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Úvodní slovo starostky obce
Přeji příjemné období před příchodem jara všem čtenářům našeho
zpravodaje!
Po další zimě-nezimě se všichni
zajisté těšíme na příjemnější roční
období, která nás čekají a samozřejmě je na místě dokončit rozdělanou
práci a zahájit novou.
Co se týče dokončení, v jarních
měsících bude zdárně dokončena
rekonstrukce odpadového dvora.
V druhé polovině měsíce března očekáváme dodání vybavení dvora (velké
a malé kontejnery). Díky relativně
příznivému počasí v první polovině
měsíce dubna proběhne plánované
zahájení provozu nového odpadového dvora.
V letních měsících pak bude definitivně ukončeno založení a výsadba
nového parku na ulici Václavská.
Přeju si, aby park byl místem odpočinku s možností výhledu na
Rajhradský klášter Benediktinů.
Prozatím nese tento park pracovní
název „U Václava“ a není zajisté
tajemstvím, že bychom v tomto parku
také rádi instalovali sochu právě sv.
Václava – patrona naší obce.
Jakmile se oteplí, budou zahájeny
práce na opravě chodníku na konci
ulice J. Fučíka tzv. cestička kolem
dráhy. Práce bude rozdělena do tří
etap. Nejprve se začne opravovat
spodní část – asfaltový kopec, pak
chodník mezi RD č.p 268 a 308
a jako poslední část kolem dráhy.
Zahájili jsme papírové vyřizování
veškerých dokumentů pro následné
zbudování multifunkčního hřiště za

sokolovnou. Na tomto hřišti by měla
být možnost provozovat až 12 druhů
sportů (tenis, volejbal, nohejbal, badminton, basketball, streetball, malá
kopaná, apod.) včetně možnosti zaledování plochy v zimních měsících.
Velikou radost mám z iniciativy vás
spoluobčanů, kteří jste projevili zájem
o zřízení Klubu seniorů v naší obci.
O této aktivitě se dočtete na dalších
stránkách zpravodaje. Věřím, že pod
vedením paní Jitky Holíkové ale i díky
vašim námětům, aktivitám, se podaří
uvést v život velmi potřebnou instituci,
která mně osobně v naší obci scházela. Těším se na všechny společné
výlety, divadelní představení, besedy,
které se v případě vašeho zájmu
podaří uskutečnit. Takovým prvním
společným počinem bude Setkání
seniorů dne 29. 3. 2015 v holasické
sokolovně, na které budete pozváni
osobní pozvánkou.
Na hřišti Za školou je třeba po sdělení revizního technika odstranit herní
prvek – domek se skluzavkou – opět
nevyhovuje bezpečnostním normám.
V těchto dnech vrcholí rozhodování
o novém herním prvku. Zcela jisté je,
že na hřiště budou instalovány malé
fotbalové branky tak, aby na tomto
hřišti mohly děti současně trávit čas
na průlezkách, ale i hrát fotbálek.
Co se týče výstavby nové mateřské školy na prostoře bývalé „13“,
krajský úřad zrušil rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení výstavby této školky. Proto jsme požádali
o přezkum tohoto zrušení rozhodnutí na příslušném ministerstvu.
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Zasedání

Společné řízení o vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního
povolení na stavbu „Mateřská škola
pro 50 dětí s příslušným zázemím“ na
pozemcích p.č. 100/1, 101/1,
101/2, 101/3, 102/1, 102/2, 90
a 92/1 všechny v k.ú. Holasice
pokračuje.
V loňském roce dostala obecní
sokolovna nový kabát, nyní přichází
čas na opravy uvnitř budovy. V první
řadě jsme zahájili opravy a rekonstrukci kuchyňky – dojde k výměně
dlažby na zemi, výměně kuchyňské
linky, bude instalována předokenní
žaluzie, kuchyňka bude vybavena
novým kuchyňským nádobím, vařičem. Bude pořízen nový podlahový
čistící stroj na parkety. Celý interiér
budovy sokolovny bude zabezpečen
elektronickými čidly, pohyb uvnitř
sokolovny bude sledován pomocí
elektronických čipů.
Ve svém stručném výčtu jsem
pouze naznačila ty větší plánované
akce. Během každého roku je však
realizována celá řada menších událostí jako např. povinnost údržby
obecních hřišť, údržba veřejné zeleně, rekonstrukce památek, údržba
a servis na ČOV, nejnutnější opravy
a údržba na komunikacích, veřejných
prostranstvích, údržba veřejných
budov, údržba veřejného osvětlení,
veřejného rozhlasu apod.

v Zastupitelstvo obce na svém 2.
zasedání konaném dne 1. 12. 2014
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 2. zasedání zastupitelstva obce Holasice
paní Ing. Stejskalovou a pana R.
Holackého
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• u veřejné zakázky „Rozšíření
a modernizace sběrného dvora
v Holasicích“ na základě doporučení
hodnotící komise pořadí firem: 1.
SIDESTAV, spol. s r.o.; 2. DIRS Brno
s.r.o.; 3. STAVIT, s.r.o.
• výběr nejvhodnější nabídky – společnost SIDESTAV, spol. s r.o. Brno
pro veřejnou zakázku „Rozšíření
a modernizace sběrného dvora
v Holasicích“
• u veřejné zakázky „Rozšíření
a modernizace sběrného dvora
v Holasicích – vybavení“ na základě
doporučení hodnotící komise pořadí
firem: 1. LAŠŠAN METAL s.r.o.
• výběr nejvhodnější nabídky –
LAŠŠAN METAL s.r.o. Valtice pro
veřejnou zakázku „Rozšíření a modernizace sběrného dvora v Holasicích –
vybavení“
• přijetí dotace z rozpočtu JMK na
výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2014
ve výši 6.045 Kč a nařizuje využití
dotace dle předepsaných výdajů použití dle smlouvy
revokovalo:

Děkuji za pozornost, přeji vám
pěkné dny v začínajícím jarním období, hodně zdraví a vitality!
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• usnesení č. 10/2014 dle předběžného posouzení situace v přijatých
daňových příjmech a přijatých dotací
za měsíc listopad 2014 bude hodné
pověření starostky k provádění rozpočtových opatření za měsíc listopad
2014 a prosinec 2014 na vyšší částku
pověřilo:
• starostku k provedení rozpočtových opatření za měsíc listopad 2014
a prosinec 2014 až do výše
2.000.000 Kč
• starostku k uzavření smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem SIDESTAV
spol. s r.o., nejdříve však po uplynutí
lhůty pro odvolání
• starostku k uzavření smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem LAŠŠAN
METAL s.r.o., nejdříve však po uplynutí lhůty pro odvolání.

• rozpočtové opatření č. 10/2014
• vyrovnaný rozpočet na rok 2015:
příjmy 11.556.000 Kč, výdaje
11.556.000 Kč
• OZV č. 1/2014 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
pro rok 2015 ve výši 550 Kč za
osobu/rok
• výši stočného pro rok 2015 ve výši
25 Kč/m3 + DPH tj. celkem 28,75
Kč/m3 vč. DPH
• výši stočného pro rok 2015 v částce celkem vč. DPH 1.006 Kč/osoba.
• dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu
a provozu vodovodu ze dne 14. 12.
2001
• protokol k předání stavby do provozování VAS, a.s. Brno, Soběšická 156
• předložený odpisový plán pro budovu ZŠ dle karty majetku č. 4
• předložený návrh z 11. 12. 2014 na
vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holasice
• uvolnění částky ve výši maximálně
30 tisíc Kč na pořízení sportovního
vybavení pro obecní sokolovnu pro
sportovní kroužky dětí
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok
2015 příspěvek ve výši 5.000 Kč ZO
ČSV, o.s. Brno-venkov, zákl. organizace Rajhrad s následným vyúčtováním
do konce roku 2015
• darovací smlouvu č. 0643/2014 –
příspěvek ZO ČSV, o.s. Brno-venkov,
organizace Rajhrad
• povodňový plán obce Holasice

v Zastupitelstvo obce na svém 3.
zasedání konaném dne 11. 12. 2014
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 3. zasedání zastupitelstva obce Holasice
pana Z. Holackého a pana
Ing. Kosteleckého
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• členy finančního výboru ve složení
p. S. Žižková, p. J. Hron, předsedkyně p. Ing. A. Stejskalová
• členy kontrolního výboru ve složení
p. R. Holacký, p. Ing. P. Vlček, předsedkyně p. Mgr. P. Sedlářová
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• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně paní L. H.
v období listopad 2014 – duben 2015
za účelem vedení cvičení na trampolínách
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně o.s. H. V.
v období listopad 2014 – duben 2015
za účelem vedení sportovního kroužku
– sálová kopaná
• uzavření smlouvy – zapůjčení prostor v obecní sokolovně Divadelnímu
spolku DivOCH v období září 2014 –
červen 2015 za účelem zkoušení
a působení ochotnického divadelního
souboru.
• uzavření smlouvy – zapůjčení prostor v obecní sokolovně paní J. D.
v období prosinec 2014 – duben
2015 za účelem vedení sportovního
kroužku cvičení pro děti
• uzavření smlouvy – zapůjčení prostor v obecní sokolovně o.s. H. V.
v období listopad 2014 – duben 2015
za účelem vedení sportovních kroužků
– volejbal a vedení klubu maminek
• prodej části parcely č. 100/1
o výměře 11 m2 v k.ú. Holasice v souladu s GP č. 702-118/2014
z 28.7.2014, po jejímž oddělení
vznikne nová výměra p.č. 100/3 k.ú.
Holasice manželům J. a Z. S. bytem
Holasice za celkovou cenu 495 Kč
• výběr dodavatele TDI u veřejné
zakázky „Rozšíření a modernizace
sběrného dvora v Holasicích“
Ing. Hanu Tupou, jejíž cenová nabídka
činí 20.000 Kč/měsíc

• nákup stroje – mulčovače za obecní traktor v ceně celkem 51.841 Kč +
DPH od společnosti Bystroň s.r.o.
• zbudování multifunkčního hřiště za
sokolovnou v roce 2015
• schvaluje podat žádost o dotaci na
MMR ČR na zbudování multifunkčního
hřiště za sokolovnou v roce 2015 do
Programu obnovy a rozvoje venkova
pro rok 2015, dotační titul č. 2:
Podpora zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci
• veřejnoprávní smlouvu s městem
Židlochovice, na úseku výkonu přenesené působnosti v celém rozsahu svěřeném obecním úřadům zákonem
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí
uložilo:
• finančnímu výboru provést kontrolu
částí hospodaření obce a částí hospodaření příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Holasice v termínu do 22. 12.
2014
• kontrolnímu výboru provést kontrolu
plnění přijatých usnesení zastupitelstva obce za celý rok 2014 v termínu
do 31. 1. 2015.
pověřilo:
• starostku k uzavření SOD
s Ing. Tupou TDI u veřejné zakázky
„Rozšíření a modernizace sběrného
dvora v Holasicích“
• starostku k řádnému ukončení
všech běžných záležitostí obecního
úřadu ke konci roku 2014 ve spolupráci s účetní obce a místostarostou
obce.
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v Zastupitelstvo obce na svém 4.
zasedání konaném dne 2. 2. 2015
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Holasice
paní Mgr. Čupovou a p. Z. Holackého
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• rozpočtové opatření č. 11/2014
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za účelem zřízení služebnosti vedení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační
sítě – zemní metalický kabel v novém
účastnickém rozvaděči na pozemku
p.č. 839/2 k.ú. Holasice O2 Czech
Republic za jednorázovou náhradu ve
výši 100 Kč + DPH
• zveřejnění záměru prodeje části
obecního pozemku p.č. 394/8 v k.ú.
Holasice o výměře max. 20 m2 (pozemek bude sloužit pro budoucí novou
distirbuční trafostanici Mřížová).
Vyhotovení geometrického plánu
respektující nový pozemek pod novou
distribuční TS zajistí ve vlastní režii
žadatel
• vyhlášení výběrového řízení na přenesenou správu svítidel v obci
Holasice
• uvolnění částky nejvýše 38 tisíc +
DPH jako úhrada za realizaci výběrového řízení na přenesenou správu svítidel v obci Holasice
• odstranění nevyhovujícího herního
prvku na dětském hřišti Za školou dle
doporučení Zápisu o provedení roční

kontrole dětských hřišť podle ČSN EN
1176 a ČSN EN 1177 z 14.10.2014
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok
2015 příspěvek ve výši 20 tisíc
Myslivecké společnosti RajhradPopovice s následným vyúčtováním do
konce roku 2015.
• darovací smlouvu č. 0745/2014
o poskytnutí částky Myslivecké společnosti Rajhrad-Popovice
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok
2015 příspěvek ve výši 22.600 Kč
o.s. Holasické Violky s následným vyúčtováním do konce roku 2015
• darovací smlouvu č. 0024/2015
o poskytnutí částky o.s. Holasické
Violky
• strategický rozvojový dokument
obce Holasice v podobě předložené
a doplněné náměty zastupitelů na jednání zastupitelstva obce dne 2. 2.
2015
• smlouvu o právu realizovat stavbu
č. 0031/2015 v podobě předložené
zastupitelstvu dne 2. 2. 2015 za podmínky, že současně dojde k podpisu
smlouvy o pronájmu a následném převodu sítí a komunikací v lokalitě
Rozhraní do majetku obce Holasice
tak, jak bylo projednáno mezi zástupci
obce Holasice a stavebníkem na jednání dne 12. 1. 2015
neschválilo:
• zveřejnění záměru pachtu obecních
pozemků p.č. 650/10; 650/11;
650/82 vše v k.ú. Holasice a p.č.
1301 k.ú. Sobotovice.
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Informace z obecního úřadu
PoPlatky 2015

SvoZ bIoPoPelnIc 2015

Splatnost plateb za poplatky je jednorázově do 30. 6. 2015 nebo ve dvou
splátkách do 30. 6. 2015 a 30. 9.
2015.
Poplatek za komunální odpad: 550
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 od
75 do 79 let hradí 275 Kč, osoby 80
let a více a osoby ZTP/P jsou od
poplatku osvobozeny.
Poplatek za stočné: 1.006
kč/osoba/rok hradí skutečně bydlící
osoba v nemovitosti na k.ú. Holasice
bez ohledu na místo trvalého pobytu.
Poplatek za psa: 100 kč/pes/rok se
hradí i za štěně starší 3 měsíců.
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, čísla účtu:
10225641/0100 (Komerční banka)
4060013792/6800 (Sberbanka CZ)
VS = číslo popisné.
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.

Svoz bioodpadu v letošním roce bude
probíhat 1x za 14 dnů, vždy sudý týden
v úterý od 14. 4. 2015 (první svoz) do
30. 11. 2015.

Informace z obecního úřadu
pravovaného programu je přislíbeno
vystoupení dětí z naší školy, sportovních kroužků, máme připraveno, věřím,
zajímavé hudební vystoupení manželů
Procházkových z Letonic, které bude
obohaceno velmi pěkným překvapením.

úřadu v Holasicích. Termín této schůzky bude včas oznámen.

ukládání nn vedení
do Zemního kabelu
v obcI holaSIce

Lenka Ungrová
regulační Plán
lokalIta čtvrtě
Dne 19. 1. 2015 proběhlo veřejné
projednávání návrhu regulačního plánu
Holasice pro lokalitu „Z1“ – Čtvrtě.
Vzhledem k podané námitce a následně připomínce občanů naší obce při
veřejném projednávání, vedení obce
konstatovalo, že vypracovaná hluková
studie č. 1403 S31/1, zpracovatel
Ing. Berka, byla provedena v červenci
2014, ještě před zákazem tranzitní
kamionové přepravy po silnici II/425
a z toho důvodu obec nechá vypracovat a uhradí z obecního rozpočtu novou
hlukovou studii v úseku lokality ul.
Brněnská, v rozsahu budoucí výstavby
v lokalitě Čtvrtě, která prověří v námitce
a připomínce zmiňované snížení počtu
původců hluku v kategorii „nákladní
auta těžká“ a na základě této studie
bude zpracován návrh budoucího protihlukového opatření.
Po konzultaci s Ing. Berkou, který
upozornil, že nové měření může proběhnout až v jarních měsících (březen
– duben 2015), budou občané
s výsledky nového měření seznámeni
nejdříve po tomto termínu.
Občané budou pozváni na informativní schůzku do prostor obecního
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Dle posledního sdělení odpovědného pracovníka E-ON Česká republika,
s.r.o. je situace následující – stále probíhají práce na zpracování projektu
vedení kabelu, probíhají konzultace
s vlastníky nemovitostí o způsobu
napojení jednotlivých nemovitostí.
Jakmile bude toto dořešeno, bude
zahájeno územní řízení, které bude
probíhat cca 3 měsíce.
Dle střízlivého odhadu mohou být
práce s ukládáním NN vedení do zemního kabelu zahájeny na podzim tohoto
roku, ovšem není ani vyloučeno jaro
2016. Vše bude záležet na dohodě
s jednotlivými vlastníky nemovitostí.

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

Novým občánkem Holasic je
Filip Souček

PoSeZení Se SenIory

Naposledy
jsme se rozloučili

Již v dřívějších letech jsem byla jako
starostka obce upozorňována, že by
bylo dobré zorganizovat posezení pro
Holasické seniory. Plánované sváteční
posezení se uskuteční letos poprvé,
a to v neděli 29. 3. 2015 od 16 hodin
v obecní sokolovně.
Všichni z řad seniorů obdržíte osobní pozvánku, a protože budeme připravovat malé pohoštění, budete požádáni, abyste svou účast potvrdili na obecním úřadu u paní Ing. Menšíkové. Z při-

s paní Hedvikou Vaculovou
s paní Matildou Šrotovou
s panem Milanem Májkem
s paní Marií Rožnovskou
a s paní Libuší Knötigovou
Čest jejich životu!
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budoucnost tůně ludmila
Řada občanů se ptá po možnosti
zlepšení vzhledu či stavu tůně
Ludmila. Zastupitelstvo se touto otázkou také zabývá a kromě jiného má
tento bod zařazen i v novém
Strategickém rozvojovém dokumentu
pro roky 2015 – 2020, který je ke
shlédnutí na internetových stránkách
naší obce.
Jako zastupitelé máme zájem podniknout možné kroky k tomu, aby tůň
Ludmila a její okolí vypadalo lépe než
nyní a aby pobyt u tůňky byl pro občany Holasic i návštěvníky obce příjemnější. Ráda bych vás touto cestou
poinformovala o aktuální situaci a krocích, které jsme zatím v tomto směru
podnikli.
Tůň Ludmila je v současné době
vedená jako tzv. periodická tůň, tedy
mokřad, který pravidelně vysychá.
Tím se liší od vodních nádrží se stabilním vodním režimem, tedy nevysychajících. Každý z typů vodních nádrží představuje specifické podmínky
vhodné pro konkrétní
typy živočichů. Například
existují druhy, které se
vyskytují pouze v periodické tůni a ke svému
životnímu cyklu pravidelné vysychání potřebují.

meziobecní spolupráce na Židlochovicku

V periodické tůni Ludmila se podle
dostupných zdrojů vyskytují některé
vzácné či zajímavé druhy obojživelníků (např. čolek velký, kuňka ohnivá,
blatnice skvrnitá, zemní i vodní skokani a další). Těmto druhům může pravidelné vysychání vyhovovat více než
stabilní vodní hladina. V každém případě s ohledem na vzácné druhy
fauny je třeba opatrnosti, pokud
bychom zvažovali nějaké úpravy
(samozřejmě se souhlasem majitele).
Proto zastupitelstvo kontaktovalo
Agenturu ochrany přírody a krajiny
(AOPK) s prosbou o prověření možností úprav, které připadají v úvahu.
Tato agentura je také připravená obci
pomoci se sháněním financí na případné úpravy tůně. Na duben je
domluvena schůzka s pracovníkem
AOPK, ze které vyplynou konkrétní
informace a doporučení, o kterých
vás budeme dále informovat.
Jitka Čupová

čolek velký
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V odpadovém hospodářství byla
navržena opatření směřující k efektivnějšímu nakládání s odpady, zejména
ke zlepšení jeho třídění prostřednictvím budování sběrných dvorů a kompostáren. V případě, že se odpad
bude lépe třídit, sníží se i celkové
množství směsného komunálního
odpadu. Obce a města (tedy i občané) budou následně platit méně za
jeho odvoz a skládkování.
Oblast rodinné politiky je zaměřena
na podporu služeb pro rodiny včetně
volnočasových aktivit – v našem
městě a okolí působí množství organizací, spolků nebo mateřských
a rodinných center, které by mohly
využívat dotačních zdrojů, což opět
může ulehčit obecním rozpočtům.
Další oblastí spolupráce, na které se
představitelé obcí židlochovického
regionu shodli, je práce s mládeží.

V rámci projektu Podpora meziobecní spolupráce byla vytvořena
Strategie meziobecní spolupráce pro
obce ve správním obvodu ORP Židlochovice. Strategie obsahuje čtyři
témata (školství, sociální služby,
odpadové hospodářství a rodinná
politika), ke každému z nich byla zpracována podrobná analytická část
a stanoveny problémové oblasti,
které by bylo vhodné společně řešit.
V oblasti školství je hlavním tématem spolupráce při získávání finančních prostředků na činnosti školských
zařízení, které nejsou hrazeny ze státního rozpočtu, např. hrazení asistentů
pedagoga bez nutnosti vazby na konkrétního žáka, kroužků či doučování,
školního psychologa, nákup pomůcek a zavádění nových metod do
výuky. Zejména menší školská zařízení nemají dostatečné personální
kapacity pro zpracování žádostí
o dotace a jejich administraci, ale
díky spolupráci s většími školami
mohou na prostředky dosáhnout.
V sociální oblasti se bude pokračovat ve společném komunitním plánování sociálních služeb, dále jsou navrženy projekty sociálního bydlení nebo
podpora služeb pro seniory (např.
denní stacionář pro seniory z židlochovického regionu) – opět platí, že
pokud se do realizace a provozu služeb zapojí více obcí, je finanční zatížení obecních rozpočtů nižší.

Práce na strategii a aktivní zapojení
představitelů obcí našeho regionu do
její tvorby ukazují, že vůle spolupracovat zde existuje, doufejme tedy, že se
navržené aktivity podaří zrealizovat.
Pracovní verzi návrhové části
najdete na webu města Židlochovice
(Město Židlochovice – Městský úřad
– Projekty – Projekt meziobecní spolupráce), vítáme jakékoliv připomínky
a podněty. Více informací poskytne
koordinátorka
projektu
Lucie
Kubalíková, tel. 734 352 329, email: KubalikovaL@Zidlochovice.cz.
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mateřská škola holasice
V měsíci únoru měly děti možnost shlédnout představení
brněnského mobilního planetária, do kterého nemusely jezdit,
ale ono přijelo samo za dětmi.
Planetárium dětem přivezlo
pohádku s názvem Krtci. Děti
prožily pod imaginární oblohou
zajímavé zážitky. Představení se
dětem moc líbilo a jejich přáním
bylo, aby tu planetárium nebylo
na návštěvě naposledy.

Základní škola
Dne 22. 1. 2015 se uskutečnil
zápis do 1. třídy. Budoucí prvňáčky
přivítaly pohádkové bytosti. Dobu
čekání si zpříjemnily malováním
a zhlédnutím pohádek na interaktivní
tabuli. Celkem bylo přijato 17 dětí
a podány 2 žádosti o odklad. Rodiče,
kteří nejsou rozhodnuti, mají ještě
možnost do 31. 5. 2015 podat
žádost o odklad.

Jako každý rok jsme si
společně zaskotačili při
masopustní taškařici naší
vesnicí Holasice. Všichni
jsme si na sebe oblékli
kostýmy vhodné pro tuto
příležitost, obzvláště byly
oblíbeny zvířátkové kostýmy. Zastavili jsme se
u pohostinných obyvatel
naší vesnice, kde jsme
dostali masopustní dobroty a pohoštění a pokračovali jsme za zpěvu písní
a masopustních
říkadel dále vesnicí, až jsme ji celou
obtancovali a příjemně
unavení
jsme se vraceli do
školky, abychom si
po veselém reji
všichni odpočali.

a s dobrou náladou vyjeli na Chatu
Jedlová v Deštné v Orlických horách.
Týden plný sněhových bitev, bobování, stavění sněhuláků, výletů, lyžování,
odpočinku a trochy učení utekl jako
voda. Ještě ve čtvrtek při závěrečném
vyhlášení a maškarním plese se nikomu nechtělo zpět, ale s příjezdem
autobusu neměl nikdo stání. A tak
jsme se v pátek vrátili všichni plní
zážitků domů.
co nás čeká?
• 3. 3. – 12. 5. 2015
Plavání
v Hustopečích
• 5. 3. 2015
Knihovna Rajhrad
• 26. 3. 2015
Divadlo Polárka
• 11. 3. 2015
Zoubkový den
• Projekt Den Země a Bezpečně na
silnici

Poslední lednový týden jsme společně se ZŠ Syrovice byli bruslit na
ledové ploše za Olympii.
V druhém únorovém týdnu se většina žáků zúčastnila zimní školy v přírodě. V sobotu jsme naložili autobus

Pozvánky:
29. 3. 2015 – vystoupení žáků pro
seniory v sokolovně
1. 4. 2015 – zveme všechny rodiče
na velikonoční dílničky
14. 4. 2015 – třídní schůzky
14. 5. 2015– se uskuteční zápis do
mateřské školy
Bližší informace a fotogalerii sledujte
na www.zsholasice.cz a na nástěnkách školy.

kolektiv
Mateřské školy

Mgr. Pavlína Zámečníková
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Sbor dobrovolných hasičů holasice
Pěkný den,
rok 2014 uběhl velice rychle
a hasičský sbor v naší obci na výroční členské schůzi na začátku ledna
zhodnotil rok minulý a dal si cíle pro
rok letošní. Ale nepředbíhejme.
Počet členů naší organizace starších 15 let je dlouhodobě stabilní
a dosahuje nyní čísla 59. Na zmiňované schůzi bylo předáno několik
ocenění za věrnost hasičskému
sboru a to za 50 let (jeden člen)
a 40 let (dva členové). Ocenění jim
předal zástupce okresního výboru
MHJ. Byly předneseny zprávy o činnosti jak spolku, tak i zásahové jednotky, byli vybráni zástupci na okresní konferenci a sjezd MHJ, které se
konají zpravidla 1x za 5 let. Na závěr
přednesli pozdravy zástupci spřátelených sborů z Holíče i Vikýřovic
a samozřejmě i za obec Holasice
naše starostka Lenka Ungrová.

Další událostí z hasičského spolku byl bezesporu již tradiční ples,
který byl v pátek 13. února. Ač
pátek třináctého, ples proběhl bez
problémů a, troufneme si říct, byl
i velmi podařený. Snad to stejné
potvrdí i návštěvníci plesu, kteří měli
možnost mimo poslechu shlédnout
i několik zábavných vystoupení souboru Chlastáš z Brna. Poněkud
úsměvný název souboru odkazuje
na členství jejich členů v bývalém
armádním uměleckém souboru
Ondráš.
Zásahová jednotka našeho sboru
má nyní 19 členů. I když se zpravidla
opírá o menší skupinu, jsou i ostatní
v rámci možností připraveni pro případnou účast na zásahu. Všichni se
podrobují pravidelným zdravotním
prohlídkám a školením. Dalších 5
členů se loni zúčastnilo kurzu na
nositele dýchací techniky, čímž nám
počet osob takto vyškolených stoupl na 13.
ZJ uzavřela, co se týká
zásahů, loňský rok na
čísle 19. Je to opět
o několik událostí méně
než v roce předchozím.
Naštěstí totiž nebylo počasí tak vrtošivé jako v letech
předchozích – žádné čerpání ani větrné smrště,
což jsme jen přivítali.
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Sbor dobrovolných hasičů holasice
svářečské práce a bylo proto možné
že EPS nahlásila skutečný požár.
Přesto se po dojezdu na místo požár
nepotvrdil a jednotky byly vráceny
zpět na základny.
27. 1. Dopravní nehoda osobního
vozidla v Rajhradě u kláštera nám
byla nahlášena krátce po 10. hodině dopoledne. Jednotka do 5 minut
vyjela a za dalších 5 minut byla i přes
zasněžené silnice a silný provoz na
místě. Průzkumem zjištěna nehoda
OA Ford Galaxy, který po nárazu do
plotu a následně do sloupu, zůstal
uprostřed silnice na Rajhradice.
Řidička nebyla naštěstí zraněna.
Nárazem poškozený sloup zůstal
viset na drátech, které byly pod
napětím. Na místě v době našeho
příjezdu zasahovala jednotka HZS
ze Židlochovic. VZ obeznámil VJ se
situací a po kontrole pohotovostí Eonu bylo rozhodnuto o vyčkání naší
jednotky do příjezdu pohotovosti Eonu s novým sloupem. Do doby
jejich příjezdu a odstranění sloupu
jsme na místě řídili dopravu. Do
Holasic jsme se vrátili s oběma vozy
až po půl třetí odpoledne.

Navíc žádná z událostí nebyla minulý rok z těch závažnějších – snad jen
požár náspu a obilí ve Vojkovicích
byl náročnější… Jednalo se o 12
požárů, 2 asistence, 1 cvičení a 4
plané poplachy. Jednotka ke všem
událostem vyjela v požadovaném
čase i obsazení. Místem zásahů byl
nejčastěji Rajhrad, dále pak
Rajhradice, Popovice, Vojkovice.
Na katastru Holasic jsme poskytli
jen asistenci při pálení odpadu
a pokácení stromu na žádost obce.
Poklidný závěr roku nám však přerušila nemilá událost, kdy neznámý
(známý) řidič projel vraty až do hasičky, kde se zastavil o cisternu a vrata
poškodil tak, že jen shodou náhod
neskončila vrata na něm. Přesto
nelenil a z místa nehody ujel.
Následkem tohoto poškození vrat
byla jednak měsíční omezená akceschopnost a jednak zbytečná administrativa kolem pojistné události pro
obec i starostku. Naštěstí bylo při
prošetřování nehody PČR nahlášeno svědectví o viníkovi.
Tak jak byl konec roku 2014 klidný, tak začátek roku 2015 již tak
veselý nebyl:
3. 1. K nahlášenému požáru v hale
fy. Hartmann-Rico na Staré poště
v Rajhradě vyjela jednotka krátce
před půl čtvrtou odpoledne.
Jednotka vyjela jen s DA z důvodu
výše uvedeného. V hale probíhaly

Více informací najdete na našich
webových stránkách www.holasice.cz/hasici a fotky na portálu
http://sdhholasice.rajce.idnes.cz/.
za holasické hasiče
Luboš Bachorec
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obecní knihovna holasice

obecní knihovna holasice

„Neslibuj, že vykonáš, nehonos se, žes vykonal,
ale ponech svým skutkům, aby za tebe mluvily.“
Jan Amos Komenský
nucen opustit Fulnek a skrývat se na různých
místech v Čechách a na Moravě, protože
odmítal konvertovat ke katolictví. Po roce
ukrývání (roku 1622) mu na mor zemřela žena
a jeho dvě děti, které zůstaly ve Fulneku. Pod
vlivem událostí psal filosofické spisy
Truchlivý, Hlubina bezpečnosti a později
Labyrint světa a ráj srdce. V roce 1624
začal působit v Brandýse nad Orlicí, kde se
seznámil se svou druhou ženou Marií Dorotou
Cyrillovou, se kterou měl dcery Dorotu
Kristinu, Alžbětu a Zuzanu a syna Daniela.
V roce 1628 odešel do exilu do polského
Lešna, které se stalo centrem bratrské víry.
Zpočátku doufal, že se brzy vrátí zpět do vlasti, proto psal česky. Začal psát učebnice
a připravoval plán na zlepšení organizace
školství. V Lešně byl zvolen biskupem a písařem a stal se také zástupcem rektora gymnázia. V tomto období vznikla velká část jeho
děl, především pak z oblasti pedagogiky.
Komenskému postupně jeho díla jako Brána
jazyků otevřená a Informatorium školy
mateřské zajistila věhlas po celé nekatolické
Evropě. Byl zván na univerzity několika zemí,
ale nabídky často odmítal. První významnou
nabídku přijal až roku 1641, kdy se rozhodl
vyhovět pozvání anglického parlamentu na
přednáškové turné, během něhož vystoupil
i před Královskou akademií věd.
Roku 1642 odešel přes Amsterdam do
Švédska, kam byl pozván, aby vedl reformu
tamního školství a napsal pro ni učebnice.
Roku 1648 se společně s těžce nemocnou
manželkou vrátil zpět do Lešna, kde působil
jako biskup. V Lešně 26. srpna jeho druhá
žena zemřela, ale již o rok později se v Toruni

* 28. března 1592, jihovýchodní Morava
+ 15. listopadu 1670, Amsterdam
Jan amos komenský byl poslední biskup Jednoty bratrské a jeden z největších
českých myslitelů, filosofů a spisovatelů.
Během svého života si získal renomé především jako pedagog. Byl jediným tvůrcem originální, filosoficky ukotvené pedagogické
soustavy v českých zemích, zabýval se všeobecnou teorií výchovy, didaktikou, vytvořil
speciální metodiku výuky jazyků a sám sepisoval originální učebnice. Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky
a vysloužil si přízvisko Učitel národů.
Vzdělání nabyl nejprve na latinské škole
v Přerově, později na vysoké škole
v Herbornu. Pod vlivem svých učitelů začal
psát encyklopedická a pedagogická díla.
V roce 1616 byl vysvěcen na kazatele
a následně odešel do Fulneku, kde působil
jako rektor místní školy a jako kazatel Jednoty
bratrské. Ve Fulneku poznal i svou první ženu
Magdalénu Vizovskou.
Po porážce stavovského povstání (1621) byl
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oženil potřetí, tentokrát s o více než třicet let
mladší Janou Gajusovou pocházející z Týna
nad Vltavou. Když byl v roce 1648 uzavřen
vestfálský mír a tím skončila třicetiletá válka,
skončily též naděje českých exulantů na
návrat do vlasti. Komenský se loučil s vlastí
a církví spisem Kšaft umírající matky jednoty
bratrské.
V letech 1654–1656 opět pobýval
v Lešně, kde pracoval na Pansofii, vydal
Slovník české řeči a Slovník pansofických
definic. Roku 1654 Švédsko napadlo
Polsko, a v roce 1655 přišlo švédské vojsko
k Lešnu a čeští a moravští bratři v čele
s Janem Amosem Komenským „zachránili“
Lešno před dobýváním Švédy otevřením
městských bran. Komenský napsal oslavnou
řeč o švédském králi a družil se se švédským
velitelem Schichtlingem. 27. dubna 1656 ale
začalo deset tisíc polských partyzánů město
obléhat a při následném požáru přišel
Komenský téměř o všechen majetek i cenné
rukopisy jako Česko-latinský slovník, na kterém pracoval prakticky celý život a který považoval za své stěžejní dílo. Komenský pak
musel kvůli kolaboraci se Švédy z Polska
uprchnout.
Konec svého života (14 let) strávil
v holandském Amsterdamu v bytě na jedné
z nejlepších ulic, kde se konečně mohl v klidu
a pohodlí věnovat spisovatelské činnosti.
V Amsterdamu byla vydána polovina z celého
jeho díla. Navzdory usilovné práci a pomoci
syna Daniela, zůstala mnohá díla více či méně
nedokončena.
Komenský zemřel po dlouhodobých zdravotních problémech ve společnosti své ženy
Jany, syna Daniela, přítele a lékaře Mikuláše
Tulpa 15. listopadu 1670. Byl pohřben v kostelíku v Naardenu.

utěšuje a kárá bohaté, všechny nabádá, aby
zůstali poslušni božích zákonů.
Truchlivý je zamyšlením nad rozporem rozumu a víry. Tento spis Komenský napsal po
smrti své první ženy a dětí.
Via lucis (Cesta světla) se zabývá pansofií
(vševědou). Komenský byl toho názoru, že
když u lidu zmizí nevědomost, války ustanou.
Aby došlo k nápravě lidstva, vládnout by měl
sbor mudrců. Pro lepší dorozumění mezi
národy je třeba zavést novou řeč, které by
všichni rozuměli. Latina je podle něj příliš
těžká.
Hlubina bezpečnosti je náboženský spis,
v němž je kladen důraz na vztah k Bohu.
Kšaft umírající matky Jednoty bratrské
vyjadřuje víru, že se odkazu Jednoty ujme
český a moravský lid. Postava matky je symbolem Jednoty bratrské, která je odsouzena
k zániku, ale matka ve své závěti odkazuje
hlavní myšlenky příštím generacím.
Labyrint světa a ráj srdce je rovněž filozoficko-náboženský spis, způsob jeho vyprávění
se však blíží k próze. Vypravěč se ocitá
v okrouhlém městě uprostřed nicoty, alegoricky představující svět. Jeho průvodci
Všezvěd Všudybud a Mámení mu líčí krásy
dobře jdoucího světa, poutník však vidí jen
klam, marnost, faleš, bídu a smrt. Chce odtud
utéci, ale nemá kam. Východisko ze zmatků
tohoto světa nachází v otevření svého srdce,
aby do něj mohl vstoupit Kristus.
Poklad jazyka českého byl podrobný slovník
všech českých slov. Bohužel shořel v Lešně.
Orbis pictus (Svět v obrazech) je učebnice
latiny, později i jiných jazyků.
Informatorium školy mateřské obsahuje
rady matkám, jak vychovávat své dítě před
tím, než vstoupí do školy.
Dvéře jazyků otevřené pojednává o důležitosti jazyků a jak se jim naučit.

Dílo
Listové do nebe jsou fiktivní dopisy chudých,
kteří si stěžují na bohaté, ke Kristu. Kristus je

Petra Koláčková
knihovnice
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klub seniorů v holasicích
jméno je Jitka Holíková, je mi 38 let,
mám dvě děti a v Holasicích žiju 13 let.
Práce se seniory mi není jen koníčkem,
ale částečně i povoláním. Absolvovala
jsem různé kurzy a semináře s tématikou
senioři a práce s nimi. Ráda bych do
našeho setkávání vnesla i nějaké informace, abyste vždy odcházeli o něco
bohatší, a abyste hlavně nabyté informace mohli využívat ve vašich každodenních životech. Jednalo by se především
o informace z oblasti kultury, zdraví, výživy, sociálního poradenství, doplněné případně i přednáškami z řad odborníků.
Rádi bychom pro vás pořídili také počítač, na kterém by se zájemci mohli učit
pracovat dle svého tempa a potřeb.
V plánu je společné setkávání seniorů
a jejich vnoučat, tvoření, promítání.
Prostě možností je mnoho!
Co je ale nejdůležitější pro chod klubu
seniorů, jste vy – občané Holasic!
Jelikož víme, že zájem z vaší strany je,
doufám, že se na prvních schůzkách
sejdeme v hojném počtu a vytvoříme fungující a nedílnou součást obce a naše
společné aktivity obohatíme také o společné výlety či o kulturní akce, především
na základě vašich podnětů a požadavků.
Jak by mohla taková společná akce pro
seniory vypadat se můžeme přesvědčit
už 28. 3. v Holasické sokolovně, kde
pro vás připravujeme akci s názvem Den
seniorů, a kde se také setkáme osobně.
O zahájení fungování klubu budete
s dostatečným předstihem informováni
na obecní nástěnce, kde bude vyhrazen
Klubu seniorů samostatný prostor.
Už teď se na vás moc těším!
Jitka Holíková

Vážení spoluobčané, a to především
vy, dříve narození, jsem velmi ráda, že
zrovna já mohu být poslem dobrých
zpráv, a oznámit vám, že Klub seniorů
v Holasicích bude již tento rok!
Vedení obce si je dobře vědomo, že
aktivit pro seniory v Holasicích je jako
šafránu, a také z tohoto důvodu si dalo
jako jeden ze svých cílů tuto situaci změnit. Po jednání s paní starostkou bych
vám ráda oznámila již nyní, že na podobě
klubu pro seniory v obci se intenzivně
pracuje a pevně věříme, že se nám jeho
činnost podaří zahájit již v první polovině
roku 2015. První kroky spočívají v úpravě stávajícího prostoru, který bychom
rádi k tomuto účelu využívali, a sice
v budově OÚ, využívaného v současné
době sdružením Halelista. Činnost tohoto spolku bude samozřejmě i nadále
pokračovat, pouze se budeme o místnost „dělit“, a z tohoto důvodu je potřeba
provést v místnosti některé úpravy. Poté
bude následovat vybavení a výzdoba
místnosti tak, aby nám tam bylo společně příjemně, a abychom měli pěkné
a důstojné místo, kde bychom se mohli
pravidelně scházet.
Klub seniorů bude fungovat 1x týdně
v dopoledních hodinách. Přijít může kdokoli, kdo spadá do seniorské kategorie,
nechce být sám, má chuť poznat více
své sousedy a také se chce něco dozvědět. Schůzky by totiž měly sloužit nejen
k tomu, abyste si vy – senioři – udělali
čas jen pro sebe a vybočili z každodenního stereotypu, ale také k tomu, abyste
se něco dozvěděli. K tomu účelu jsem tu
já, která sice sama do kategorie seniorů
zatím nespadám, ale jelikož mě práce
a komunikace se seniory obecně baví,
ráda bych si vzala organizaci a vedení
tohoto klubu na starost. Představím se
jen ve stručnosti, někteří mne již znáte,
jiní mě poznají na schůzkách. Moje

„Největší dárek, který můžeš někomu
dát, je tvůj čas. Protože, když někomu
daruješ svůj čas, daruješ mu kousek
svého života, který už nikdy nevrátíš.“
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Dovolte i mně, abych touto cestou
poděkovala vám všem dárcům, kteří
jste neváhali a otevřeli nejen své
domovy, ale především svá srdce
a věnovali jste finanční obnos pro
potřebné. Jsem hrdá, že rok od roku
je finanční částka, kterou se podaří
vybrat na katastru naší obce vyšší
a svědčí o lidskosti a sounáležitosti
s lidmi jakkoli trpícími.
V roce 2014 byla v naší obci
vybrána částka 10 248 Kč, v letošním
roce 2015 částka 12 888 Kč!

Samozřejmě chci poděkovat všem
koledníkům, kteří neváhali a ve svém
volném čase z vlastní vůle pomohli
dobré věci! Již pravidelně a s radostí
tuto pomoc organizuje slečna Kristýna
Kostelecká, v letošním roce její družinu koledníků tvořily Kristýna
Křižanová, Tereza Vintrlíková, Viktorie
Dufková a Karolína Ungrová.
S úctou
Lenka Ungrová
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Příspěvek aničky Procházkové: Zájmové kroužky
Zájmové kroužky. Snad každý do nich
chodil. Co to jsou ale ty kroužky? Je to
čas, který obětujete ve svém volném čase.
Máme velikou škálu kroužků. Od těch klasických, jako jsou sporty a umění až po
kurzy háčkování. Kluci chodí na fotbal,
basketbal nebo vybíjenou. Holky do zpěvu,
keramiky nebo do tanečních. Podle mě je
celkem chyba, když do kroužků děti
nechodí (nechci být samozřejmě žádný váš
výchovný poradce). Jen se bojím, že když
dítě nebude mít žádný zájem, bude potom
celé odpoledne sedět doma u počítače
(a potom nám dospělí nadávají, že za tím
počítačem celé odpoledne sedíme!).
Rozhodně by kroužky dítě měly bavit.
Přece nepřihlásíte své silnější dítě do baletu, ale raději ho zaregistrujete do televizního pořadu: „Jste to, co jíte“ (to samozřejmě nedělejte!), ale do sportovního kroužku
by chodit mělo.
S dítkem byste měli výběr kroužku prodiskutovat. Jestli ratolest baví malovat, přihlaste ho do malování! Tak, teď jsme vaše

dítě někam přihlásili. Musíte ale dbát na to,
aby dítě do kroužku chodilo. Rozhodně ho
netahejte ve 37 stupních z postele (teď
nemyslím teplotu ovzduší, nýbrž teplotu
tělesnou) a neposílejte ho na autobus, kterým každé úterý jezdí na malování. V žádném
případě by nemělo dítě docházku „flákat“.
Já osobně chodím od předškolního
věku do tanečního kroužku v Rajhradě.
Tančíme scénický tanec. Jezdíme na
mnoho soutěží a přehlídek. V Rajhradě ve
škole také chodím do turistického kroužku.
Jednu sobotu každý měsíc jedeme někam
na výlet. Posledně jsme byli v Olomouci.
Jezdíme také i mimo hranice naší republiky. Dále se mi líbí, že holasický Obecní
úřad zavedl kurzy angličtiny. Já tam chodím. Zatím jsme tedy měli jen dvě lekce,
ale moc se mi tam líbí a baví mě to. Také
chodím do tenisu a na dramaťáček a počítačové hry a facebook zvládám v pohodě
i při těchto kroužcích☺.
Anna Procházková
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Poděkování
Všem, kteří se zúčastnili akce „Sbíráme víčka
pro Verunku“ a kupovali
i výrobky z dětské dílny;
a hlavně pořadatelům,
jmenovitě Janě Vaculové
a Jitce Kreidlové ze sdružení Holasické violky o.s.
Celková částka, která
byla v říjnu vybrána, již
byla použita na osobní

Inzerce
asistenci (pokryla náklady
na cca dva měsíce).
Verunka si asistentky oblíbila a rodiče si užívají, že
je Verunka spokojená.

PRODÁM

DOMÁCÍ SLIVOVICI
Z HOLASICKÝCH
ŠVESTEK.

Tel. 602 526 525
Verunka
s rodinou ☺

HrubyMOVING s.r.o.

20 let
na trhu

kompletní stěhovací servis
stěhování
montáže a demontáže
– bytů a kanceláří
inventury majetku
– těžkých břemen
obalové materiály
– uměleckých předmětů
skladovací služby

Plánované akce v obecní sokolovně
Březen
21. – 22. 3.
29. 3.
Duben
11. 4.
26. 4.
Červen
13. 6.
21. 6.

Září
5. – 6. 9.
25. – 28. 9.

Burza oblečení
(jaro/léto)
Den seniorů

Říjen
16. – 18. 10.

Divadelní představení
Jedlíci čokolády, DIVOCH
IV. Čarodějnický jarmark

Street turnaj
Svatováclavské
hody

Burza oblečení
(podzim/zima)

Podzimní jarmark
Listopad
23. – 27. 11. Vázání věnců
Podzimní tvoření
Blešák

Volejbalový turnaj
smíšených družstev
Den otců + dětský den
Školní akademie k závěru
školního roku

Prosinec
Vánoční tvoření
5. 12.
Mikulášská besídka
Česko zpívá koledy
19. 12. III. vánoční běh
30. 12. Předsilvestrovský turnaj

Červenec / Srpen
Tradiční prázdninové středeční skotačení za sokolovnou
30. 8.
Konec skotačení
a závěr prázdnin
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