou schopny zvládnout.
Doba zásahu je zpravidla 12 hodin (výjimečně i 24 hodin).

31. 5. Krátce po poledni vyjela jednotka s DA k technické pomoci do Rajhradu. Zde byla jednotka spolu s HZS, PČR a krajskou veterinární správou
požádána o spolupráci při likvidaci úhynu divoké zvěře ze studny. Jednotka
provedla odčerpání a spolupracovala při šetření PČR.

21. 6. Po seznámení s cílem a místem zásahu se jednotka přesunula v koloně do Bzence, kde vystřídala odřad z Vyškova a pomáhala s dohašováním
v lese. Zde docházelo k prohořívání a následnému vzplanutí kořeny stromů.
Dostali jsme k dispozici termokameru a na svěřeném úseku spolu s jednotkou z Bratčic odhalená ložiska požáru v písčité půdě důkladně prolévali
vodou. I tak jsme se na některá místa vraceli a znova dohašovali. Tato činnost
byla prováděna až do ranních hodin kdy nás vystřídaly místní hasiči. Do
Holasic jsme se vrátili krátce po půl deváté následujícího dne.
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Hasiči Holasice

Článek od Aničky

27. 6. K nahlášenému požáru ve výrobně izolačních materiálů v Modřicích jsme
vyjížděli v 11 h. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o cvičení s námětem požáru
ve skladu polystyrenových izolačních desek. Na místě jsme byli cca hodinu.

15. 8. Na žádost obce jsme spolu s jednotkou HZS Židlochovice provedli
ořez topolů u pomníku před stavebními úpravami.
za hasiče Luboš Bachorec

Adolf Hitler přežil válku a uprchl do Argentiny. Mimozemšťané se nás chystají očipovat a následně uvrhnout do otroctví. Země se začne sama od sebe chránit před
globálním oteplováním, ochladí se a nastane druhá doba ledová. A za všechno může
Kalousek.
Dobře, stačí. Asi se divíte, co to sem píšu. To jsou takzvané „konspirační teorie“.
Je jich plný internet a občas i noviny. Někteří z vás ničemu z výše uvedeného nevěříte
a někteří ano. Já tu nejsem od toho, abych vám říkala, co je pravda a co ne. Čemu
věřit? Co je lež? To nechám na vás. Chci vám ale
připomenout, že ne vše, co si někde přečtete, musí
Hoax [houx]
být automaticky pravda. Existuje spousta manipula= podvod, mystiﬁkace či žertovná klamná zpráva.
tivních, podplacených a dezinformačních webů
Jedná se o nevyžádanou ea novin, ve kterých se můžete tyto věci dočíst.
mailovou zprávu, která vás
Pak jsou tu hoaxy. Sedíte si u počítače a brouznapř. před něčím varuje, infordáte si ve vaší e-mailové schránce. Najednou vám
muje o nebezpečí, prosí
přijde zpráva od kamaráda. Píše se v ní, že na seo pomoc, snaží se pobavit
dačkách v kinech se začaly objevovat injekční stříapod. a většinou obsahuje
kačky, které tam nastavili narkomani. Leknete se
i výzvu žádající o další rozeslání mezi co největší množství
a přestanete chodit do kina. Blbost.
dalších adres (tzv. „řetězový eNebo na Facebooku jeden z vašich facebookomail“).
vých kamarádů nasdílí odkaz, ve kterém se píše, že
Běžní uživatelé hoaxům věří
mikrovlnky jsou smrtelně nebezpečné a ozařují nás.
a v dobré víře je rozesílají dále
Leknete se a vyhodíte mikrovlnku oknem. Blbost.
mezi své známé.
Poslední příklad, který vám sem dám, jsou tzv. řeOdborníci a správci sítí hoaxy
označují jako nebezpečný jev,
tězové zprávy. Do schránky na e-mailu vám dojde
kterému je nutno se bránit.
zpráva, ve které je psáno, že pokud toto nerozešlete
Mezi důvody škodlivosti patří
patnácti kamarádům, hrozí vám to nejhorší, co si jen
např. obtěžování příjemců,
dokážete představit. Ve strachu to rozešlete třiceti
poskytování nebezpečných
přátelům, jen tak, pro jistotu. Blbost.
rad (např. jak se zbavit domUž Masaryk propagoval „kritické myšlení“ a mně
nělého viru smazáním nějakého
se zdá, že na to spousta lidí zapomíná. Ověřujte si
důležitého souboru v počítači),
prozrazení důvěrných inforinformace. Zkoumejte pečlivě každou slevu a akci,
mací, poskytnutí e-mailových
protože ve všem může být háček a nikdo vám neadres svých známých apod.
chce dát jen tak něco zadarmo. Zajímejte se o svět
V některých případech
kolem vás, ale při čtení e-mailovych zpráv nebo
dokonce hoax žádá o vyčlánku na pochybných webech buďte vždy trošku
plnění údajů jako adresy či
skeptičtí.
rodného čísla a odeslání
takové zprávy na jakousi
Děkuji vám za váš čas a hodně zdaru při objevoadresu.
vání hoaxů a nepravd vám přeje
zdroj: www.wikipedia.org
Anna Procházková
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30. 6. V brzkých ranních hodinách byla jednotka vyslána k nahlášenému
požáru pomocí EPS v průmyslové zóně v Rajhradě. Po provedeném
průzkumu byla událost označena jako planý poplach.
30. 7. K další mimořádné události došlo v Hevlíně, kde došlo k požáru
stohu. Standartní postupy však v tomto případě nebylo možno použít
(ochrana okolí a postupné vyhoření) z důvodu dalšího stohu a ustájeného
skotu v blízkosti. Bylo proto zahájeno hašení a prolitá sláma vyvezena na určené místo. Na místě po tři dny zasahovaly jednotky z okresu Znojmo. Vzhledem k náročnosti hašení (vysoké teploty a nutnost dovážet vodu kyvadlově
v cisternách z místního rybníku) byl vyslán odřad z PS Židlochovice. Na nás
zbylo dohašování a konečná likvidace. Na místo jsme vyjeli po 7. hodině ráno
a návrat byl před15. hodinou.
31. 7. Krátce po 6. hodině ráno jsme vyjížděli k dalšímu požáru signalizovanému EPS v Rajhradě ve VGP parku. Po vyloučení požáru na udaném místě
v hale návrat zpět do Holasic.
31. 7. Na požádání zástupce rybářského svazu jsme vyjeli s technikou na
rajhradský rybník, kde jsme pomocí čerpadel provzdušňovali vodu, abychom
předešli úhynu ryb z důvodu nepříznivého počasí.
13. 8. Před 15. hodinou jsme byli vysláni spolu s jednotkami HZS Židlochovice a Brno k požáru trávy a náletových křovin do Rajhradic. Požár jsme
pomocí několika vysokotlakých proudů na ploše cca 2500 m2 zlikvidovali za
cca půl hodiny. Další hodinu a půl nám zabrala neplánovaná oprava použitého
navijáku :-(

Další sportovní úspěchy Rapida Rajhrad

Další sportovní úspěchy Rapida Rajhrad

Sešel se rok s rokem a rajhradský mažoretkový sport opět slaví
velký úspěch. Do několika vět je
nutno shrnout, co vše se událo
během školního roku.
Hlavní změnou je název, neboť
došlo k založení nového spolku
s názvem Taneční studio Rapido Rajhrad. Na trenérském
postu i nadále zůstává oblíbená
trenérka Kristýna. Velkou novinkou je maskot chobotnice Rapidka, která je výtvorem obětavé a šikovné maminky. Celkový počet dětí v tanečním studiu je 130, soutěží se aktivně
účastnilo 25 dívek.
Soutěžní sezónu zahájily v dubnu kvalifikačním kolem v Jihlavě. V kategorii
kadetky duo/trio soutěžily dva týmy, v kategorii kadetky mini sóloformace
jeden tým, za juniorky miniformace dva týmy. Další novinkou letošního roku
byla velká formace kadetek
(17 děvčat). Všechny výše jmenované týmy se díky výbornému umístění kvalifikovaly na Mistrovství Moravy v Olomouci.
Po medailových žních na Mistrovství Moravy nás čekala další meta, a to
Mistrovství ČR v Hradci Králové. Největším úspěchem bylo soutěžní

vystoupení kadetek mini sóloformace. Ve velké konkurenci zvítězily a staly se mistryněmi ČR.
Dále je nutné uvést další medailovou pozici, již si zajistilo skvělým
výkonem trio kadetek. Staly se
prvními vicemistryněmi ČR (2.
místo). Nelze opomenout 4. místo
miniformace juniorek a 5. místo
velké formace kadetek.
Poslední velkou akcí bylo Mistrovství Evropy v Praze konané 5. 7. až
8. 7. 2018. Mezi zúčastněnými deseti státy se děvčata z Rajhradu rozhodně
neztratila. V top 10 získalo 5. místo trio kadetek, stejné umístění patřilo i sóloformaci kadetek mini, 8. místo miniformaci juniorek a 10. místo velké formaci kadetek. Trio kadetek a sóloformace kadetek mini si skvělým umístěním
zajistila postup na MS v Jihoafrické republice v Kapském Městě, které se
bude konat ve dnech 20. - 23. 9. 2018. Případná účast na MS je velmi nákladná a je obtížné její financování vlastními prostředky. Rádi bychom našim
děvčatům tuto zkušenost dopřáli, protože toto vše bylo podmíněno velkou
pílí, poctivými tréninky, a to jak ze strany děvčat, tak i trenérky. Proto jim
všem patří poděkování za výborně a kvalitně odvedené tréninky.
Ani o prázdninách však děti nezahálely – proběhly příměstské tábory
v Holasicích a taneční tábor v Jeseníkách (chata Ramzovské sedlo).
S počátkem školního roku 2018/2019 započne příprava na novou soutěžní sezónu. Budeme se těšit na další úspěchy mažoretkového sportu Tanečního studia Rapido Rajhrad.
Závěrem musíme poděkovat
i našim sponzorům, a to Městu
Rajhrad, Obci Holasice, Jihomoravskému kraji a pivovaru Bernard v Rajhradě.
V neposlední řadě nelze
zapomenout na obětavý přístup
rodičů.
HN
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Založení Československé republiky
Obec Holasice si Vás dovoluje pozvat na
tematickou přednášku s názvem

Založení republiky
Pojďme si povídat o tom, jak se
postupně utvářely naše dějiny, aby
daly podnět ke vzniku republiky.
Jak obtížná byla situace našeho
národa v 19. století a kde se v nás
vzala ta touha po samostatnosti?
Proč to nešlo celá staletí a v roce
1918 se to konečně podařilo?
Co všechno museli naši předci
udělat, aby naše země dostala své
místo na mapě Evropy?
Založení republiky není jen 28. říjen
1918, ale celé století práce
a odhodlání.
KDY: 10.9.2018 v 17,00 hodin
KDE: sál obecní sokolovny v Holasicích

Dobrosloupek
Na území našeho státu roste více než 2500 stromů,
které mají zvláštní význam. Na první pohled se neliší od ostatních stromů a většina lidí o nich ani neví. Co je na nich zajímavého? Jde
o stromy svobody.
Lípa se stala oficiálním národním symbolem v červnu 1848 během Slovanského sjezdu. Byla to reakce na frankfurtský sněm, kde byl jako symbol
velkoněmectví zvolen dub. Lípu měl jako národní strom navrhnout František
Ladislav Čelakovský, básník národního obrození.
V letech 1918 a 1919 lidé vysadili tisíce lip. Do výsadby se zapojili starostové, žáci, členové místních spolků. Stromy byly ověšené stuhami, domy
praporky, zpívala se hymna, ke kořenům se ukládaly pamětní listy.
A sázely se i v pozdějších letech vždy, když si lidé chtěli připomenout
a oslavit význam svobody a demokracie. Stovky lip byly vysazeny u příležitosti
50. výročí založení Československa – mělo to samozřejmě i úplně jiný význam – odpor proti vojskům Varšavské smlouvy, které jako horda nájezdníků
vtrhly do republiky za účelem „záchrany“ socialismu…
U příležitosti letošního 100. výročí vzniku naší republiky máme možnost
zapojit se do celorepublikové akce a přidat několik stromů svobody na
mapu. V sobotu 27. října 2018 proběhne u nás v Holasicích sázení památných lip jako symbolu svobody a demokracie. Jste srdečně zváni (podrobnosti se dozvíte prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu). Je to
příležitost oslavit prvních sto let naší české státnosti, připomenout si okolnosti založení naší republiky, velikány našich dějin a hodnoty, pro které žili
a mnohdy i umírali.
Víte, kde všude můžete v našem regionu najít stromy svobody? A kde
roste nejbližší takový významný strom? Pokud by vás to zajímalo, můžete
tyto a další informace najít na stránce www.stromysvobody.cz.

Přednáška je doplněna
obrazovou projekcí
a zvukovými nahrávkami

Zdroje článku:
https://www.ahaonline.cz/
clanek/musite-vedet/
145606/lipa-strom-svobodynarodnim-symbolem-je-uz170-let.html

Vstup: zdarma

www.stromysvobody.cz
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Obecní knihovna
Vážení čtenáři,
chystají se nám dlouhé zimní večery a vy se jistě nemůžete dočkat, až je
strávíte ve společnosti dobré knihy. K tomu vám může přispět i Čtenářská
výzva 2018, díky níž se můžete seznámit i s knihami, které byste si jinak
nevybrali. V dnešním článku si vám dovolím nabídnout tituly, které by byly
vhodné pro další tematické skupiny Čtenářské výzvy:
Kniha od více autorů
Tait, Laura – Rice, Jimmy: Nejlepší věc, která se mi nikdy nestala
Hjorth, Michael – Rosenfeldt, Hans: Temná tajemství
Scortia, Thomas N. – Robinson, Frank M.: Skleněné peklo
Lynn, Jonathan – Jay, Antony: Jistě, pane ministře
Rowlingová, J.K. – Tiffany, John - Thorne, Jack: Harry Potter a prokleté
dítě
Kniha s tematikou moře
Melvile, Herman: Bílá velryba
Hemingway, Ernest: Stařec a moře
Moyesová, Jojo: Stříbrná zátoka
Verne, Jules: Dvacet tisíc mil pod mořem
Cassová, Kiera: Siréna
Kniha s ročním obdobím v názvu
Seifert, Jaroslav: Jaro, sbohem
Vančura, Vladislav: Rozmarné léto
Kallentoft, Mons: Podzimní vražda
Shakespeare, William: Zimní pohádka
Woodiwiss, Kathleen E: Růže v zimě
Poslední kniha již nežijícího autora
Remarque, Erich Maria: Stíny v ráji
Bronte, Emily: Na větrné hůrce
Monyová, Simona: Srdceboly
Crichton, Michael: Pirátská odyssea – hodí se do dvou kategorií (tematika moře)
Francis, Dick: Rozkaz (nebo Křížová palba se synem Felixem) – hodí se
do dvou kategorií (kniha od více autorů)
26

Obecní knihovna
Zároveň si vám Obecní knihovna Holasice dovoluje nabídnout
nové knihy ze svého fondu:
Knihy pro dospělé
Beran, Ladislav: Případy pro kriminálku
Eidler, Petr: Smrt konvertity
Fieber, Michal: Slepé okno
Frýdlová, Pavla: Ženy 60+
Goffa, Martin: Vykoupení
Příliš svedených žen: skutečné kriminální případy
Horký, Jaroslav: V osmnácti do války: Legionáři v 1. světové válce - po
stopách našich předků
Koukalová, Gabriela: Jiná Gabriela Koukalová
Nesbö, Jo: Macbeth
Mičanová, Daniela: Smrt pod vinicemi
Růžička, Milan: Mrtvá na pranýři
Sanford, John: Zlatá oběť
Vácha, Dalibor: Horké léto 1918: Čechoslováci ve víru ruské občanské
války
Weir, Andy: Artemis
Yrsa Sigurdardóttir: Černá díra
Knihy pro děti a mládež
Albertalli, Becky: Podělaným navrch
Bardubo, Leigh: Wonder Woman. Válkonoška
Bardugo, Leigh: Prohnilé město
Bílková, Alžběta: Z kouře a kamene
Burdová, Michaela: Dcera hvězd
Švarcová, Zuzana: Strašidýlko, které neumělo strašit a jiné pohádky
Příjemný podzim s dobrou knihou přeje
Petra Koláčková, knihovnice
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Otestujte se s námi – Zeměpisný kvíz

A) Státy podle rozlohy:
Pokuste se seřadit uvedené státy
podle jejich rozlohy od největšího
k nejmenšímu:
Austrálie, Finsko, Vatikán, Česká republika, Rusko, Argentina, Japonsko

Největší oceán je:
……………………………………………
Nejdelší řeka světa:
……………………………………………
Nejvyšší sopka Evropy:
……………………………………………
Největší poloostrov Evropy:
……………………………………………
Nejdelší řeka Evropy:
……………………………………………
Nejvyšší hora Evropy:
……………………………………………

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… D) Přiřaďte k sobě zemi a
…………………………………………… náboženství, které je v ní nejvíc
……………………………………………. rozšířeno:
B) Státy podle počtu obyvatel:
V další skupině určete pořadí zemí
podle počtu obyvatel od té s největším
počtem obyvatel k zemi s nejmenším
počtem obyvatel:
Afghánistán, Česká republika, Irsko,
Čína, Etiopie, Andorra, Arménie
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
C) Doplňte:
Nejstarší kamenný most v Čechách
se nachází v:
……………………………………………

1. Írán
2. Izrael
3. Čína
4. Irsko
5. Indie

A.křesťanství
B.hinduismus
C. islám
D. judaismus
E. buddhismus

E) Součástí které země jsou
Kanárské ostrovy? Pokuste se
některé z nich vyjmenovat.
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

28

KLAS, Klub aktivních seniorů ®
Vážení občané Holasic,
ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, je ještě horké léto. Ale podzim se již každým
dnem hlásí - kratšími dny, sklizenými poli i poletujícím listím ve větru... Vítám
vás tedy na stránkách podzimního vydání zpravodaje.
Během letních prázdnin měl pauzu také náš KLAS. První schůzka po
prázdninách se uskuteční 5. 9. od 14 do 16 hodin na obvyklém místě.
Program na celé další pololetí je součástí tohoto článku. Změna programu
je vyhrazena, především co se vycházek týče, vždy s ohledem na aktuální
počasí. Tyto změny budou vždy avizovány prostřednictvím hlášení rozhlasu
či na naší nástěnce.
Dovolte, abych se krátce
vrátila k událostem, které
jsme absolvovali ještě před
prázdninami. Nejprve je to
návštěva seniorek v základní škole. Ujala se nás
paní ředitelka, čímž jí ještě
jednou moc děkuji, a provedla nás celou budovou
školy včetně nově přistavěné
třídy. Trpělivě zodpověděla všechny naše otázky a dámy – seniorky se vrátily opět do školních let a vyzkoušely si, jak pohodlně se sedí školákům ve
školních lavicích. Poté jsme se přesunuli do školní jídelny, kde nám děti
osobně připravily občerstvení ve formě jednohubek s pomazánkou. Na
závěr jsme se přesunuli na školní zahradu, kde si seniorky a děti společně
zazpívaly za doprovodu
kytary a poté si vzájemně vyměnili vlastnoručně vyrobené dárky.
Děti vyráběly papírové
motýlky a na oplátku
dostaly
drátkované
šperky, které vyráběla
paní Muchová. Každý
ze šperků byl originál.
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Pokud by měl někdo zájem se naučit, jak vyrábět tyto šperky,
je srdečně zván na naši první schůzku 5. 9., kdy je drátkování na programu.
Další naší společnou aktivitou byl
autobusový zájezd do domu přírody litovelského
Pomoraví. Užili
jsme si již tradičně
pěkného počasí
v krásné krajině,
kterou nás provedl
průvodce s výkladem, jak toto místo
vznikalo. Myslím,
že výlet se vydařil, a již nyní
přemýšlíme, kam příště...
Jak již jsem zmínila v minulém čísle zpravodaje,
i letos naši senioři pečlivě
vybírali výherce letní soutěže předzahrádek. A já
mám radost, že je máme
a touto cestou jim gratuluji. První místo získala
paní Michaela Ungrová
a druhé místo zástupce
Rozhraní, pan Ladislav Moc. Výherci dostali drobné ceny od obce a oba
měli z ocenění upřímnou radost. Děkujeme, že se staráte o hezčí vzhled
naší obce!
Jak již jsem zmínila výše, přikládám souhrnný program našich setkání
v dalším pololetí. Budu ráda, když mezi nás zavítají i nové tváře, není nutné
se účastnit všech schůzek, ale je možno přijít i nárazově na téma, které
vás zaujme.

Jak všichni dobře víme, naše země v tomto roce slaví významné výročí
100 let od založení první republiky, a jistě bych se k tomuto tématu ve druhém pololetí ráda vracela, protože v našem okolí se uskuteční spoustu
událostí ku příležitosti oslav a my
máme to štěstí, že
můžeme být součástí tohoto krásného
kulatého
jubilea. Na našich
schůzkách budu
tedy přinášet aktuální tipy související
s oslavami republiky. A jelikož
osobností, která je
symbolem vzniku samostatného Československa je náš první
prezident T. G. Masaryk, připojuji na závěr
citaci právě od něj.
Přeji vám pěkné dny
a naší republice ať jen
a jen vzkvétá a ať se
nám v ní pěkně žije.
Jitka Holíková
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„Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti.
Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho
lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen
položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“
Tomáš Garrique Masaryk
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Inzerce

Program na období 5. 9. 2018 – 31. 1. 2019
Klas Holasice středa 14:00 - 16:00 hod.

05. 09.

výtvarná činnost

Drátkování

12. 09.

setkání

Voda

19. 09.

vycházka

Rajhradice – řezbářské práce

26. 09.

setkání

Čisté radosti mého života

03. 10.

setkání

Rozšíření AED ve městě Brně

10. 10.

výtvarná činnost

Podzimní výzdoba

17. 10.

setkání

100. výročí založení Československa

24. 10.

vycházka

Brno Lesná – rokle

31. 10.

setkání

Pronikáme do tajů výpočetní techniky

07. 11.

výtvarná činnost

Zvonečky z pedigu

14. 11.

setkání

Tajemství čísla 13

21. 11.

vycházka

Nové Popovice

28. 11.

přednáška

Petr Čupa: Jemen a souostroví Sokotra

05. 12.

výtvarná činnost

Vánoční vazba

12. 12.

setkání

Peču, pečeš, pečeme

19. 12.

vycházka

Holasice – vánoční atmosféra

09. 01.

setkání

Stará řemesla

16. 01.

výtvarná činnost

Decoupage

23. 01.

setkání

Příběhy z fotograﬁí

30. 01.

vycházka

Rajhrad – obora

Kontakty:

Jitka Holíková, tel.: 774 254 550
e-mail: jitka.holikova@spokojenysenior-klas.cz
Změna programu vyhrazena.
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¤e‰ení testu ze str. 28
A)
1. Rusko
2. Austrálie
3. Argentina
4. Japonsko
5. Finsko
6. âeská republika
7. Vatikán

17 075 400 km2
7 682 300 km2
2 766 889 km2
377 750 km2
338 145 km2
78 864 km2
0,44 km2

B)
1. âína
2. Etiopie
3. Afghánistán
4. âeská republika
5. Irsko
6. Arménie
7. Andorra

1,3 miliardy obyvatel
72 milionÛ obyvatel
26 milionÛ obyvatel
10,3 milionÛ obyvatel
4 miliony obyvatel
3,8 milionu obyvatel
73 tisíc obyvatel

C)
v Písku
Tich˘ oceán
Amazonka (7 025 km)
Etna (3 340 m)
Skandinávsk˘
Volha
Mont Blanc

D) 1C, 2D, 3E, 4A, 5B
E) ·panûlsko
La Palma, El Sierro, La
Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Hiero (Pozor!
Formentera a Ibiza =
Baleárské ostrovy!)
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