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Úvodní slovo starostky obce
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vás pozdravila v krásném, májovém čase, kdy si můžeme uvědomit, kolik odstínů zelené barvy vidíme všude kolem nás!
Až budeme někdy v budoucnosti vzpomínat na rok 2020, téma bude pravděpodobně jediné: koronavirus. Je to zcela logické, protože jeho důsledky
negativně ovlivňují to nejcennější, co máme – naše zdraví. Zároveň budeme
velmi pravděpodobně vnímat COVID-19 jako další překážku, přes kterou jsme
se dokázali dostat, a která lidstvo posunula dál. Jak moc dál anebo zda-li to
„dál“ bylo dobré dál, to ukáže čas…
Dovolte mi, abych na tomto místě z celého srdce a opravdu upřímně poděkovala všem ochotným holasickým ženám, které zcela nezištně šily a nosily
ušité roušky na obecní úřad pro své spoluobčany. Byla jsem nesmírně mile
překvapená, kolik šikovných švadlenek v Holasicích máme! Díky těmto dobrovolnicím (později se podařilo nakoupit roušky také ve speciálních obchodech od českých firem) jsme rozdali více jak 400 ks roušek (nezapomněli
jsme na zdravotníky, domovy pro seniory, na naše školy, ale také např. na
poštovní doručovatelky, na popeláře, na pracovníky v Minipu, apod.) a téměř
250 ks roušek zůstává nadále ve skladu na obecním úřadu k dalšímu využití.
Pro naše seniory jsme ihned zřídili skupinu dobrovolníků, a vytipovali jsme
ty starší spoluobčany, kteří jsou sami, nemají v blízkosti rodinné příslušníky
či přátele, kteří by jim zajistili nejnutnější nákupy. Každý týden jsme telefonicky
volali těmto občanům a na základě konkrétní situace jsme pak pro ně zajišťovali nákupy základních potravin, časopisů, dováželi jsme léky anebo knihy
z obecní knihovny. Potěšil mě také zájem z řad mladých – studentů, kteří posílili dobrovolníky a obcházeli se zdravotními balíčky holasické seniory. Všem
těmto dobrovolníkům moc děkuji a věřím, že bude příležitost, abychom mohli
i veřejně a malou pozorností na nějakém společném slavnostním setkání
těmto „hrdinům“ poděkovat.
Děkuji také všem občanům, kteří dodržovali všechna vládní nařízení a doporučení, jak zvládnout nouzový stav. Děkuji všem seniorům, kteří skutečně
nevycházeli, zdržovali se doma a zbytečně tak neriskovali své zdraví! Jistý
obdiv si zaslouží také všichni rodiče zejména rodiče žáků I. stupně, kteří se
skvěle vypořádali s touto situací, kdy prakticky den ze dne se stali učiteli
a denně museli zasednout a učit se spolu se svými dětmi!
Že se dodržování všech omezení vyplatilo, svědčí i skutečnost, že se Holasicím virus vyhnul a nikdo v naší obci nebyl nemocný!
Kdo se zcela jistě koronavirem nenechal ovlivnit, byla naše příroda –
věřím, že díky tomu, jak jsme prakticky dva měsíce mohli nejsvobodněji cho1
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dit do přírody, že
jste všichni zaznamenali, jak krásně
kvetly v Holasicích
stromy např. na
školním hřišti, na
dětském hřišti na
Žlíbku, jak nádherně
rozkvetly
silniční
ostrůvky a v těchto
posledních dnech je
to nádherná bílá
řeka kopretin kolem
čistírny odpadních
vod. Kolik vody se
objevilo v Tůni Ludmila a asi každý
z návštěvníků zaznamenal
koncertní
vystoupení žab, které
byly a jsou v Tůni
vir-nevir pravidelně
slyšet.
Za měsíc nastane nejkrásnější
roční období – letní
prázdniny. I když
v letošním létě zůfoto: Luboš Bachorec
stane velká většina
z nás doma, nepojedeme nikam k moři, do ciziny, věřím, že si všichni letní dovolenou řádně užijeme a zjistíme, jak opravdu nádherně je i u nás v Česku a znovu objevíme
krásy naší vlasti!
Tedy přeji vám všem kouzelné prázdniny a báječnou dovolenou!
To, že na podzim přijde druhá vlna koronaviru, je jisté, ale věřím, že pokud
přistoupíme stejně zodpovědně k dodržování omezení, která nás budou jistojistě čekat, určitě ji v Holasicích opět zvládneme na výbornou!
Lenka Ungrová

Kontejnery na tříděný odpad na cestě k areálu Estetico, ul. Čtvrtě
S kontejnery na tříděný odpad je v lokalitě Rozhraní či Čtvrtě od samého počátku udržitelnosti čistoty a nezakládání černých skládek velký problém. Dále
budu ve svém článku pokračovat za pomoci několika fotografií:
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Kontejnery před restaurací Zlatý Srnec
4. 7. 2019

Přesun kontejnerů na cestu k Esteticu
15. 7. 2019

Situace u kontejnerů 2. 10. 2019: rozbité křeslo a drobné elektro

30. 10. 2019 se u kontejnerů už objevila nefunkční mikrovlnka
a vysloužilý věšák na prádlo
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30. 10. 2019 – situace u kontejnerů na papír

Nový rok 1. 1. 2020 někdo zahájil skvělým předsevzetím,
a to, že bude zakládat černé skládky ...

31. 10. 2019 pan Sláma vše vzorně
uklidil

12. 2. 2020 odložena kancelářská
židle

Situace na stejném místě dne 1. 11. 2019
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Nevím, zda-li je nutné uvedené obrázky
nějak blíže komentovat. V archivu mám
spoustu dalších dokreslujících fotografií, které by zaplavily celý zpravodaj.
Zpočátku jsme stále navyšovali
počet kontejnerů na plast a papír v lokalitě Rozhraní a Čtvrtě. Z přehledné tabulky vyplývá, že počet kontejnerů na
plasty a papír v této lokalitě je stejný jako
součet všech ostatních kontejnerů na
celém katastru obce Holasice, viz přiložená tabulka.

16. 3. 2020 odloženy dvě plastové
židle

23. 3. 2020 odloženo dalších „x“
plastových židlí
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Celkem 80 % domácností z lokality Rozhraní a Čtvrtě, které třídí odpady z domácností, buď vlastní barevné plastové nádoby či třídí do barevných pytlů. Nechci věřit tomu, že by zbývajících 20 % domácností z těchto ulic dokázaly udělat
takový „binec“. Každá domácnost obdržela obecní kalendář, v němž je přesně
uvedeno, který den je otevřený sběrný dvůr odpadů – je to celkem 3x v týdnu
a dle záznamů je zřejmé, že je i tento sběrný dvůr hojně využíván všemi občany
obce.
Několikrát obec obdržela stížnost od majitelů areálu Estetico, že je nepřijatelné, aby kolem takového nepořádku jezdili klienti a obchodní partneři právě
do areálu této společnosti. Domnívám se, že také majitelé nejbližších rodinných
domů nemají radost z černé skládky, která opakovaně ve 14ti denních intervalech na uvedeném místě vzniká.
Prosím, všímejte si a nebuďte lhostejní k tomu, kdo ten nepořádek dělá a napomeňte ho! Přece když jsou kontejnery plné (často stačí obsah kontejnerů sešlapat, krabice rozložit a prostor uvnitř kontejneru se najde), odvezu odpad na
jiné místo s kontejnery v obci, či využiju dobu otevření sběrného dvora! Rozhodně by neměly být odpady svévolně ukládány vedle kontejnerů. V takovém
případě se jedná o zakládání černých skládek, za což lze uložit poměrně vysokou pokutu!
S výtkou majitelů areálu Estetico nelze jinak než souhlasit. Ovšem ani na
obci nepracují žádní obecní slouhové, aby uklízeli svinčík záměrně zakládaný
(chci věřit tomu, že se jedná o nepořádek, který do kontejnerů ukládají jiní lidé,
než občané naší obce). Nedojde-li k nápravě situace a tento nepořádek se
bude i nadále objevovat, budou kontejnery z této lokality odstraněny
s platností od 1. 8. 2020.
Lenka Ungrová

5. 5. 2020

U samoobsluhy MINIPO
nám. Rudé armády 231
U nových garáží
ul. Palackého
ul. Čsl. Armády
poblíž RD 215
ul. Rozhraní
a Čtvrtě
Sběrný dvůr
ul. Václavská 324
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Elektrozařízení

Rostlinné tuky

Textil

Bioodpad 1100

Nápojový karton

Sklo barevné

Sklo bílé

Plasty 1100

Sběrné místo

Papír 1100

Umístění zvláštních sběrných nádob v zastavěné části obce
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1
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Sběrný dvůr odpadů v Holasicích
Sběrný dvůr odpadů je určen občanům Holasic, kteří
mají zaplacen poplatek za odpady. Tito občané
mohou odpady na sběrném dvoře ukládat zdarma.
Sběrný dvůr tedy není určen pro živnostníky a firmy!
Obsluha sběrného dvora může požadovat předložení občanského průkazu.
Při ukládání odpadů je nutné řídit se pokyny
obsluhy sběrného dvora!
Více informací o tom, jaké odpady lze ve sběrném
dvoře odevzdat, naleznete na https://www.holasice.cz/
urad-obce/nakladani-s-odpady-a-sberny-dvur-odpaduobce-holasice/.
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Provozní doba
od 1. 3. 2020
do 30. 11. 2020:
pondělí
ZAVŘENO
úterý
15:00–18:00
středa
ZAVŘENO
čtvrtek 15:00–18:00
pátek
ZAVŘENO
sobota 09:00–11:00
neděle
ZAVŘENO

Pár slov od Martina

Pár slov od Martina

Vážení spoluobčané,
někteří z vás si mě možná všimli, jak kráčím s rukavicemi a kýblem v ruce do
Akátek, abych se vrátil o několik hodin později špinavý a nezřídka s kýblem
plným skla. Byl jsem požádán, abych pro zpravodaj objasnil, co mám za lubem.
Když chodíme přírodou, občas u cesty narazíme na nějaký ten odpadek.
Naštěstí jich nebývá moc. Občas, když jsem s sebou měl sáček, jsem pár odpadků posbíral a odnesl do civilizace, ale většinou, když na podobné věci
nemám čas nebo ten sáček, mi nezbývá než si povzdechnout: „Toto by se mělo
uklidit.“
Jednou o jarních prázdninách jsem došel na procházce přes Akátky až
k řece. Všiml jsem si, že cesta po břehu řeky k Vojkovicím není zarostlá metrovými kopřivami, jak je jinak zvykem. Využil jsem toho a snad poprvé v životě jsem
se tam podíval. Stačilo poodejít několik metrů od frekventovaných cest, a už
vidím kus molitanu, staré prostěradlo, zrezivělou kostru lehátka, a o kus dál
celou skládku, klouzající ze svahu přímo do řeky. Napřed mě napadlo, že toto
by měl někdo uklidit. Ale kdo? Než bude Ukliďme Holasice, zase to tu zaroste
kopřivami a rok se sem nikdo nedostane. V tu chvíli jsem si uvědomil, že tam tu
skládku nemůžu s čistým svědomím nechat ležet. Musím ji uklidit sám.
A tak jsem druhý den vzal rukavice a dva kýble a vypravil se tam zas. Sotva
jsem sebral první odpadky a trochu odhrnul hlínu, bylo zřejmé, že po kýblech
to budu odnášet do smrti. Naštěstí mi hned poté pan Sláma nabídl podporu ve
formě pytlů a následného svozu. Troufám si říci, že právě díky tomu moje počínání dostalo smysl, a patří mu za to můj velký dík! Není samozřejmé, aby mě
někdo podporoval v činnosti, která jemu samému přidává práci, a ještě mě za
to chválil. Jistě ne v každé obci by to šlo.
Tak jsem chodil uklízet. Napřed o víkendech a po škole, po vyhlášení „koronin“ skoro každý den. Později se mi podařilo pro věc získat tátu, s jehož vydatnou podporou jsem původně vůbec nepočítal a kterému tímto rovněž děkuji.
A našli jsme toho nepočítaně: svinstva (napůl vylitý kýbl motorového oleje, kádinky z bývalé varny), objemný odpad (lehátka, lavičky, dřevotříska, tak 30 pneumatik), obojí dohromady (půlmetráková konev na mléko plná hadrů nasáklých
olejem), nějaké ty kuriozity (ohlávka pro koně) a spoustu, spoustu igelitu
a střepů. Všechno jsme dle možností roztřídili a odtáhli k cestě, pan Sláma naložil a odvezl. To už není malá soukromá akce, to je regulérní Ukliďme Česko
pro tři lidi.
Na závěr se očekává, že napíši něco poučného. Rozhodně však nechci nikoho přesvědčovat, aby se zvedl a šel uklízet s námi. Uklízet v lese může každý,
odpadky nikam neutečou, ale mnohem důležitější je odpad nevytvářet. Nechť
se nad sebou zamyslí každý, kdo už někdy něco vyhodil do přírody. Nezáleží
na tom, jestli to byla pneumatika nebo nedopalek. Co se s takovou věcí stane?

Jsou dvě možnosti: buď ji někdo bude muset uklidit, nebo tam zůstane navždy.
Která možnost je lepší? V době, kdy máme odpadkové koše na každém rohu
a fungující sběrný dvůr, evidentně ani jedna. Pokud někdo kvůli své lenosti odhodí odpadek, odhodí tak jednoduše svůj problém někomu jinému, a to je
sprosté.
Na druhou stranu musím uznat, že nad novými odpady převažují ty staré
z dob, kdy sběrné dvory nebyly. Naše mladá generace už nezná černé skládky,
kterých bylo v Holasicích a okolí několik. Ty nejhorší ekologické časované
bomby jsou zakopány
a skryty našim zrakům.
Na mapce jsou znázorněna místa,
Do jejich vyklízení se
která Martin už uklidil
těžko někdy někdo pustí,
a proto tvrdím, že nad odpadem vyhrát nelze. Lze
ale čestně remizovat.
Pokud někdo chce pro
naši remízu udělat víc,
může se zúčastnit nejbližšího Ukliďme Holasice.
Už jsme pro tuto akci vytipovali nejméně jedno
místo, které je nad naše
síly. Nejvíc však pomůže,
pokud úplně každý bude
přemýšlet o tom, co je
důležitější, jestli příroda
a naše Holasice, nebo
jeho lenost, a nebude na
procházkách odhazovat
byť jen drobné odpadky.
Když neupadly ruce nám
z tahání pneumatik, neupadnou ani vám. A co
my víme; třeba pak za sto
let jednoho krásného dne
naši pravnuci budou
moci říct: Uklidili jsme
Holasice!
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Martin Mlečka

Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 14. zasedání konaném dne 23. 4. 2020
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 14. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní Tomanovou a paní Dufkovou;
schválilo:
• dodatečné zařazení bodu „Obecní les“, který předkládá místostarosta Kostelecký
• navržený program jednání zastupitelstva
• OZV č. 1/2020, kterou se mění OZV č. 1/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 12. 12. 2019
• OZV č. 2/2020, kterou se mění OZV č 4/2019, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství ze dne 12. 12. 2019
• zveřejnění záměru pronájmu části obecního pozemku p.č. 601/1 v k.ú. Holasice
o výměře 50 m2
• dohodu o způsobu stanovení množství vypouštěných odpadních vod
• darovací smlouvu a smlouvu o majetkových vztazích a správě majetku pro připojení na kanalizační řad
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030025695/016
za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové rozvody VN, telekomunikační
síť, uzemnění na pozemku p.č. 610/99 k.ú. Holasice uzavřená mezi E.ON Distribuce, a.s. a Obcí Holasice za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 Kč bez DPH
• dodatek č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 2. 2020 na zhotovení stavebních
prací „Oprava ulic Čsl. armády a ul. Palackého v obci Holasice“ v podobě předložené zastupitelstvu dne 23. 4. 2020
• smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 97/2020 a č. 98/2020 uzavřené
mezi Obcí Holasice a soukromými osobami, každá za jednorázovou náhradu
3.630 Kč
• smlouvu o zajištění přeložky silničního nadjezdu a o úhradě nákladů s ní souvisejících uzavřenou mezi Obcí Holasice a Správou železnic, s. o.
• termín příštího jednání 18. 6. 2020 od 18,30 hodin, body a důvodové zprávy, které
mají být zahrnuty na program jednání budou dodány do 8. 6. 2020 do 12,00 hodin;
revokovalo:
• usnesení č. 109/2019 z 24. 10. 2019 z důvodu nevypsání dotačního titulu
• usnesení č. 91/2017 ze dne 8. 11. 2017 z důvodu nerealizace navrhovaného
řešení ve smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030025695/009
a předložení nového návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030025695/016;
pověřilo:
• starostku ve spolupráci s velitelem zásahové jednotky k podání žádosti na pořízení
nové CAS z dotačního programu HZS pro rok 2021, případně i pro roky další do
doby schválení dotace.
• starostku ve spolupráci s velitelem zásahové jednotky k projednání smluv o spolupráci při zabezpečení požární ochrany s městem Rajhrad, obcemi Rajhradice

a Popovice, kdy zastupitelstvo obce Holasice preferuje stanovení příspěvku takto:
sazba krát počet obyvatel za daný kalendářní rok
• starostku ve spolupráci s právníkem zahájit jednání s vlastníkem EZO Holding
o možnosti získat pozemky zpět do vlastnictví obce;
neschválilo:
• zveřejnění záměru o pronájmu části pozemku p.č. 601/1 o výměře cca 6,2 m2
odložilo:
• projednání bodu „Návrh jednacího řádu obce Holasice na příští jednání zastupitelstva obce“;
vzalo na vědomí:
• sdělení Bc. Oškrdala, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání zastupitelstva pro svou osobní potřebu a pro zveřejnění na FB
• zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce za rok 2019
• rozpočtové opatření č. 1/2020
• zprávu o činnosti ZJ HS Holasice za rok 2019
• žádost o znovuvykopání a rozšíření stávající kanalizační přípojky u RD č.p. 185
• informace o prodeji dříví z obecního lesa
• informace z obecního úřadu.
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Nový most v Holasicích

Nový most v Holasicích

Tak v roce 2021 by měl být vybudován nový most přes trať. Starý už nevyhovuje svými parametry dopravě v obci. Tak trochu historie...
Ve druhé polovině třicátých let 19. století došlo k budování železnice Brno –
Břeclav – Vídeň. V létě 2019 uplynulo 180 let od zahájení provozu. Tehdy trať
Holasice míjela, ale protínala návrší s tehdejším hřbitovem. Ten byl zrušen a zbyl
z něj jen kříž u mostu. Pro cestu do obce byl přes jednokolejnou trať vybudován
klenutý kamenný most. Až na přelomu století došlo k rozvoji obce vybudováním
ulice J. Fučíka a Brněnské, čímž obec dráha dělila. Trať i po propojení na Českou Třebovou byla soukromá a regionální, strategické spojení Vídně jako hlavního města mocnářství a Prahy vedlo přes České Budějovice.
I proto byla v r. 1870 vybudována nová c.a k. železniční trať z Vídně do Brna,
která měla moderní parametry. Z Vídně-sever šla přes Laa nad Dyjí, Hrušovany
nad Jevišovkou, Moravský Krumlov a Střelice do Brna. Při stavbě tunelů a mostů
bylo už počítáno s druhou kolejí, ale tato nebyla nikdy od Střelic položena. Trať
podle staničení (měření a značení od začátku do konce) měla sice 154 km, zatímco přes Břeclav 143 km. Ale byla rychlejší.
Po vzniku Československa však směr na Vídeň už nebyl tak aktuální, ale muselo být posíleno spojení s Bratislavou a Slovenskem. Před tím se do Prešpurku
jezdilo přes Vídeň. V polovině 30. let dvacátého století, tj. skoro po sto letech
provozu, bylo rozhodnuto trať Brno – Břeclav – Bratislava modernizovat, zdvojkolejnit, prodloužit nádraží a zavést moderní zabezpečovací zařízení. Nádraží
Rajhrad bylo prodlouženo a rozšířeno až k Holasicím, vykopaly se nové zářezy
pro další kolej ve směru na Břeclav. Kamenný most byl zbourán, byl vybudován
nový podjezd na ul. Palackého. Byly zrušeny úrovňové přejezdy vedle podjezdu
a v místech osy ulice Čsl. Armády od tehdejšího klášterního statku přes areál
firem k silnici.
Moderní betonový most
u sokolovny postavila
firma Pokorný – Moravská Ostrava v r. 1938,
v roce 1965 před elektrifikací trati musela být
prostřední část mostu
vybourána a most cca
o 1 metr zvýšen kvůli trolejím. Zřejmě nový most
bude už dimenzován i na
třetí kolej, o které se
mluví do budoucnosti.
Za ty roky se stanou
různé příběhy a jeden

příběh má i náš starý most: Bylo 11. června 1960, druhý den byla neděle a volby
do Národního shromáždění a samospráv. Jedna dívčina z Holasic kamarádila
s jedním vojákem z rajhradské posádky Stavebního praporu (před tím PTP).
Zřejmě tam vládly poměry jak v Černých baronech. Večer si půjčil onen voják
Tatru 111 a zajel za ní do Holasic. Nějak se pobavili a popili. Kolem půlnoci se
voják rozhodl vrátit do kasáren, oba projeli s nějakým tím promile uličkou, škrábl
zeď a plot, v místech křižovatky před obchodem drcl do traktoru a pokračovali
směrem na most. Vjezd na most je trochu zalomený, ale „Tatra nezná bratra!“,
a tak začala rolovat zábradlí vpravo, a uprostřed se Tatra převalila z mostu na
koleje! Obrat byl dokonalý, dopadla opět na kola. Kousek od mostu byla budka
hradlaře, který utrpěl jeden šok z té rány, jak dopadli na koleje a druhý šok utrpěl, když k němu vtrhla potlučená žena se slovy: „ Domine, pojď nám to pomoci
odtlačit!“. Štěstí v neštěstí bylo i to, že se podařilo zastavit rychlík od Brna ještě
v nádraží Rajhrad a od Hrušovan taky rychlík u semaforu před Holasicemi. Odklízení trosek Tatry trvalo až skoro do oběda druhého dne. Novému mostu to
snad už nehrozí.
text a foto: Jiří Liška
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Základní škola

Základní škola

Jak se naše škola vypořádává s mimořádnou událostí
Již dva měsíce jsou žáci doma a výuka probíhá formou distančního vzdělávání. To, jak se vypořádat s touto mimořádnou událostí, byla výzva nejen pro
nás pedagogy, ale také pro rodiče a hlavně žáky. Na tuto situaci nebyl nikdo
připravený, nikdo netušil, jak dlouho bude výuka „na dálku“ trvat a za jakých
podmínek má probíhat.
Od začátku jsme se snažili učivo zredukovat pouze na hlavní předměty
a výuku ostatních předmětů jsme nastavili formou dobrovolnosti, abychom rodiče a žáky příliš nepřetěžovali. Hledali jsme různé formy a metody výuky tak,
aby neprobíhala pouze na principu zadávání úkolů. Rodičům a žákům jsme poskytli řadu odkazů na on-line procvičování učiva, odkazy na videa, interaktivní
učebnice a zároveň jsme zavedli dobrovolné on-line video hodiny, které probíhají
dvakrát až třikrát týdně podle potřeby žáků. Někteří vyučující také svým žákům
nahrávají i videa s výkladem látky. Jedna video-hodina týdně je též věnována rodičům a jejich dotazům.
S rodiči a žáky komunikujeme formou již zmíněných video-hodin, nebo přes
komunikaci v Edookitu, kam zadáváme každý den i učivo s dostatečným předstihem, aby měli rodiče možnost si úkoly vytisknout. Bereme na vědomí, že ne
každá domácnost disponuje patřičným IT vybavením pro on-line výuku, nebo jej
právě využívají rodiče, kteří mají nařízený home-office. Z toho důvodu jsme
video-hodiny nastavili jako dobrovolné, zároveň však mají rodiče a žáci možnost
vyzvedávat si tištěné pracovní listy a jiné učební podpůrné materiály v plastových
nádobách, které jsme umístili před školu.
Zejména v tomto období je pro nás velice důležitá zpětná vazba od rodičů
a žáků. Zda a jak žáci rozumí zadání úloh, kolik času nad vypracováním úkolů
tráví, co žákům dělá největší problém a podobně. Každý vyučující si formu
zpětné vazby nastavil podle charakteru věku svých žáků či složitosti učiva.
I v tomto případě se ale nejvíce uplatnily opět video-hodiny, kdy žáci sami mohou
říct, co jim dělá problém, co si potřebují doplnit a učitel tak může okamžitě reagovat. Vyučující si také vybírají od žáků pracovní listy a pracovní sešity, případně rodiče žáků posílají ofocené přes komunikaci v Edookitu.
Stejně, jako je důležitá zpětná vazba od žáků, je důležitá i od vyučujících.
Cílem není žáky demotivovat špatnými známkami, ale naopak je podporovat
v tom, co se povedlo, motivovat je k tomu, aby se zlepšili, čemuž nejlépe vyhovuje formativní hodnocení a pro mladší žáky například emotikony. A právě pro
mladší žáky, zejména pro první ročník, je tato situace nejhorší. Sotva se tito žáci
adaptovali na školní prostředí a zvykli si na sebe i vyučujícího, museli od března
zůstat doma. Měli si zvyknout na to, že rodič už není pouze jen rodič, ale také
učitel, který jim říká, co a kdy se mají učit, protože to sami ještě nezvládnou.
Jakožto třídní učitelka prvňáčků však musím říct, že tito šikovní žáčci vše zvládají
nad očekávání. Jsou pracovití, šikovní a stále jim zůstalo nadšení k učivu a ke

škole. Velký obdiv patří samozřejmě i jejich rodičům, bez kterých by to nezvládli.
Od 25. 5. 2020 se dětem opět otevře škola. Vzhledem k situaci je účast
žáků na vzdělávacích aktivitách dobrovolná a rozhodnutí je na rodičích. Na základě metodického doporučení jsme vytvořili pro žáky 6 skupin pro dopolední
vzdělávací aktivity a 3 skupiny pro odpolední aktivity. Podařilo se nám splnit
všechny hygienické požadavky k otevření školy. Do výuky budou zapojeni nejen
pedagogové, ale také asistenti a vychovatelé školní družiny. Žákům, kteří se nebudou účastnit dopoledních vzdělávacích aktivit, bude zajištěna nadále distanční
výuka.
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Školní družina
Na konci února jsme ve školní družině prožili odpoledne, na které děti dlouho
vzpomínaly. Bylo to Masopustní odpoledne plné radosti, milého setkání a taky
dobrot. S dětmi jsme navštívili mnoho rodičů i prarodičů a po masopustních koledách a říkadlech, které se děti naučily, jsme byli odměněni výbornými koblížky,
chlebíčky a sladkostmi. Všem velice děkujeme.
S příchodem Covid-19 se změnil i provoz školní družiny. Jsme rádi, že nám
současná technika umožňuje vidět se s dětmi on-line každý den odpoledne.
Společně si povídáme, hrajeme hry jako slovní kopaná či kostky, tvoříme, nebo
zkoumáme fyzikální zákony
pomocí jednoduchých pokusů. Navečer se taky každý
den setkáváme při čtení pohádky. A samozřejmě se těšíme, až se opět uvidíme ve
škole.
Závěrem bychom chtěli
všem rodičům moc poděkovat za spolupráci, trpělivost
a snahu, se kterou se podílejí
na vzdělávání svých dětí. Zároveň bychom jim chtěli také
popřát mnoho zdraví, sil
a pozitivního myšlení v této
složité situace, která už snad
nebude mít dlouhého trvání.
Příspěvky zařadily: paní
učitelka Kristýna Kulpová
a paní vychovatelka Marie
Komosná
Pavlína Zámečníková

Mateřská škola

Hasiči

Vzpomínka na masopust
Masopust neboli fašank je třídenní svátek, po kterém následuje čtyřicetidenní
půst a po něm přichází Velikonoce. Každoročně se tento svátek koná s pohyblivým datem. Už naši předkové si dlouhé zimní období před obdobím půstu zpříjemňovali vydatným hodováním a pestrým masopustním průvodem.
I když se může zdát, že tyto
a podobné tradice z našich životů pomalu mizí, my s našimi
dětmi z MŠ Holasice si masopust připomínáme pravidelně.
Letos jako každý rok jsme oblékli více než čtyřicet tradičních pestrých maškar, které
pro naše předky symbolizovaly
hodnoty zvlášť významné. Nechyběl mezi nimi kominík, medvěd, slamák, babka s nůší
a další masky.
Při obchůzce vesnicí si děti
zpěvem a recitací básniček vykoledovaly tradiční masopustní pokrmy a sladkosti.
Poděkování patří všem rodičům, kteří se do této akce zapojili.
Jaromíra Saletová
vedoucí učitelka

Dobrý den,
i v této nelehké době přinášíme několik řádků z činnosti hasičů v obci. Jak
jste z médií zajisté zaregistrovali, veškerá činnost spolků a zájmových sdružení
byla přerušena. Nedošlo tedy na sběr šrotu, ani na aktivity s mládeží včetně oblíbeného Dětského dne. Nezbývá než doufat, že budou v dohledné době obnoveny. Jedinou aktivitou, která byla a je k dnešnímu dni povolena, je zásahová
činnost jednotky. Ta se od minulého vydání zpravodaje zúčastnila tří zásahů,
a to jak na katastru naší obce, tak i v Rajhradě a Židlochovicích.
17. 3. Kolem druhé hodiny ranní došlo k požáru osobního vozidla na ul. Palackého v Holasicích. Na místě jsme zasahovali spolu s jednotkou HZS ze Židlochovic.
19. 3. Po 22. hodině došlo k požáru v garáži na ul. Syrovická v Rajhradě. I zde
jsme spolu s jednotkou ze Židlochovic menší požár záhy lokalizovali a zlikvidovali.
7. 4. Letos poprvé a snad naposledy jsme vyjížděli k požáru trávy nad Židlochovice. Hořelo na dvou místech, a to
v lokalitě Strže a nad vodojemem.
U první události bylo cca 7 jednotek a vrtulník LS PČR. My jsme
místo plnění bambi vaku vyrazili
k druhému požáru, který byl zjištěn nad vodojemem. Na místě byli
pouze 2 členové HZS, kteří se
snažili požár v členitém terénu lokalizovat. My jsme poté pomohli
s lokalizací a pomocí zádových
vaků a ženijního nářadí na ploše
cca 100x40 m následně i s likvidací. Jednalo se o fyzicky značně
namáhavý zásah z důvodu velkého
převýšení, navíc v rouškách a za
spíše červencových teplot.
Obrázky z akcí i zásahů
najdete na:
https://sdhholasice.rajce.
idnes.cz/.
za hasiče
Luboš Bachorec
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Soused pálí odpad, co s tím?

Soused pálí odpad, co s tím?

Obdržel jsem několik dotazů týkajících se toho, že někteří z našich spoluobčanů spalují odpad v domácích kotlech i na venkovních ohništích a zamořují
tak toxickým kouřem a sazemi široké okolí.
Vážení spoluobčané, jak asi správně tušíte, komunální odpad, plasty, papír,
ošetřené dřevo, nábytek, okenní rámy apod. je možno spalovat pouze ve speciálních, k tomu určených zařízeních (ve spalovnách). Jestliže někdo tento materiál energeticky využívá v domácím kotli, resp. spaluje jej na venkovním ohništi,
jedná tak protiprávně. Pojďme se v krátkosti podívat, co se s tím dá dělat:

Soukromoprávní cesta (sousedská žaloba)
Další možností je soukromoprávní cesta, tzv. „sousedská” žaloba proti původci zdroje znečištění či zápachu. Jestliže však zvolíme tuto cestu obrany, je
nutné si uvědomit, že neseme důkazní břemeno. Musíme si tedy opatřit důkazy
jako např. odbornou studii, svědectví, videozáznam apod.

Obecně závazná vyhláška
Snížit škodlivé emise z lokálních zdrojů je možno řešit i koncepčním opatřením na straně obce, kdy obec prostřednictvím obecně závazné vyhlášky zakáže
spalování určitých typů paliva. To je samozřejmě úkol pro nás, pro obecní zastupitele. Určitě toto téma na některém z následujících zastupitelstev otevřu.
Domluva
Nejrychlejší cestou je projednat záležitost se sousedem sám. Výsledek samozřejmě záleží na našich vzájemných vztazích a na dobré vůli.
Nepochodíte-li s domluvou, nezbývá než řešit věc některou z formálních
cest. Ano, mnozí z nás budou nad tímto řešením váhat ze strachu z možného
označení za udavače a z možného rozvratu dobrých sousedských vztahů. Zde
je ovšem třeba si uvědomit, že dobré sousedské vztahy jsou už rozvráceny sousedem, který (ani přes přátelskou domluvu) není ochotný svého negativního počínání zanechat. Soused „palič“ se tak dost těžko může dovolávat morálky, když
sám jedná nemorálně. Vězte, že zdraví vás a členů vaší rodiny má daleko větší
hodnotu, než nějaké pokřivené veřejné mínění.

Všechny popsané cesty (vyjma přímé rozmluvy se sousedem) jsou „během
na dlouhou trať“.
Vážení spoluobčané, nevěřím tomu, že jsou na tom „paliči“ tak finančně
špatně, aby museli topit odpadem. Domnívám se, že je to spíše otázka určité
neochoty odvézt příslušný odpad do ekodvora, resp. do spalovny a také snahy
ušetřit za každou cenu. Neberou-li „skrblíci“ ohled na zdraví spoluobčanů a na
životní prostředí, měli by brát ohled alespoň na svůj komín, který spalováním
odpadu bezesporu trpí (vysoká míra zanášení komína, z toho vyplývající častější
potřeba jeho čištění a zvýšené riziko komínového požáru).
Vážení spoluobčané, mrzí mě, že je mnohdy lepší ovzduší v Brně než u nás.
Přeji nám všem, aby se situace v tomto směru zlepšila, aby ekologické chování
nebylo třeba nijak vynucovat, aby i v tomto směru byly Holasice dobrým místem
pro život nás všech.
Hezkou dovolenou a prázdniny
Lubomír Oškrdal
zastupitel za uskupení Občané 2018

Policie
Jednou z formálních možností je obrátit se na policii. Policie by měla věc
řešit jako přestupek podle přestupkového zákona. Shledá-li protiprávní stav,
může udělit pokutu nebo věc zjistit, vyšetřit a předat příslušnému obecnímu
úřadu s přestupkovou komisí k dořešení.
Veřejnoprávní (správní) cesta
Můžete se též obrátit přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností,
který je vybaven potřebnými kompetencemi jak v ochraně ovzduší, tak z hlediska
hospodaření s odpady. V podnětu je vhodné požádat o to, aby vás úřad informoval o svém dalším postupu.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn uložit znečišťovateli
opatření ke zjednání nápravy nebo pokutu až 50 000 Kč. Pokud by obecní úřad
ve věci nekonal, můžete se obrátit se stížností na krajský úřad.
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Obecní knihovna
Vážení čtenáři,
po kratší pauze vynucené epidemií koronaviru se Obecní knihovna Holasice
v polovině května znovu otevřela pro veřejnost. Knihovna funguje bez omezení,
jen jako všude je i v knihovně nutné dodržovat hygienická opatření. Dokud
tedy Vláda ČR nerozhodne jinak, noste prosím v prostorách knihovny roušky.
Vámi vrácené knihy budou v souladu s nařízeními vydezinfikovány a umístěny
do karantény, aby bylo riziko případné nákazy co nejvíce minimalizováno.
Doufám, že i přes tyto nepříjemnosti zachováte Obecní knihovně svou přízeň,
vrátíte přečtené knihy a vyberete si z nabídky nových i starších titulů.
Mnozí z vás se nezalekli Čtenářské výzvy 2020 a hledají zajímavé tituly do
daných kategorií. Dovolím si vám nabídnout několik z nich:
Kniha, která má na obálce květinu
Erben, K. J. Kytice
Fielding, J. Dámy z Grand Avenue
Lamballe, M. Hortenziová zahrada
Moriarty, L. Sedmilhářky
Kniha, jejíž první věta začíná zájmenem
Mornštajnová, A. Slepá mapa
Moyes, J. Krasojezdkyně
Nesbo, J. Spasitel
Waltari, M. Egypťan Sinuhet

Obecní knihovna Holasice si vám dále dovoluje nabídnout nové knihy
ze svého fondu:
Knihy pro dospělé
Beran, L. Posedlost zločinem
Bernard, C. Múza z Vídně
Cílek, R. Dno vyschlé studny
Cole, D. Konec hry
Di Fulvio, L. Sen, který se naplnil
Eidler, P. Kdo zabije Evu S.?
Finley, J. Nejtemnější část noci
Harrasimová, M. Doktorka Viktorie
Jarolímková, S. Slavní Češi a jejich blízcí
Jarvela, J. Komu hlava sejde
Kara, L. Fáma
20

Obecní knihovna
Kovaříková, B. Herecké balady
a romance
Lucas, Ch. Musí to být happy end
Mornštajnová, A. Hotýlek
Mornštajnová, A. Tiché roky
Moyes, J. Schovej mě v dešti
Nivenová, J. Všechny malé zázraky
Putneyová, M.J. Lady v přestrojení
Ramon, H. Jen Nil uhasí mou
žízeň
Soukup, V. Rodinné toulky:
Nejkrásnější výlety autem
Soukup, V. Rodinné toulky: Nejkrásnější výlety lodí
Torre, A. Hříchy Hollywoodu
Treick DeBoard, P. Tonoucí
Woodová, B. Změ odpoledního
slunce
Knihy pro děti a mládež
Atkinson, S. Kočičí průvodce
noční oblohou
Bitnar, I. Sloneček Malej ve světě
širém
Brendan, K. Cesta kolem světa za
zvířaty
Cazenove, W. Ségry: Jako vejce
vejci
Cazenove, W. Ségry: Podle poslední módy
Cazenove, W. Ségry: Ona si začala!
Chapmanová, H. 101 fakt hustých
vědeckých pokusů
Whiter, B. 101 hustých kouzelnických triků
Klidné léto s dobrou knihou přeje
Petra Koláčková, knihovnice
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Dobrosloupek
Většina lidí dnes tráví více než 90 % dne v uzavřených prostorách a minimum času na čerstvém vzduchu. Přitom jedna z nejlepších věcí, které můžeme udělat pro své zdraví (tělesné i duševní),
je jít ven. Karanténa přiměla mnohé z nás častěji chodit na procházky, což mi připomnělo, jaká je procházka vlastně úžasná věc. Procházka nic nestojí a je vždy dostupná.
Procházet se lze v jakémkoliv věku a za (téměř) jakéhokoliv počasí – protože jak se
pěkně říká „není špatné počasí, je jen špatné oblečení“.
Jste unavení nebo ve stresu? Pak se jděte projít. Únava často souvisí s pobytem
v místnosti s vydýchaným vzduchem. Procházka pomáhá snížit hladinu stresových hormonů a zlepšuje spánek (zkracuje dobu usínání a prodlužuje dobu spánku). Snižuje
také míru úzkosti a deprese. Máte drobné zdravotní potíže? Jděte se projít. Procházka
snižuje vysoký krevní tlak, pomůže vám zhubnout přebytečná kila (hodinovou chůzí po
rovině lze spálit až 1000 kJ) a podporuje kardiorespirační systém. Zvyšuje obranyschopnost těla a přispívá k vyplavování toxinů. Něco řešíte a potřebujete, aby vám to myslelo,
jenže nápad ne a ne přijít? Pak se určitě jděte projít. Ve studii „Dejte svým myšlenkám
nohy“ vědci z americké Stanfordovy univerzity zkoumali přínos krátkých procházek.
Lidem, kteří si zašli na šestiminutovou procházku ven, naměřili o 60 % vyšší míru kreativity než těm, kteří zůstali sedět za stolem.
Chcete druhému člověku (partnerovi, dítěti, příteli) věnovat maximální pozornost?
Jděte s ním na procházku (bez mobilu). Když se spolu dva lidé prochází, nemohou přitom dělat nic moc jiného, než si povídat. Nelze přitom číst, vařit, uklízet, není u toho televize ani počítač. Stoprocentně se tak věnujete jeden druhému.
Potřebujete zlepšit soustředění? Leckdo doporučuje meditace, ale vás nebaví ležet
a nehýbat se? Procházka je také forma meditace. Jde o to, vypnout myšlenkové pochody, avšak člověk nedokáže dost dobře na nic nemyslet, takže je třeba mozek něčím
zaměstnat, a to chůzí a vnímáním, tedy smysly (procházím se a uvědomuji si, co právě
kolem sebe vidím, co slyším, jak voní vzduch, jak se cítím, nádech, výdech).
Na závěr si dovolím tip na čtení o poněkud delších procházkách. Jde o knihy Ladislava
Zibury, který v nich píše o svých zážitcích při pěším putováním různými zeměmi. Knihy
jsou psány velmi mile, svižně, lidsky, krásnou češtinou a s úžasným humorem. Autor
sám o sobě říká: „Když mi byly tři, rozbil jsem si hlavu o bidet. Když mi bylo devět, rozbil
jsem si hlavu o kolo, které jsem vedl do
kopce. Myslím, že bych vůbec neměl cestovat, protože jsem hrozně nešikovnej. Ale
stejně to dělám.“
Přeji vám krásné léto a příjemné procházky.
Zdroje:
Stulberg, B., Magness, S. Na vrcholu, Grada, Praha 2019
https://praveted.info/vsimava_prochazka
Zibura, L.: Pěšky mezi buddhisty a komunisty.
Bizbooks, 2016
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Z rajhradské farnosti
Malé ohlédnutí
KŘÍŽOVÉ CESTY V HOLASICÍCH
Pobožnosti křížové cesty, které se v holasické kapli konaly v úterky navečer
během postní doby, byly vůbec první v její novodobé historii. Škoda jen, že z důvodu vládních opatření mohly být konány pouze první dvě z celkových šesti.
INSTALACE PŮVODNÍHO KŘÍŽE Z VĚŽE
HOLASICKÉ KAPLE
Při vánočním generálním úklidu holasické
kaple byl objeven původní kříž z věže, který byl
dle zápisu pořízeného Františkem Duchoněm
z čp. 4 sejmut dne 26. září 1940 a nahrazen křížem novým.
Tento kříž byl zásluhou uměleckého kováře
Pavla Vaňka z Rajhradu v průběhu měsíce
března nejenom opraven, ale i nově pozlacen,
a následně p. Radkem Mrhačem z Holasic dne
10. dubna v kapli umístěn na oltářní cihlovou
menzu (stůl).
POSTNÍ ALMUŽNA
Všem těm, kdo se v průběhu postní doby zapojili do již tradiční charitní akce
Postní almužna, upřímné Pán Bůh zaplať.
Z rajhradské farnosti bylo Oblastní Charitě
Rajhrad v těchto dnech předáno celkem 64 postních papírových pokladniček s ušetřenými finančními prostředky během postní doby, v nichž
byla dohromady částka 35.202 Kč.
BOŽÍ HROB TENTOKRÁT VE FARNÍM
KOSTELE
Z důvodu vládních opatření nebylo v letošním
roce bohužel možné za přítomnosti věřících slavit
velikonoční tridium. Aby mohli věřící navštívit tzv.
Boží hrob a alespoň na chvíli před ním setrvat
v tiché soukromé modlitbě, byl Boží hrob zcela
netypicky „vytvořen“ ve farním kostele Povýšení
sv. Kříže.
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Z rajhradské farnosti

Co připravujeme v rajhradské farnosti

NOVÁ VÝROČNÍ TURISTICKÁ ZNÁMKA
Z RAJHRADU
Ve spolupráci se Spolkem Putování za Santinim, jehož cílem je popularizace odkazu architekta Jana Blažeje Santiniho – Aichla, byla
počátkem měsíce května vydána u pozvolna blížícího se 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho – Aichla, nová výroční turistická známka, která je k dostání u fr. Jakuba
Maria J. Pohla OSB v Klášterním obchůdku.
Na přední straně této výroční turistické známky, která se tematicky vztahuje
k Rajhradu, je nerealizovaný návrh Jana Blažeje Santiniho – Aichla „opatské“
mitry, která měla být nad opatským chrámem sv. Petra a Pavla umístěna v místech dnešního sanktusníku.

SVATODUŠNÍ VIGILIE
V sobotu dne 30. května ve 20 h. bude slavena v opatském chrámě sv. Petra
a Pavla vigilie Seslání ducha Svatého doprovázená zpěvem farního rajhradského
pěveckého zboru. Po ní budou možnost, tak jak tomu bývalo v minulých letech,
k přátelskému setkání ve farním centru.

HOLASICKÁ KAPLE MÁ NOVOU SOCHU
PANNY MARIE
Letos poprvé byl v průběhu měsíce
května upraven v holasické kapli oltář tak,
aby v jeho středu stávala socha Panny
Marie, před ním se v rámci tzv. májových
pobožností scházejí Holasičtí a prosí Matku
Boží o zprostředkování jejich četných díků
a proseb.
Na tom by asi nebylo až tak nic zvláštního, kdyby ona socha Panny Marie nebyla
kopií starobylé sochy Panny Marie z přelomu 17. a 18. století, která se od 2. poloviny 20. století postrádá. Kopii Panny Marie
„Holasické“ ze dřeva vyřezal a do kaple
bezplatně věnoval otec fr. Jana Evangelisty M. Háchy OSB - p. Miroslav Hácha ze
Sedlčan.
DAŠÍ ČTYŘI „NOVÉ“ VITRÁŽE V RAJHRADICÍCH
Zásluhou četných drobných dárců mohly být v polovině měsíce května v lodi
filiální kaple sv. Scholastiky v Rajhradicích instalovány dvě zrekonstruované a doplněné vitráže sv. Leopolda Mandiče OFMCap. a sv. Hedviky Slezské (každá
v hodnotě 64.000 Kč) a díky příspěvku Obce Rajhradice další dvě vitráže sv.
Kláry a sv. Barbory (taktéž každá v hodnotě 64.000 Kč). Nyní zbývá již jen zrekonstruovat a doplnit vitráže sv. Blažeje a sv. Marie Goretti.
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SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – TZV. BOŽÍ TĚLO
Slavnost Těla a Krve Páně bude rajhradské farní společenství tradičně slavit
u Sester Těšitelek BSJ ve čtvrtek dne 11. června od 18 h.
PATROCINIUM U SESTER TĚŠITELEK BSJ
Mše sv. doprovázená zpěvem farního rajhradského pěveckého zboru u příležitosti patrocinia rektorátního kostela Božského srdce Páně u Sester Těšitelek
BSJ bude sloužena v pátek 19. června od 17 h.
SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ
Slavnost přistoupení k prvnímu svatému přijímání, které předchází prvé smíření se s Pánem v rámci svátosti smíření, se bude konat v neděli dne 21. června
v 10 h. v opatském chrámu sv. Petra a Pavla.
VÝSTAVA LILIÍ
Od 27. června do 6. července se v prostorách Benediktinského opatství
bude zásluhou Specializované základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Brno – Lilium konat další ročník již tradiční výstavy lilií.
RAJHRADSKÁ POUŤ KE CTI SV. PATRA A PAVLA
Hlavní tzv. Petropavelskou pouť v Rajhradě budeme slavit v neděli dne 28.
června. Mše sv., které bude sloužit rajhradský rodák P. Pavel Römer, budou
v opatském chrámě sv. Petra a Pavla tradičně v 8 a 10.30 h.
POUTŇO – POZNÁVACÍ PUTOVÁNÍ DO SEVERNÍCH ČECH
V pondělí dne 6. července se s největší pravděpodobností uskuteční farní
poutňo – poznávací zájezd a to do severních Čech. Konkrétně navštívíme farní
kostel sv. Jiljí na Bezdězu a samotný hrad Bezděz, kde v minulosti působili tzv.
černí benediktini, a následně děkanský kostel sv. Bartoloměje a Panny Marie
Montserratské s milostnou sochou Panny Marie Montserratské v Doksech.
Aktuální informace o dění v rajhradské farnosti je možné dohledat také na internetových stránkách
http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/
http://www.sestrytesitelky.eu/
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„Akce K“ v rajhradském opatství
„Akce K“ v rajhradském benediktinském opatství před 70 lety
Od „Akce K“ mající za cíl nezákonně a násilně zcela utlumit mužský řeholní
život (tj. střediska protistátní činnosti) v 219 řeholních domech na celém území
Československa, která byla schválena Ústředním výborem KSČ dne 20. ledna
1950, uplynulo v těchto dnech rovných 70 let. Připomeňme si proto nyní alespoň v krátkosti, jak vlastně probíhala likvidace rajhradského benediktinského
opatství, o níž autor Pamětní knihy městyse Rajhradu učinil do Pamětní knihy
pouze strohou a zcela pro nás dnes těžce pochopitelnou tendenční poznámku:
„Dne 3. květen 1950 znamenává se důležitý mezník v dějinách naší obce.
Staroslavný klášter benediktinský byl zrušen a řád rozpuštěn, neboť jeho
snahy nebyly v souladu se zájmy nově se tvořící socialistické společnosti.“
Průběh samotné „Akce K“ u rajhradských benediktinů, která proběhla až
v rámci tzv. 2. etapy, byla dokonale rozvržena a připravena, jak to dokládají dochované historické prameny: „Opat Václav J. Pokorný OSB a převor Karel
R. Musil OSB dostali na den 3. května 1950 předvolání od Státního církevního úřadu v Praze, kdež jim bylo oznámeno, že všichni benediktini ihned
opustí rajhradský klášter, pouze samotný farář Karel R. Musil OSB zůstane
ponechán pro duchovní správu. Tito dva byli ihned za průvodu dvou detektivů odvezeni autem zpět do Rajhradu.“
„P. Vojtěch J. Horák OSB a P. Jan Nepomuk Fr. Kopáček OSB byli informováni svými představenými o nastávajícím přestěhování, […] zprávu přijali
klidně a s humorem, sbalili si své svršky a čekali na odjezd. Okolí kolem kláštera nejevilo zájem o odjezd řeholníků. […] Odjezd řeholníků večer dne 3.
května 1950 ve 21.10 h. nebudil zájem proto, že okolní obyvatelstvo dosud
o přestěhování neví.“ Rajhradští benediktini likvidaci své komunity předvídali,
a snad právě proto proběhla v rajhradském benediktinském opatství zcela poklidně. „Lze očekávat, že v Rajhradu vzbudí velký zájem přemístění opata
Václava J. Pokorného OSB, který byl jako kněz oblíben a znám jako vědecký
pracovník.“
Opat Václav J. Pokorný OSB byl internován v centralizačním klášteře v Hejnicích, odkud byl dne 9. srpna 1950 pro záporné postoje vůči stávajícímu společenskému zřízení eskortován do „superinternačního“ kláštera v Želivi.
P. Vojtěch J. Horák OSB a P. Jan Nepomuk Fr. Kopáček OSB byli nejdříve internováni v centralizačním klášteře Hejnice, později v centralizačním klášteře
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„Akce K“ v rajhradském opatství
Osek u Duchcova a nakonec v centralizačním klášteře Králíky (od 27. února
1951). Díky internaci opata Václava J.
Pokorného OSB se zároveň dostal do
velmi těžko neřešitelné situace br.
Pavel V. Svozil OSB – toho času student posledního ročníku bohosloví na
Biskupském teologickém učilišti
v Brně, který tak ztratil možnost „legálního“ vysvěcení na kněze (to musel přijmout tajně z rukou biskupa Msgre
ThDr. Róberta Pobožného dne 23.
prosince 1950 v Rožňavě).
Ostatní rajhradští benediktini, kteří
před 3. květnem 1950 působili na inkorporovaných farách v Domašově,
Ostrovačicích a Syrovicích, byli ponecháni na svých místech.

Fotografie opata Václava J. Pokorného OSB
v době násilné internace (tj. za mřížemi)

Malý počet mnichů a všeobecné povědomí o dlouhodobém úpadku hospodářství (viz dlouhodobý havarijní stav budov v celém areálu) rajhradského benediktinského opatství bezesporu vedlo státní orgány k jistému podcenění
praktické stránky „Akce K“.
Velice záhy se totiž ukázalo, že zanedbatelné
rajhradské komunitě nikterak neodpovídal význam ani množství předmětů, které
bylo potřeba zaevidovat a během několik následujících let vyklidit přičemž velké
množství uměleckých děl nezanedbatelné hodnoty byla nenávratně zničena
nebo rozkradena osobami starajícími se o převzetí, zajištění a převoz novým
„majitelům“.
O areál rajhradského opatství pro nezájem ze strany Ministerstva zdravotnictví, jež zde plánovalo přemístit Ústav choromyslných z Prahy-Bohnic, tak od 2.
poloviny roku 1951 připadlo Ministerstvu obrany, které jej přeměnilo na skladovací objekt vojenské posádky Rajhrad, která zde sídlila až do roku 1990.
fr. František J. Teister OSB
rajhradské opatství
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KLAS, Klub aktivních seniorů ®

KLAS, Klub aktivních seniorů ®

Dobrý den milí (nejen) senioři z Holasic!
Všichni již víme, že ze známých důvodů neproběhlo letošní tradiční setkání seniorů, ani avizovaný zájezd. A každý z vás by mohl vyjmenovat mnoho dalších akcí
a příležitostí k setkávání, o které jsme letos bohužel přišli, včetně naprosto netradičních velikonočních svátků. Jsme všichni na jedné lodi a je jasné, že neexistuje
nikdo, koho by události posledních dnů neovlivnily. Je ale čas se začít dívat zase
dopředu. Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky, zatím sama netuším, jak to dopředu bude
přesně vypadat, ale zůstávám optimistická a věřím, že dobře. Co nás tato doba naučila především je schopnost improvizace, rychlých rozhodnutí a přizpůsobení se novým situacím. Proto se
aktuální změny ohledně dalších aktivit našeho klubu dozvíte ze všech dostupných informačních kanálů, jako je
rozhlas, nástěnka či aplikace Mobilní rozhlas.
Z aktivit klubu seniorů
jsme jich bohužel dle plánovaného programu před karanténou moc nestihli, tak
za ty, co proběhly, uvedu
tvoření ze starých knih.
Z těch jsme vyráběli andělíčky, kteří vytvořili novou výzdobu naší klubovny. Jak se
nám povedli, můžete vidět
na fotografii.

poté již pouze na vás, jaký konkrétní projekt vás zaujme a budete mu chtít věnovat
svůj čas a energii.
• Rozvíjet sebe sama
Dobrovolnictví může mít mnoho přínosů také pro dobrovolníka samotného. Díky
dobrovolnictví můžete například poznat nové zajímavé lidi či místa, rozvíjet své jazykové schopnosti anebo načerpat zkušenosti, které budete moci využít také v rámci
svého profesního uplatnění.
U dobrovolnictví na věku nezáleží! Mladický elán nebo zkušenosti pokročilejšího
věku, obojí je ceněno. Dobrovolníkem se tedy lze stát kdykoliv.

Rozhodla jsem se, že když se nemůžeme nyní setkávat v klubu seniorů osobně,
zkusím vám zprostředkovat, jak třeba takové setkání může vypadat, a nechám vás
nakouknout pod pokličku „přípravy“ naší pravidelné dvouhodinovky. A třeba i probudím v někom zvědavost a přidají se k nám noví členové. Vybrala jsem téma DOBROVOLNICTVÍ, které je především v dnešní době hodně skloňované.
ÚVOD SETKÁNÍ
Kdo je to dobrovolník? Jaká je motivace pro tuto činnost? Máme nějaké dobrovolníky v naší skupině?
Dobrovolník je člověk, který ze své vlastní vůle a ve svém volném čase bez nároku
na odměnu pomáhám lidem kolem sebe a zapojuje se do veřejně prospěšných aktivit.
Co jako dobrovolník můžete?
• Pomáhat ostatním
Jako dobrovolník můžete nabídnout svou pomocnou ruku těm, kteří to skutečně
potřebují. Můžete také pomoci vytvářet něco prospěšného či inovativního. Záleží
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MOTIVACE DOBROVOLNÍKŮ
Motivace každého člověka k dobrovolné práci je jedinečná – často se ovšem jedná
o kombinaci následujících faktorů:
• Altruismus – dobrovolník chce být užitečný ostatním. Většina lidí si myslí, že ve
skutečnosti neexistují žádní čistě altruističtí dobrovolníci – altruismus je společnou
motivací, ale nikdy ne jedinou, pokud člověk slouží trvale – vždy je přítomen nějaký
osobní zisk či zadostiučinění.
• Kvalita života – dobrovolník slouží ostatním, protože tak zlepšuje svůj vlastní život.
Jedná se patrně o nejdůležitější motivaci. Dobrovolníci jsou rádi s ostatními, mají
rádi aktivní odpočinek a zejména pocit, že mají pro ostatní svou cenu.
• Zpětný zisk – mnoho lidí má z dobrovolnické činnosti nějaký, byť nefinanční zisk.
• Smysl služby – někteří dobrovolníci vidí spolupráci v komunitě jako zodpovědnost, kterou spolu přináší občanství – v tomto případě se někdy sami necítí být dobrovolníky.
• Náboženské přesvědčení – Mnoho náboženství vnímá službu ostatním jako duchovní povinnost nebo prostředek k dosažení vyššího duchovního postavení.
• Finanční zisk – pokud je služba motivována finančně, není člověk chápán jako
dobrovolník. Přesto jsou některé organizace schopny hradit výdaje dobrovolníků,
jiné poskytují něco ve smyslu stipendia nebo honoráře. Obecně vzato, čím vyšší je
odměna, tím těžší je zařadit takovou službu mezi dobrovolné aktivity.
• Profesionální zkušenost – Dobrovolnictví nabízí zkušenost, kterou je možno zahrnout do profesního životopisu a zvýšit tak svou hodnotu pro zaměstnavatele.
• Společenské důvody – Dobrovolnictví je vhodným způsobem k poznání velkého
množství nejrůznějších lidí a často je tak možné se snadno spřátelit.
• Dobrá kolonka v životopise – někteří zaměstnavatelé ocení předchozí zkušenosti
s dobrovolnictvím. Velmi pozitivně jsou přijímání odchovanci „Skauta“.
DOPLŇUJÍCÍ VÝRAZY
CHARITA (z latinského výrazu caritas = slitování, smilování) obvykle označuje dobrovolné dobročinné akce na pomoc trpícím lidem, dětem, starým lidem, sociálně
slabým, nemocným a podobně. V praxi může nabývat různých forem, peněžitými
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i věcnými dary počínaje až po práci vykonávanou zdarma pro nějakou dobročinnou,
humanitární či charitativní organizaci.
FILANTROPIE (z řec. filein, milovat a anthrópos, člověk – láska k člověku), nebo lidumilnost znamená humanisticky motivovanou dobročinnost, dávání peněz, zboží,
času nebo úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu, zpravidla v delším časovém horizontu a s jasně definovanými cíli. V obecnější poloze lze filantropii pojmout
jako jakýkoli altruistický počin, který směřuje k podpoře dobra nebo zlepšování kvality života. Člověk, známý svou dobročinností, se někdy nazývá filantrop (lidumil).
KŘESADLO je cena, udílená v krajích České republiky dobrovolníkům roku. Jejím
symbolem je funkční křesadlo. Cenu založila a práva k ní drží společnost Hestia.
Symbolika ceny vychází z pohledu na dobrovolníky jako na lidi, kteří svojí činností
"křesají jiskry něčeho pozitivního". V řadě míst se předávají i další ocenění.
PRO BONO (zkratka lat. sousloví pro bono publico, čes. pro veřejné dobro) je výraz
používaný pro odbornou práci, kterou někdo vykoná dobrovolně a bezplatně nebo
za sníženou cenu jako službu veřejnosti. Většinou se tak označuje bezplatná právní
pomoc poskytovaná jednotlivci nebo firmami. V České republice poskytuje právní
zastupování v trestním řízení stát bezplatně (ex offo). Pro civilní a administrativní
řízení však jednotná právní úprava na rozdíl od jiných zemí EU chybí, a tak v některých případech zbývá nemajetným dobrovolná pomoc advokátů.
Česká advokátní komora rozhodla, že její členové mají přímo povinnost „podílet se
v přiměřeném rozsahu na projektech směřujících k prosazování nebo obhajobě lidských práv a svobod bez nároku na odměnu“. Termínu pro bono se užívá i v jiných
než právních profesích pro dobrovolnou odbornou práci obecně – od dobrovolnictví
se liší právě odborností provedené práce.
VOLUNTARISMUS (z latinského voluntas = vůle) je ve filosofii a v psychologii směr
nebo postoj, který ze tří klasických aristotelovských složek či schopností duše
(rozum, vůle, paměť) klade na první místo vůli. Rozlišování dobrého a zlého se podle
voluntarismu řídí naší vůlí a naše poznání je ovlivněno vůlí tak, že o pravdě a nepravdě rozhoduje vůle, nikoli poznávání. Představitelem krajního voluntarismu byl
Arthur Schopenhauer. Odtud anglické slovo VOLUNTEER – dobrovolník.

dobrovolnictví je obtížněji zjistitelný, proto tito dobrovolníci nebývají zahrnováni do
výzkumu a statistik zabývajících se dobrovolnictvím.
O dobrovolnictví mluvíme v případě, když člověk věnuje něco dobrovolně jiným
(může jít o peníze, věci, čas, úsilí) a nežádá za to žádnou finanční náhradu. Důvody
k dobrovolnictví bývají většinou morální. Patří mezi ně potřeba pomáhat druhým,
měnit svět k lepšímu, případně bránit svoji vlast ve válce, pomáhat při živelní katastrofě, mírnit utrpění nemocných lidí při epidemiích atd.
V ČR mezi nejrozšířenější a nejstarší organizace spojené s dobrovolnictvím patří:
• sbory dobrovolných hasičů (zasahují v případě požáru nebo živelních katastrof
bez nároku na odměnu);
• Český červený kříž (jeho členové jsou v případě potřeby připraveni poskytnout
první pomoc)
• různé neziskové organizace působící v oblasti sociálních či zdravotnických služeb
• různé turistické a okrašlovací spolky (starají se o značení turistických tras, údržbu
památek apod.)
• spolky, sdružení a humanitární organizace, které se věnují pomoci lidem – zdravotně postiženým, nebo sociálně slabším
• různé organizace zaměřené na práci s dětmi a mládeží, jejich vedoucí jsou zpravidla dobrovolníci
• různé tělovýchovné jednoty, dobrovolníky jsou především cvičitelé jejich oddílů
– zpravidla vykonávají činnost bez nároku na odměnu
Mezi novější, ale také velmi rozšířené organizace spojené s dobrovolnictvím patří:
• spolky ochránců přírody, jejichž členové se bez nároku na odměnu podílejí na
ochraně přírody
Příklady dobrovolnictví
- Skaut
- Tříkrálová sbírka
- Hnutí Brontosaurus
- Člověk v Tísni
Napadají vás další?
V současné době mnoho oborů závislých na dobrovolnictví.
Vítané je firemní dobrovolnictví. Slyšeli jste o něm? Diskuze.
Vybrané weby o dobrovolnictví: https://www.dobrovolnik.cz/, www.hest.cz

TRÉNINK SLOVNÍ ZÁSOBY
Účastníci si na papír napíšou slovo DOBROVOLNÍK. Poté z písmen tohoto slova
vytváří nová slova. Vyzkoušejte si: D O B R O V O L N Í K (Př.: obr, volno, Brno, rolník,...).
INFORMAČNÍ BLOK – Dobrovolnictví v České republice
Dobrovolnictví je samostatná činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku
na finanční odměnu. Častým typem dobrovolnictví je zapojení se do činnosti neziskové organizace (někdy také nazýváno formálním dobrovolnictvím), ale mnozí lidé
také slouží méně formálně, ať už jednotlivě, nebo jako součást skupiny. Tento typ
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PSYCHOHYGIENA
Můžeme se podívat na video o aktivní dobrovolnici v seniorském věku. Pro zájemce
odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=UwXRWIjDMcI
TRÉNINK PAMĚTI, ROZVOJ SLOVNÍ ZÁSOBY, SKUPINOVÁ HRA
Každý účastník si vylosuje lísteček se slovem (můžeme zvolit tematicky). Účastník
nesmí lísteček ukázat ostatním. Pak se snaží slovo na obrázku jednoduchým
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způsobem popsat tak, aby mohli ostatní hádat, o co se jedná (neměl by používat
k popisu slova se stejným slovním základem jako hledané slovo). Vystřídají se všichni
přítomní, vítězem je ten, kdo uhádne nejvíce slov. Příklady slov: pomoc, charita,
senior, hendikep, člověk, víra, hospic …
TRÉNINK PSYCHOMOTORIKY
Pošli míč – trénink rychlosti reakce, pozornosti, jemné motoriky
Sedíme v kruhu, po směru hodinových ručiček pošleme míč. Přijímáme ho pravou,
posíláme levou rukou. Každý, kdo podává míč, řekne jméno souseda sedícího po
jeho levici, po změně směru po jeho pravici.
ZÁVĚR:
Vlastní zkušenosti s dobrovolnictvím, ať už jako dobrovolník, či obdarovaný časem
dobrovolníka. Rozloučení.
Na závěr mám pro vás k danému tématu prosbu, se kterou se na mne obrátila
Liga vozíčkářů. Do svých řad hledají dobrovolníky právě z řad seniorů. Pokud by
někoho z vás výzva zaujala, kontaktujte prosím přímo osobu uvedenou na přiloženém letáčku. Podrobnosti dobrovolnické služby:
„Pro další aktivity u nás v Lize vozíčkářů hledáme nové dobrovolníky z řad seniorů. Dobrovolníkům chceme nabídnout možnost kvalitně strávit čas, být užitečný. Dobrovolníky hledáme pro klienty do centra denních služeb, kam klienti
chodí trávit smysluplně čas v pracovní dny a pečující (rodiny, kamarádi...) se
mohou věnovat práci, odpočinku... Vzhledem k tomu, že většina klientů u nás
tráví spíše dopoledne, hledáme dobrovolníky, kteří mají dopoledne čas. Hledáme někoho, kdo vytvoří program na jednu či dvě hodiny pro naše klienty a zadarmo. Každý měsíc bychom alespoň jedním dobrovolníkem program pro
klienty oživili. V jakém měsíci, dni, čase se budete chtít dostavit, se můžeme
společně domluvit. Program by měl vycházet z toho, co dobrovolníka baví. Jsme
otevřeni různým činnostem. Od vaření přes zahrádkaření po háčkování… Přítomné samozřejmě budou vždy aktivizační pracovnice. Vidět však nové tváře,
lidi, kteří přinesou novou energii, dobrou náladu, nové možnosti a nápady na
to, co společně můžeme vyrábět, vytvářet, je něco, co bychom rádi našim klientům dopřáli.“
Slovo dobrovolník v sobě obsahuje jasné poselství – dobro. Přeji vám, ať je ho
kolem vás co nejvíce. Přeji nám všem krásné léto bez virů a šťastné setkání po
prázdninách (třeba) v klubu seniorů.
Jitka Holíková
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