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Ú vodní slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
je před námi poslední měsíc roku 2020. Bývá již pravidlem, že poslední pro
sincové číslo Holasického zpravodaje je věnováno jisté inventuře událostí, které
v tomto roce proběhly v naší obci.
Zmiňuji pouze ty větší a zásadnější události, protože kdybych popisovala všechno
to, co musíme na obci či obecním úřadu během roku řešit a vyřešit, zajistit, postarat
se nebo minimálně vést v patrnosti, nestačily by mi všechny stránky zpravodaje.
Věřím a přeji všem občanům naší obce, aby nejkrásnější období v roce bylo
i v tomto roce 2020 pokud možno protkáno láskou, radostí a snahou nenechat si
ničím a nikým pokazit kouzlo Vánoc. Všem, bez rozdílu, přeji hodně pohody
v rodinách, načerpání nových sil a převahu příjemných zážitků a okamžiků roku
příštího. Prožijme jej především ve zdraví, překypujme optimismem a dobrou
náladou, věřte, že se nám to vyplatí.
Lenka Ungrová

Trikralova
sbirka

Koledující Tři králové
vám přinášejí radost a Boží požehnání.
Prosíme, podarujte tyto vyslance Charity Česká republika,
pomůžete tak lidem v nouzi!

Tříkrálový koncert v neděli 10. ledna od 18 hodin na ČT1
DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90)
na číslo 87777
Trvalá podpora DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90)
na číslo 87777
Cena jedné SMS je 30, 60, 90 Kč. Více na www.darcovskasms.cz

Finanční dar lze také zaslat na účet: 66008822/0800 variabilní symbol 777
www.trikralovasbirka.cz

HLAVNÍ PARTNER

@trikralovasbirka
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HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

trikralova_sbirka

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

Co se událo v roce 2020 v obci Holasice
Záležitosti týkající se k.ú. Holasice
• vyřízení stavebního povolení pro opravu tzv. druhého výjezdu z obce – oprava
ul. Čsl. armády a ul. Palackého
• kompletní oprava tzv. druhého výjezdu z obce vč. opravy ul. Čsl. armády a ul.
Palackého
• místní komunikace a chodníky vč. přeložky veřejného osvětlení, přeložky
plynu, opravy kanalizace, zbudování opěrné zdi
• oprava komunikace před kaplí sv. Václava vč. vybudování opěrné zdi a přeložky
kanalizace
• rozšíření a zpevnění cesty asfaltovým recyklátem k velkému fotbalovému hřišti
• oprava výtluků na všech místních komunikacích na k.ú. Holasice
• zpracovány pravidelné monitorovací zprávy (udržitelnost) Protipovodňová
opatření obce, dále Odpadové hospodářství – kompostéry, dále Úprava veřejného
prostranství lokalita Lávka, a dále Zateplení obecních budov – ZŠ a sokolovna, dále
Nový Sběrný dvůr Holasice
• pořízení nových oken v přízemí budovy obecního úřadu, výměna podlahové
krytiny a výmalba zasedací místnosti na OÚ
• provedena montáž GPS navigace do obecních vozidel – traktor, Kangoo, 1x
hasičský vůz
• převzetí nově zbudovaného hl. řadu vodovodu a kanalizace z lokality Čtvrtě
do majetku Obce Holasice
• pořízení a montáž nové autobusové čekárny u benzínové čerpací stanice TVG
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• přeložka zemního vedení NN kabelů na ul. Čsl. armády v souvislosti z III.etapou
oprav komunikace na této ulici
• plošná deratizace volných ploch dle potřeby (2x ročně) a kompletně deratizace
celé kanalizace
• pravidelná údržba veřejného osvětlení, hlásičů veřejného rozhlasu
• pravidelná údržba veřejné zeleně na obecních i na neobecních pozemcích, ořez
stromů na obecních pozemcích
• pravidelná údržba odpadkových košů a košů na psí exkrementy umístěné na
k.ú. obce
• pravidelné hlášení o produkci a nakládání s odpady
• pravidelné hlášení vypouštění odpadních vod
• aktualizace povodňového plánu obce
• organizace dětského maškarního karnevalu, ostatní naplánované akce
nemohly proběhnout v důsledku koronaviru
• kompletní servis plynových kotlů, revize spalinových cest, revize elektrozařízení,
revize elektronického zabezpečení budov, kontrola hasicích přístrojů ve všech obec
ních budovách, revize a doplnění všech klimatizací na všech obecních budovách

Budova ČOV, kanalizace
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pravidelný odvoz a likvidace kalů a shrabků z česlí
pravidelné opravy ucpaných čerpadel na přečerpávacích stanicích i na ČOV
výměna plováků na PS Rozhraní
nákladná oprava čerpadel, míchadel, česlí
výměna řídícího systému ČOV
oprava stroje VOLUTE (odvodnění kalů)
pravidelné zajišťování rozborů vody
kompletní čištění přečerpávacích stanic a kanalizace na celém k.ú.
pravidelné revize rozvodných skříní na PS a vlastní ČOV

Budova ZŠ a MŠ
• pořízení nových výškově stavitelných lavic pro žáky 1. ročníku ZŠ
• kompletně nový kancelářský nábytek do kabinetu pedagogů a sborovny ZŠ
• oprava kotle a topení v MŠ J. Fučíka
• pořízení a instalace zařízení na ošetření vlhkého zdiva elektroosmózou Doryl
System v budově MŠ – umývárna
• výmalba interiéru a pokládka nové podlahové krytiny a pořízení nového koberce
ve třídě Sluníček, nová podlahová krytina v chodbě kolem umýváren v MŠ J. Fučíka
• pořízení nového sedacího nábytku a další doplňky pro třídu Sluníček v MŠ
J. Fučíka
• instalace nového umyvadla a ohřívače vody a instalace přívodu el. energie
k ohřívači na toaletě pro učitelky v MŠ J. Fučíka
• pořízení nových šatních skříní pro třídu Dráčků
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•
•

servis a čištění klimatizace v budově ZŠ
celoroční drobné opravy v obou školách prováděné obecními pracovníky

Sběrný dvůr
• pořízení nových za poškozené plastové kontejnery 1100 l na BIO, sklo a plast
• pravidelný vývoz velkoobjemových kontejnerů, třídění a vývoz kontejnerů
separovaného odpadu
• pravidelná likvidace ojetých pneumatik a tzv. nebezpečného odpadu,
elektrozařízení, olejů
• společně s DSO Židlochovicko podána žádost o dotaci na pořízení kompostérů
(předpoklad dodání 2021)
• společně s DSO Židlochovicko podána žádost o dotaci na pořízení 240 l nádob
na papír, plast a BIO (předpoklad dodání 2021)

Budova hasičské zbrojnice a výbava Zásahové jednotky SDH
• pravidelná dotace na celoroční provoz budovy a zařízení
• náklady na Zásahovou jednotku SDH: zdravotní prohlídky členů ZJ, pojištění
vozidel, pojištění úraz a odpovědnost členů ZJ, pohonné hmoty, opravy a pravi
delné prohlídky vozidel ZJ, školení, 3 ks proudnice, zásahová obuv, zásahové
obleky, odměny a mzdy členů ZJ

Budova sokolovny, multifunkční hřiště
•
•
•
•

oprava střešních korýtek na budově sokolovny
dosyp křemičitého písku pro povrch multifunkčního hřiště
pravidelná údržba a úklid budovy a hřiště
roční revize nářadí a zařízení sokolovny a hřiště

Dětské hřiště Za školou a Na Žlíbku
•
•
•
•

pravidelná údržba vč. dezinfekce a úklid celé prostory dětských hřišť
pravidelná revize herních prvků
výsadba 4 ks okrasných stromů na hřišti Za školou
oprava herního prvku – loď na hřišti Za školou

Koronavirus
• ochranné prostředky (roušky, respirátory, jednorázové obleky, ochranné štíty,
dezinfekce, rukavice, antibakteriální mýdla, antibakteriální ubrousky, stojany na
dezinfekci rukou)
• tisk infoletáků v době první vlny pandemie
• balíčky s antibakteriální výbavou, vitamíny pro seniory obce Holasice

Koho podporujeme
Myslivecký spolek Rajhrad, Popovice, Holasice z.s.
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Spolek Včelařů ZO Rajhrad
Taneční studio Rapido
Domov Matky Rosy, Rajhrad – zapůjčení zdarma sedací nábytek, nůžkové stany
pro zahradní slavnost
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, Rajhrad – zapůjčení zdarma sedací náby
tek pro zahradní slavnost
Spolek zdravotně postižených Brněnsko, pobočka Židlochovice
Přispíváme na činnost Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, na Domov pro
seniory Matky Rosy, financujeme sociální služby v rámci dotačního program
„Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb
občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice”.
Každým rokem organizujeme Tříkrálovou sbírku jako podporu pro oblastní Charitu
Rajhrad.
Jakékoliv bližší informace lze získat na veřejných zasedáních obecního zastu
pitelstva, na webových stránkách obce anebo na obecním úřadu.
Lenka Ungrová
ˇ
ová sbírka 2021
T ríkrál

Stejně jako každý rok, se i letos připravuje Oblastní charita Rajhrad na tradiční
Tříkrálovou sbírku.
„Zásadní informací je, že i v situaci, která pro nikoho z nás není jednoduchá,
se Tříkrálová sbírka 2021 bude konat. Prozatím se snažíme soustředit pozornost
na to, aby mohla sbírka proběhnout tradičním způsobem, byť za určitých bezpeč
nostních opatření. Ve hře je však i varianta její online podoby, vzhledem k pro
zatímnímu vývoji situace ohledně nemoci Covid19 v Česku,“ říká PR pracovnice
Oblastní charity Rajhrad, Jana Janoutová. „Koordinátorka sbírky, paní Mária Dur
káčová, má již k dispozici letáky a materiály, které budeme rozdávat našim asis
tentům a koledníkům.
Chtěla bych jménem Oblastní charity Rajhrad veřejnost poprosit o podporu,
která je pro nás zvláště v této době tolik důležitá. I díky vám můžeme dál pomáhat
potřebným, a naplňovat tak charitní poslání.
Výtěžek z chystané koledy plánujeme využít například na rekonstrukci pokojů
v lůžkovém hospici, na pořízení dvou automobilů pro terénní pečovatelskou službu
a na koupi zdravotních pomůcek do Chráněného bydlení sv. Luisy.
V tuto chvíli můžeme naše podporovatele odkázat na webové stránky , kde
najdou aktuální informace ohledně konečné podoby sbírky a možnostech posky
tnutí finančního daru,“ dodává Janoutová.
Jana Janoutová
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T ˇríkrálová sbírka v Holasicích 2021
Jak už se stalo pěknou tradicí, každoročně v naší obci probíhá v lednu
Tříkrálová sbírka. Každým rokem se podaří díky štědrosti vás – dárců vybrat v naší
obci více a více příspěvků pro Oblastní charitu v Rajhradě. Díky vaší každoroční
štědrosti se daří udržovat vysokou kvalitu služeb, které Charita poskytuje.
Plně si uvědomuji, že na jedné straně jste velmi důležití vy – dárci, kteří, věřím,
rádi přispíváte. Na druhé straně jsou to ochotní dobrovolníci, kteří v době konání
sbírky koledují dům od domu a navštěvují s pokladničkou vaše domácnosti. Kaž
dým rokem se daří vybrat vyšší a vyšší finanční částku, za což patří velké
poděkování dárcům i dobrovolným koledníkům!! V roce 2020 jsme vybrali částku
29 794 Kč.
Když jsem v letošním roce oslovila vedoucí skupinek (v Holasicích chodí celkem
7 skupinek koledníků), byla jsem nesmírně potěšena a velmi mile překvapena, že
i v tomto zlém roce jsem byla ujištěna, že skupinky ve stejném počtu budou v Ho
lasicích navštěvovat rodiny s požehnáním a prosbou o pomoc pro potřebné. Jsem
velmi vděčná, že rodiče vedou své děti i v tak těžké době k solidaritě, ochotě po
moci a empatii!
V každém případě nejen já, ale i pracovníci oblastní Charity si plně
uvědomujeme a budeme respektovat, jestliže rodiče, děti ale i vy dárci vyhod
notíte situaci jako nebezpečnou a budeme respektovat každého, kdo nebude chtít
do TKS 2021 jít a ani přispět.
Cituji paní Durkáčovou: „Jsme si vědomi, že výtěžek nebude jak jindy
a počítáme s tím, i když právě po této pandemii budeme mít určitě více potřebných
lidí, kteří se na nás budou obracet o pomoc. Proto chceme z naší strany a s Vaší
pomocí chceme udělat maximum co bude možné jak pro nás, tak i pro Vás.” Pro
tože nevíme, jaká vládní opatření budou v lednu nařízena, je možné, že skupinku
budou místo tradičních tří králů tvořit pouze 2 členové, přičemž jedna osoba musí
být starší 15ti let, druhá může být mladšího věku.
Pro rok 2021 platí prodloužený termín pro konání sbírky a to až do 24. 1. 2021.
Tříkrálová sbírka v Holasicích bude probíhat v neděli 16. 1. 2021. Chtěla bych vám
dárcům i koledníkům upřímně poděkovat, že pomáháte tam, kde je to skutečně
potřeba!
Lenka Ungrová
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I nformace z obecního úradu
Provoz obecního úřadu Holasice v prosinci 2020
středa 23.12.2020
8,00 – 17,00 hodin
pondělí 28.12.2020
8,00 – 15,00 hodin
úterý 29.12.2020
8,00 – 15,00 hodin
středa 30.12.2020
8,00 – 12,00 hodin
čtvrtek 31.12.2020
ZAVŘENO
Od 4. 1. 2021 provozní doba beze změny.
Milí přátelé,

Holasický betlém

chceme ze srdce poděkovat za vaši štědrost v minulém ročníku Tříkrálové
sbírky. V obcích v působnosti Oblastní charity Rajhrad se vybraly neuvěřitelné
4 716 871 korun. Velice si vážíme vaší podpory, která rok od roku sílí a díky níž
můžeme nadále odborně i lidsky pomáhat seniorům, nemocným lidem, lidem se
zdravotním a mentálním postižením, lidem v sociální a hmotné tísni, ohroženým
dětem a mládeži.
Díky vašim příspěvkům jsme mohli uskutečnit některé z projektů a u jiných jsme se
posunuli kupředu. Výtěžek sbírky pomohl:
• částečně ﬁnancovat plánovaný nový výtah v budově Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa,
• částečně ﬁnancovat zamýšlenou rekonstrukci některých vícelůžkových pokojů,
ze kterých budou v budoucnu pokoje jednolůžkové,
• doﬁnancovat provoz obou oddělení hospice.
Další ročník Tříkrálové sbírky se uskuteční od 1. do 24. ledna 2021.
V následujícím roce bychom rádi:
• zakoupili dvě nová auta pro Charitní pečovatelskou službu,
• zdárně dokončili výše zmiňovanou rekonstrukci vícelůžkových pokojů v hospici,
• usnadnili rozjezd nové služby – domova se zvláštním režimem (dříve Chráněné
bydlení sv. Luisy) – a vybavili domov potřebnými zdravotními pomůckami.
Vaše důvěra je pro nás závazkem a současné velikým
povzbuzením do další práce.
Prosíme vás proto o podporu. Moc děkujeme!
Mária Durkáčová, koordinátorka dobrovolníků
Oblastní charita Rajhrad • Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
Tel.: 736 529 319 • maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
www.facebook.com/OblastniCharitaRajhrad/
www.rajhrad.charita.cz
www.trikralovasbirka.cz
Charita Česká republika, Vladislavova 12, 110 00 Praha 1
E-mail: tks@charita.cz • www.trikralovasbirka.cz
Celostátní sbírka je řádně evidována a kontrolována
dle osvědčení Magistrátu hlavního města Prahy
č.j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012
ze dne 15. 10. 2012.

Rozdělení výtěžku
Tříkrálové sbírky
5 %5 %

10 %

65 %

V roce 2019 vznikl Holasický Betlém, který
se setkal s velkým zájmem vás občanů. Bohužel
se minulý rok nedostalo na všechny zájemce.
Pro ty z vás, kteří máte stále zájem, se podařilo
betlémek doobjednat a tedy si ho můžete
zdarma vyzvednout kdykoli v době provozu
obecního úřadu.

Stolní kalendář s fotografiemi Holasic
Vydání stolního kalendáře s obecními informacemi se těší velké oblibě vás
občanů, a proto také pro rok 2021 naše obec tento kalendář vydala. Distribuce ka
lendáře proběhla společně se zimním číslem Zpravodaje, tedy už máte kalendář
ve své domovní poštovní schránce. Ty rodiny, které kalendář neobdrží, si mohou
tento vyzvednout v provozních hodinách na obecním úřadu.

Holasická magnetka
Protože stolní kalendář zadáváme
k výrobě již čtvrtým rokem, byla naší
obci nabídnuta zdarma výroba „Hola
sické magnetky“. Tedy i tato je zdarma
k dispozici na obecním úřadě a ti z vás,
kteří si ji chtějí pořídit, mohou si ji opět
vyzvednout v provozních hodinách na
obecním úřadu.

15 %

Provoz sběrného dvora v zimních měsících
65 %
15 %
10 %
5%
5%

místní charity
diecézní charity
pomoc do zahraničí
zákonné režie sbírky
projekty Charity ČR

Od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021 je provoz sběrného dvora upravený. Otevřeno
ve sběrném dvoře bude pouze vždy první sobotu v měsíci od 9,00 do 11,00 hodin.
V případě potřeby uložení velkoobjemového odpadu volejte na obecní úřad a do
hodněte si možnost otevření sběrného dvora.
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Statistika v obci

Vývoz domovních barevných popelnic v roce 2021

Počet obyvatel obce ke dni 6. 11. 2020 je 1210 obyvatel přihlášených k trva
lému pobytu. Z toho 955 obyvatel starších 15ti let a 255 obyvatel do 15 let. Z oby
vatel starších 15 let je 489 mužů a 466 žen. Z obyvatel mladších 15ti let je 134
chlapců a 121 dívek.

Další podstatnou změnou roku 2021 je četnost svozu domovních popelnic na
směsný odpad. Dva roky od zavedení svozu domovních popelnic na plast, papír,
bio a směsný komunální odpad ukazují, že pokud skutečně a poctivě třídíme, zůs
tává toho směsného komunálního odpadu opravdu velmi málo a svážet tzv. černé
popelnice co 14 dnů se jeví jako zbytečné, neekologické a neekonomické. Dále
vlastní svozové vozidlo společnosti KTS, které vyváží popelnice, je vyšší než dovo
lená podjezdová výška na opraveném druhém vjezdu. Tedy od 1. 1. 2021 do doby
otevření nového mostu nad železnicí bude do obce zajíždět nižší svozové vozidlo,
které si bude společnost KTS pro Holasice zapůjčovat. Svoz všech popelnic
z domu bude probíhat jako tento rok v intervalu 1x za 4 týdny. BIO a směsný
komunální odpad: vždy ve čtvrtek – první vývoz 7. 1. 2021 a poté v intervalu
1x za 4 týdny. Papír a plast: vždy ve čtvrtek – první vývoz 21. 1. 2021 a poté
v intervalu 1x za 4 týdny.
Podařilo se mi dohodnout se společností KTS přistavení dalšího velkoobjemo
vého kontejneru na BIO, kterým se budeme snažit vyvážit svoz BIA v intervalu
1x za 4 týdny. Tedy v situaci, kdy budete mít doma hnědou popelnici naplněnou
a v létě asi i zrovna nevonící, bude možné ji vyvést na sběrný dvůr, kde bude k to
muto účelu sloužit další velkoobjemový kontejner. PROSÍM, tento kontejner bude
sloužit jen a pouze pro vývoz hnědých domovních popelnic, NE pro vývoz větví
a listí ze zahrady!

rok
2017
2018
2019
2020

celkem
10
11
11
11

narození
dívky chlapci
4
6
7
4
3
8
9
2

celkem
9
11
8
10

úmrtí
ženy
5
6
5
5

muži
4
5
3
5

přistě
hovaní
32
5
38
44

odstě
hovaní
17
15
21
11

Stav obecních bankovních účtů k 31. 10. 2020
Hlavní běžný účet – Sberbank
Šetřící běžný účet – Sberbank
Účet fondu obnovy kanalizace – Sberbank
Běžný účet pro dotace ze SR – ČNB
Běžný účet pro sdílené daně – KB
Stavební spoření – šetřící účet
Stavební spoření – šetřící účet
Celkem
Úvěr

489 977,11
1 139 067,43
1 004 561,13
100 678,58
14 683 929,08
386 672,90
1 143 486,94
18 948 373,17
0,00

Zahájení prací na demolici a výstavě mostu nad železniční tratí
V roce 2021 čekají naši obec zásadní změny, které podstatně ovlivní život
u nás v obci. Skutečně se dočkáme nového železničního silničního mostu, který
bude díky stavbě nazvané „Výstavba odbočky Rajhrad“ odstraněn a bude posta
vený nový – železobetonový jednopolový most, který bude opatřen asfaltovou vo
zovkou se dvěma jízdními pruhy a jednostranným chodníkem. Chodník na mostu
bude navazovat na stávající chodník před a za mostem (na straně u benzínové
pumpy). Vlastnímu napojení na stávající chodník budou předcházet stavební
úpravy v souvislosti s výstavbou nového mostu. Na mostě bude osazené ocelové
zábradlí v celé délce mostu a protidotyková zábrana v nutné délce nad elektrifi
kovanou železniční tratí.
Vlastní práce v souvislosti s uzavřením mostu, jeho odstranění a následná
výstavba nového mostu budou zahájeny v druhé polovině dubna 2021. Tedy mi
nimálně do poloviny dubna 2021 bude možné stávající železniční silniční most
využívat bez omezení. Od druhé poloviny dubna 2021 tedy po dobu výstavby
nového mostního objektu bude doprava a také pohyb pro chodce vedený přes
ulici Palackého.
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Stočné
Protože uzávěrka článků do zimního zpravodaje je dříve, než proběhne jednání
zastupitelstva obce, věřím, že rozhodnutí zastupitelstva obce bude ve shodě
s následujícími informacemi.
Od ledna 2021 bude provozovat čistírnu odpadních vod včetně kanalizace
Vodárenská akciová společnost Brnovenkov. Co to bude pro naše občany zname
nat – prakticky nic až tak zásadního, tak jak jsme zvyklí, že za vodné hradíme VASce,
bude tomu tak i s úhradou za stočné – tedy už nebude nutné hradit stočné na po
kladně obecního úřadu.
V nejbližším okolí jsme prakticky jedinou obcí, která si provozuje ČOV sama (ještě
Popovice si provozují čističku). Po odchodu pana Marčáka, který víc jak deset let
řídil chod čistírny odpadních vod v Holasicích, se nenašel nikdo ochotný, kdo by chtěl
na čističce pracovat. Pan Sláma a pan Zabloudil, majíli zvládnout veškerou práci na
katastru obce, se nemohou starat o provoz čističky a všechny přečerpávací stanice.
Během roku 2020 stál provoz ČOV více jak 2,5 milionu korun, za stočné od ob
čanů se podaří vybrat cca 1,1 milionů korun. Vůbec se nezmiňuji o celé řadě prob
lémů s provozováním ČOVky, které souvisí především s velmi přísnou legislativou,
nutností dodržovat obrovské množství bezpečnostních opatření. Každý měsíc kon
trola a měření vzorků, neustálé vykazování a složitá administrativa, apod.
Lenka Ungrová
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Z asedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 16. zasedání konaném dne 24. 9. 2020
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 16. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní
Tomanovou a pana Bachorce;
schválilo:
• dodatečné zařazení bodu na program jednání, který předkládá Bc. Oškrdal
s názvem „Rekonstrukce autobusové zastávky směr Židlochovice“
• dodatečné zařazení bodu na program, který předkládá starostka obce s náz
vem „Žádost o vyvolání jednání budoucího využití stávajícího fotbalového hřiště
pro sportovní, kulturní a další akce“
• navržený program jednání zastupitelstva
• smlouvy o pronájmu obecní sokolovny uzavřené mezi Obcí Holasice a p. L. Ho
rákovou, dále T.S. Rapido, z.s., dále Mgr. Vítkovou a dále ZŠ a MŠ Holasice, p.o.
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí
Holasice a GasNet, s.r.o. o právu provést stavbu plynárenského zařízení „PReko
MS Holasice – Palackého vč. jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích
bodů na budoucích služebných pozemcích. Úplata za zřízení věcného břemene
bude činit 100 Kč bez DPH za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení
• návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Přípojka splaškové kana
lizace“ uzavřená mezi manžely Součkovými a Obcí Holasice, jednorázová úhrada
za zřízení věcného břemene činí 3 630 Kč
• návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Vodovodní přípojka“
uzavřená mezi paní Kroupovou a Obcí Holasice, jednorázová úhrada za zřízení věc
ného břemene činí 3 630 Kč
• kupní smlouvu na veřejný vodovod z lokality Čtvrtě uzavřenou mezi Obcí
Holasice a Z+R Group s.r.o. za cenu 1 Kč
• kupní smlouvu na veřejnou kanalizaci z lokality Čtvrtě uzavřenou mezi Obcí
Holasice a Z+R Group s.r.o. za cenu 1 Kč
• kupní smlouvu na pozemky z lokality Čtvrtě uzavřenou mezi Obcí Holasice
a Z+R Group s.r.o. a SVE GROUP a.s. za cenu 1 Kč
• dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 2. 2020 na zhotovení stavebních
prací „Oprava ul. Čsl. armády a ul. Palackého v obci Holasice“
• OZV č. 3/2020, kterou se mění OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství ze dne 12. 12. 2019
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• aby v diskusi o využití pozemků, jejichž vlastníkem je EZO Holding a.s. na k.ú.
Holasice zastupoval Obec Holasice Mgr. Zdeněk Joukl ve spolupráci se starostkou
obce, konečné rozhodnutí ve věci si ponechává zastupitelstvo obce ve své pravo
moci
• aby v diskusi o prodeji případně o pronájmu zaplocených obecních pozemků
soukromými osobami na k.ú. Holasice zastupoval Obec Holasice Mgr. Zdeněk Joukl,
konečné rozhodnutí ve věci si ponechává zastupitelstvo obce ve své pravomoci
• aby v diskusi o vybudování parkovacích míst na pozemku ve vlastnictví obce
Holasice zastupoval obec Holasice Mgr. Zdeněk Joukl, konečné rozhodnutí ve věci
si ponechává zastupitelstvo obce ve své pravomoci
• záměr prodeje části obecního pozemku p.č. 130 v k.ú. Holasice o výměře cca
11 m2 a 9 m2, přesná výměra bude stanovena dle GP
• udělení výjimky ve školním roce 2020/2021 na třídu MŠ na ul. Palackého 24,
která je podlimitní;
pověřilo:
• starostku k úpravě smlouvy (nájemní smlouva – pozemek pro venkovní
předzahrádku u restaurace U Zlatého srnce) dle závěruvztažné diskuse a výslednou
smlouvu je starostka oprávněna uzavřít;
nařídilo:
• obecnímu kronikáři provést vyznačené opravy v návrhu zápisu do obecní kro
niky za rok 2014;
nesouhlasilo:
• s umístěním měření el. energie v PRIS pilíři do obecního pozemku p.č. 42/10,
k.ú. Holasice z důvodu nežádoucího bezdůvodného zabřemeňování obecního po
zemku a vytváření nadzemní stavby jako neestetické překážky ve veřejném pros
tranství;
vzalo na vědomí:
• sdělení Bc. Oškrdala, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání zastupi
telstva pro svou osobní potřebu a pro zveřejnění na FB.
• rozpočtové opatření č. 2, 3, 4, 5, 6/2020
• info o rekonstrukci autobusové zastávky směr Židlochovice
• info o možnosti vyvolat jednáni o využití fotbalového hřiště pro sportovní, kul
turní a další akce;
odložilo:
• volbu člena a předsedy kontrolního výboru.
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V ýlet s holasickými hasici
ˇ do Znojma
Asi v polovině prázdnin jsme obdrželi osobní pozvání od SDH Holasice k mož
nosti účastnit se výletu do Znojma. Jako první mě velice mile překvapilo, do jakých
podrobností byl výlet a zejména vlastní organizace výletu rozpracováno.
Ráno jsme měli sraz u pomníku v Holasicích, kde na nás čekal autobus, ale ne
ledajaký, byl to zájezdový autobus z osmdesátých let minulého století. Nejen já,
ale všichni zúčastnění se ihned vrátili do období před 40ti lety a opravdu všichni
jsme rázem zapomněli na rok 2020.
Autobus se rozjel a světe div se, žádná závratná rychlost, ale příjemných 80
maximálně 90 km/h … Kdekoliv jsme autobusem projížděli, opravdu všichni, kdo
byli v ten moment na ulici, nám mávali a zejména ti starší neskrývali radost
a překvapení, že je možné ještě dnes
vidět takový autobus a v tak dobrém
stavu!
Když jsme přijeli do Znojma, čekalo
nás další velmi milé překvapení, a to
v podobě místního motorového vláčku,
který byl přistavený pouze pro nás
z Holasic. Tímto vyhlídkovým vláčkem
jsme projezdili opravdu křížem krážem
celé historické centrum, ale i znojem
ské podhradí, vláček nás velmi po
hodlně dopravil nejprve do Louckého
kláštera, kde byl právě zahájený prodej
burčáku… Snad jen kromě pana řidiče
nikdo neodmítl a ochutnal letošní první
burčák, který byl chuťově výborný a de
gustace ještě více přispěla ke krásnému
prožitku. Po této velmi milé zastávce,
kdy jsme si mohli také prohlédnout ex
teriér tohoto objektu, jsme opět díky
motovláčku nasedli a přijeli k Muzeu
motorismu. Tam jsem se tedy až zase
tolik netěšila, protože co já budu dělat
v muzeu aut. OMYL – je to něco neuvě
řitelného, protože zde najdete 40 před
válečných
automobilů,
desítky
motocyklů, bicyklů, stabilních motorů.
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Dále traktory, parní stroje, motory pro pohony mlýnů, benzínové pumpy, smalto
vané reklamní tabule, kočárky, šlapací autíčka, dětské hračky a další stovky expo
nátů tykajících se motorismu a to do roku výroby 1950. Dobovou atmosféru
doplňují vtipně instalované figuríny oblečené ve stylu třicátých let. Je zde k vidění
sbírka dobových prospektů, řidičských průkazů a desítky dalších tiskovin, týkajících
se motorismu. Co mě opravdu dostalo, byl dochovaný typ dětského kočárku, ve
kterém se vozil jako miminko nejeden z nás přítomných…
Bylo milé vidět, jak prakticky každý z účastníků zájezdu se rozplýval nad celou
řadou autíček, bagrů a traktorů, ale i panenek, kočárků s nimiž si hrál jako malé
dítě. Prostě je to opravdu zážitek, který si dopřejte, stojí to za to!
Tedy po mile strávené asi hodinové prohlídce nás čekal oběd v restauraci
HoZpoda, která je pivovarskou restaurací Znojemského městského pivovaru.
Čekalo nás nejen vynikající pivo, čepované s umem, krásné čisté prostředí, velmi
ochotná obsluha a jídlo… to byl opravdu degustační zážitek! Co jsem si všimla,
talíře od nás všech byly odnášeny zcela prázdné! Následovala dobrá káva
a obrovský zákusek.
Aby nám dobře trávilo, byla možnost individuální prohlídky Znojma a asi za dvě
hodiny nás čekala prohlídka znojemského pivovaru. Mohli jsme si prohlédnout
varnu, spilku, vlastní sklepy s možností ochutnat speciální slady, mohli jsme přivonět
k různým druhům chmelu a degustovat nejlepší znojemská piva, která se právě vařila.
Pomalu se blížil čas našeho odjezdu zpět domů, ale všichni jsme se shodli na
tom, že bychom se rádi vrátili do Louckého kláštera, kde jsme si prakticky každý
koupili minimálně litr toho skvělého burčáku domů do Holasic. Po této zastávce
jsme už všichni příjemně unaveni směřovali opět naším zájezdovým autobusem
zpět do Holasic.
Musím se přiznat, že Znojmo mě velice překvapilo a doslova uhranulo svou
krásou, troufám si říct, že je to takový malý moravský Český Krumlov. Zcela jistě
k příjemnému zážitku přispělo nejen krásné teplé počasí, skvělá atmosféra všech
zúčastněných a především velmi pečlivě připravená celodenní náplň, za což chci
opravdu upřímně poděkovat členům výboru SDH Holasice – panu Marčákovi, panu
Ladislavu Duchoňovi, paní Báře Ungrové a manželům Slámovým! Mé poděkování
patří také za to, že pamatovali opravdu na vše, jako např. dostupnost pro všechny
věkové kategorie účastníků, protože celý zájezd s námi pohodlně absolvoval také
pan Hlaváček, který byl mobilní pouze díky invalidnímu vozíku, na kterém opravdu
vše pohodlně zvládl.
Já věřím, že tento výlet byl takovým pilotním a že tento přípravný výbor bude
v těchto zážitkových výletech pokračovat i v roce 2021 a bude umožněno občanům
naší obce prožít opravdu velmi příjemný den!
Lenka Ungrová
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P odekování
ˇ

clenum
P odekování
ˇ
ˇ
˚ SDH Holasice

Už nevím kde, ale v souvislosti s koronavirovým rokem 2020 jsem si někde pře
četla tuto pravdu: „Nikdy v historii nebyly náš kolektivní osud a naše zdraví tak
zcela závislé na našem individuálním chování.“ Nechci nějak mentorovat a zasa
hovat do svědomí každého z nás, jak se v době nouzového stavu choval, jak byl
ohleduplný vůči ostatním a jak byla dodržována vládní nařízení a opatření. Chci
především děkovat a znovu poukázat na obrovskou vlnu solidarity, která se objevila
v souvislosti s první vlnou koronaviru na jaře, kdy nebyly roušky, nikdo pořádně
nevěděl, co má dělat… a přesto se našla spousta dobrovolníků, kteří nepotřebovali
žádná doporučení, žádné vzory, ale chovali se velmi morálně a mravně a byli
ochotni pomoci zdarma, bez nároku na finanční odměnu.
V letním čísle zpravodaje jsem slibovala, že bude příležitost těmto dobrovol
níkům veřejně poděkovat, myslela jsem si na hodové odpoledne, kdy jsem chtěla
opravdu veřejně poděkovat… bohužel podzimní vlna koronaviru nám hody nedo
volila uspořádat. Tak jsem si říkala, že při rozsvěcení vánočního stromu… to se bo
hužel také nepodařilo.
Proto tedy bez vědomí a svolení dobrovolníků, dovoluji si zveřejnit jejich jména
zde na těchto řádcích a za každým z těchto dobrovolníků se ještě také vypravíme
a před Vánoci jim předáme malé, věcné poděkování.
Uvádím jména těch dobrovolníků, s nimiž jsme jednali na obecním úřadu
a kteří buď dobrovolně šili roušky, dodávali materiál na šití roušek anebo roznášeli
balíčky našim seniorům nebo zařizovali drobné nákupy pro seniory.

Ráda bych na tomto místě poděkovala členům SDH Holasice, jmenovitě panu
Marčákovi a panu Slámovi, které jsem na jaře 2020 v souvislosti s první vlnou
koronaviru požádala o pomoc, co se týče dezinfekce venkovního obecního mo
biliáře jako např. dětské průlezky, veřejné lavečky, odpadkové koše, úřední deska,
autobusové zastávky, vnitřní prostory obecní sokolovny, apod.
V dubnu t. r. jsem obdržela režimové opatření, vydané HZS JMK, že JSDH obcí
(zásahové jednotky) nebudou přímo využívány k zásahům směřujícím k eliminaci
nákazy jako je například dezinfekce prostor, osob či techniky, aby se minimalizo
vala možnost zanesení nákazy mezi členy JSDH obcí
a následně i dalšího možného šíření nemoci mezi jed
notkami PO navzájem.
Byla jsem jim tedy nesmírně vděčná, že tzv. „dob
ráci“ vzali toto ošetření obecního mobiliáře dezinfekcí
na svá bedra a akce s pracovním názvem „COVID 1“
a následně i podzimní akce „COVID 2“ mohla proběh
nout. Za jejich rychlý a naprosto bezproblémový pří
stup upřímně děkuji.
Lenka Ungrová

Marie Baláková
Dominika Bočková
Anna Dohnalová
Blanka Dufková
Jana Dufková
Stanislav Dufek ml.
Hana Homolová

Marie Klašková
Simona Marenčáková
Anna Nováková
Dagmar Sladká
Eva Sladká
Vlaďka Slámová
Radek Sláma ml.

Radek Sláma st.
Andrea Stejskalová
Lenka Stejskalová
Kateřina Štegnerová
Ludmila Tomanová
Jana Vaculová
Karolína Ungrová

V jarním čísle obecního zpravodaje jsme si také mohli přečíst o neuvěřitelné
mravenčí práci členů rodiny Mlečkovy, kteří také v souvislosti s jarní koronavirovou
vlnou nelenili a uklidili obrovský kus naší holasické přírody! Také jim jsem slibovala
poděkování na veřejnosti… Tedy i k Mlečkům před Vánoci zajdeme a předáme
věcné poděkování.
Lenka Ungrová
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ˇ
Z ákladní skola
Co nového v základní škole?
V letošním školním roce jsme s radostí přivítali 14 nových prvňáčků, kteří
1. září poprvé usedli do školních lavic společně s žáky 3. ročníku. V době, kdy
prvňáčci chodili s nadšením do školy a začala opadávat nejistota a obavy, prezenční
výuka byla nahrazena distanční. Přestože jsme tuto situaci zažili již na jaře, věřili
jsme, že se v takovém rozsahu již opakovat nebude.
Ale opět jsme 14. 10. 2020 přešli na distanční výuku, která je již od září pro
všechny povinná. Výuku jsme rozdělili na online část, kdy jsme vyučovali
prostřednictvím video hodin. V rámci oﬀline výuky jsme zadávali dětem samos
tatnou práci na zopakování učiva. Finanční dotace nám umožnila nákup tech
nického vybavení do školy, takže rodiče měli možnost půjčit si na video hodiny
tablet.
Jsme rádi, že epidemiologická situace umožnila 18. 11. nástup 1. až 3. ročníku
a od 30. 11. se těšíme na 4. a 5. ročník. Chtěla bych poděkovat všem rodičům za
vzorný přístup k distanční výuce, za jejich snahu, trpělivost a spolupráci. Jsme si
vědomi, že je to velmi náročné, převzít roli učitele a zároveň plnit svoje pracovní
povinnosti. Přestože jsme i my vydávali ze sebe v distanční výuce maximum, víme,
že prezenční výuku tento typ vzdělávání nenahradí.

Školní družina
Každý školní rok začínáme ve školní družině výletem na výbornou točenou
zmrzlinu do nedalekých Vojkovic. Ne jinak tomu bylo i letos. Počasí nám přálo,
a tak jsme se vydali trasou okolo tůně Ludmila, kde nás čekala první krátká
přestávka, dál až na okraj Vojkovic. Tam se všechny děti pravidelně těší na „starý,
rozvrzaný“, ale přitom úžasný kolotoč. A pak rychle na zmrzlinu. Všichni jsme si
společně užili krásné odpoledne a odnesli si s sebou mnoho hezkých chvil.

Přestože jsou děti od 14. října
doma, vídáme se společně s dětmi 1.
a 2. ročníku, každé odpoledne v naší
online družině, kde vyrábíme, poví
dáme si a hrajeme hry. Všechny nás
vždy potěší, že se můžeme vidět
alespoň „přes počítač“. Děti jsou velmi
šikovné a zvládly vyrobit z podzimního
listí plameňáka i lišku, z kamínků, dřeva
či skořápek pistácií vytvořili krásné
obrázky na pověšení, udělaly si kávová
srdíčka, panáčka z dřevěných korálků, nebo za
pomocí maminek vyrobily svícínek. Teď už se
společně těšíme na to, že se brzy uvidíme ve
škole.
Chtěla bych vám popřát krásné prožití
adventního období, pevné zdraví po celý nový
rok 2021! Dětem otevřenou školu a vánoční
prázdniny plné sněhu a rodinné pohody.
Pavlína Zámečníková a Marie Komosná
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Z námá postava z Brna

Pomáháme přírodě

Před několika lety jsem na internetu narazil na soubor fotografií o Brně, které
měly charakterizovat město pro ty, co jej znají a pro ty, co jej chtějí poznat.
Samozřejmě, že mezi prvními fotografiemi byly pohledy na hrad Špilberk, chrám
sv. Petra, záběry veletržního výstaviště, Stará radnice se zakřivenou věžičkou a další
budovy, místa, sochy a náměstí, křivý maloměřický komín a další a další fotky, které
Brňáci a lidé, co Brno znají, snadno zařadí. Mezi fotkami byla i fotografie, tipoval
bych ji na přelom tisíciletí, s postavou pouličního kytaristy na Masarykově třídě,
před kostelem Máří Magdaleny. Tak jsem si ji s dovolením od neznámého autora
vypůjčil.
A zde si jistě ti, kteří od devadesátých let min. století až do první dekády tohoto
procházeli po Masaryčce jako studenti, z práce či z nákupů, vybaví již zpovzdálí
slyšitelnou melodii kytary a písní „Už odplouvá loď Džambí nebo Děvčátko“ a toto
znělo ulicí každý den od dopoledne do večerních hodin, ať svítilo slunce či popr
chávalo. Když napadl sníh nebo obzvláště mrzlo, tak tato kytara a kolovrátek
písniček zněl v podchodu pod Hlavním nádražím. Tento zpěvák a hudebník za těch
mnoho roků měl tolik
posluchačů a diváků, že by
mohl soutěžit s těmi
největšími hvězdami pop
byznysu. Z těch tisíců denně
bylo ovšem jenom několik
platících. A toto každodenní
představení vlastně lidé
přijali jako jednu z charakte
ristik Brna, tak jako Karlův
most charakterizuje Prahu.
A nyní proč o tom píši.
Každé město či obec na
světě má své známé vědce, sportovce, objevitele, politické osobnosti a obecně ce
lebrity. Předpokládám, že jenom ti starší z Holasic poznávají tohoto barda, který
býval Holasičák a Brňáci si ho přivlastnili. Takže i když proti Brnu máme olym
pijského vítěze, tak máme i tohoto zpěváka. Předpokládám, že mnoho obyvatel si
tuto postavu připomene, že vlastně ji znají i když ji neznaly. Zkusme si vzpomen
out. Tento chlapík se jmenoval Rosťa Hajzler – Pospíšil, blahé paměti taky zvaný
Ringo a již není mezi námi. V roce 2021 by se dožil 70 let!
Jiří Liška, kamarád
foto: internet – neznámý autor

Mateřská škola Holasice se letos
opět zapojila do projektu 72 hodin. Tři
dny plné dobrovolnických aktivit se
v ČR konají již po deváté.
Kdykoliv během 72 hodin od 15. do
18. října, zároveň jakkoliv dlouho, se
dobrovolníci po celém Česku pustí do
aktivit, kterými pomohou druhým, pří
rodě či jejich okolí. Nevyčíslitelnou od
měnou těchto projektů je mnoho
úsměvů, radosti a nádherného pocitu
z dobře vykonané práce.
S dětmi naší MŠ jsme se pustili do
výroby „Hmyzího hotelu“. Při společ
ných procházkách do přírody jsme na
sbírali suchou trávu, šišky, klacíky,
a poté jsme již jen podle vlastní fanta
zie náš velkolepý stavební projekt
zrealizovali. Společnými silami jsme po
stavili domeček, ve kterém bude jistě
bydlet spousta hmyzu, který nám všem
pomůže při opylování stromů na našich
zahradách, abychom se tak dočkali bo
haté ovocné úrody.
Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce
mladých lidí a ukázat jim, že stačí málo,
aby společně dokázali mnoho!
Jaromíra Saletová, vedoucí učitelka
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S bor dobrovolných hasicu
Dobrý den,
dovolte mi informovat vás o činnosti našeho sboru v uplynulém čtvrtletí. Vzhle
dem k nastalé situaci kolem Covidu byla činnost sboru výrazně omezena. Z každo
ročně plánovaných akcí (dětský den, sběr šrotu, ...) se neuskutečnila bohužel ani
jedna a další tradičně organizované akce jsou s otazníkem. Výbor sboru se scházel
nepravidelně podle potřeby.
Nicméně se nám podařila jedna akce uskutečnit a to výlet do Znojma pro naše
členy nad 50 let, jako poděkování za jejich dlouholeté působení ve sboru, s názvem
Veteráni veteránem a jsme moc rádi, že se jí zúčastnili téměř všichni oslovení
členové.
V sobotu 5. září 2020 ráno jsme v hojném počtu vyjížděli od samoobsluhy his
torickým autobusem Karosa ŠL 11. Počasí nám vyšlo, nálada byla skvělá. Cesta
nám pěkně ubíhala a náš autobus budil obdiv okolojedoucích. Po příjezdu do
Znojma už na nás čekal turistický vláček, který nás provezl po historickém centru
města a mimo plán nás zavezl do Louckého kláštera na výtečný burčák. Po příjem
ném občerstvení jsme pokračovali podél břehu Dyje k Muzeu motorismu. Zde jsme
viděli historická vozidla, motocykly, traktory, hasičská čerpadla, turbíny, zeměděl
ské stroje. Na závěr jsme si prošli výstavu hraček, kde si všichni zavzpomínali na
své dětství.
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Po výtečném obědě a skvělém pivu byla v plánu dvouhodinová individuální
prohlídka města, ke které nedošlo. Pravda byla taková, že se nikomu i přes výzvu
k rozchodu nechtělo :). Dalším bodem byla dobrovolná exkurze Znojemského pi
vovaru s degustací piva. Všechny nabízené vzorky byly excelentní, až na letošní
speciál s názvem Blondýn.
Po exkurzi a vzájemné domluvě jsme si odsouhlasili sraz v 17:00 u autobusu.
Na zpáteční cestě jsme se stavili opět do kláštera pro burčák. Do Holasic jsme dojeli
kolem půl 8 obohaceni zážitky a poci
tem ze skvěle stráveného dne. Zájezd se
shledal s nadšením. Sobotní program
jsem připravil ve spolupráci s Laďou Du
choněm, Bárou Ungrovou, Radkem Slá
mou a Vlaďkou Slámovou. Tímto jim
děkuji.
Přejeme Vám krásné prožití vánoč
ních svátků a do nového roku vše
nejlepší.
Pepa Marčák ml., starosta sboru
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Z ásahová jednotka SDH
Krásný předvánoční čas,
i nás se přímo dotkla aktuální nepříznivá situace v souvislosti s šířením viru
COVID19. Za předpokladu dodržení vydaných pravidel se nám ale podařilo pokra
čovat s výcviky a zásahovou činností. Co jsme však byli nuceni zrušit, je kroužek mla
dých hasičů. Ten se konal pouze v září a kdy bude opět obnoven, je zatím nejasné.
Někteří členové výjezdové jednotky se měli zúčastnit vstupních školení v Tiš
nově, oba vypsané termíny byly nakonec zrušeny, stejně jako cyklické školení ve
litelů na tomtéž místě. Velitelé však dostali možnost prodloužit si certifikaci
prostřednictvím elearningu na internetu.
Začátkem září se část jednotky zúčastnila výcviku, jehož cílem bylo nacvičit
postupy při požárech v uzavřených a zakouřených prostorech za použití dýchací tech
niky. Dalším okruhem výcviku byla záchrana osob z těchto prostorů a využití nasta
vovacích žebříků včetně jejich složení
a ustavení na místě zásahu. Nevynechali
jsme ani práci s různými typy proudnic,
kterými jednotka disponuje. Mimo těchto
cvičení probíhají i pravidelná přezkoušení
techniky a povinné kondiční jízdy stroj
níků.
Nyní několik řádků ze zásahů:
10. 9. Na žádost místostarosty naší
obce jsme odstranili nalomenou větev
nad řekou a odchovnou kachen neda
leko ČOV. Jednalo se o větev o průměru
30cm ve výšce cca 8m. Bylo využito le
zecké techniky, neboť prostor neumožnil
nasazení výškové techniky. Zásahu se
účastnili 4 členové s DA a členové MS.
14. 10. Na žádost starosty Rajhradic
jsme vyjížděli ke kontrole umělé vodní
nádrže Bajtlák uprostřed obce, která již
v minulosti přidělala Rajhradicím nemálo
starostí. Společně s panem starostou
jsme zkontrolovali hladinu nádrže, byla
zjištěna ještě dostatečná retenční schop
nost bez nutnosti zásahu. Následně jsme
22

vyjeli i ke kontrole řeky Svratky, na které byl v té době v důsledku rozsáhlých dešťů
vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity. Provedli jsme kontrolu břehu řeky, který
je dle sdělení starosty v havarijním stavu a je před opravou. Ani zde nebyla nutnost
bezprostředního zásahu, byla ale zajištěna pravidelná kontrola hráze pro případ
průsaku. V tomto případě jsme opět vyjeli s DA v počtu 4 členů.
18. 10. V nočních hodinách jsme vyjížděli do Rajhradu k požáru osobního vozidla
Škoda po úmyslném zapálení. Na místě jsme zasahovali s CAS i DA v počtu osmi
členů společně s jednotkou ze Židlochovic. I přes rychlý příjezd jednotek na místo
události zůstal z vozidla jen neopravitelný vrak.
26.10. Jednotka s DA v počtu 4 osob provedla desinfekci prostor ve škole a školce
po výskytu osob s pozitivním testem na COVID19. Zásah proběhl v ochranných
oblecích a s dalšími náležitostmi bezpečnosti pro zasahující členy dle pokynů ze
strany HZS.
Obrázky z akcí i zásahů najdete na webové adrese „sdhholasice.rajce.idnes.cz“
za zásahovou jednotku
Luboš Bachorec

ˇ
ˇ
H umor i na hrbitove?
Protože se blíží dušičkový čas, tak jsem se vypravil s předstihem zkontrolovat
rodinný hrob na hřbitově v Rajhradě, kde spočívají i naši holasičtí předkové. Důle
žitá maličkost – bylo to 20. října 2020 odpoledne. Posbírám nalétané listí, zapálím
svíčku, postojím. Při odchodu jsem si všiml nedaleko čerstvě obnovený hrob, pře
leštěné hranoly a základ pomníku, vyleštěná náhrobní deska s nápisem. Ten nápis
mě však nějak píchá do oka a zvláště datum úmrtí! Ještě se obrátím a udělám ně
kolik kroků zpět a opět se dívám na datum. Opravdu zde stojí 20. 12. 2020!!!
My starší pamatujeme, že se
pracovalo na 120 a více procent,
úderníci bývali s prací stále do
předu, pětiletka se měla splnit
i za čtyři roky. Že by stařena
s kosou, hrobník a kameník byli
taky s prací o dva měsíce do
předu? Nebo si snad zesnulý objednal své úmrtí na internetu, či vypočítal podle
postupující epidemie? Že jsem před tím nic nepil, ani mi covid 19 neomámil mozek,
dokládám fotkou z mobilu. Až pozůstalí toto zjistí, zřejmě jim do smíchu nebude.
důchodce J. Liška
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D obrosloupek
Letos uplynulo 350 let od úmrtí Jana Amose
Komenského. Tento učenec, pedagog a duchovní
byl bezesporu jedním z nejvýznamnějších českých
rodáků a jeho myšlenky měly a stále mají dopad na
celý svět. Při zvuku jeho jména si jistě většina z nás
vybaví označení „učitel národů“. Jeho velkým
přínosem lidstvu byl samozřejmě jeho zcela nový
pohled na pedagogiku, jehož hlavní myšlenky jsou
např. srozumitelnost, názornost či škola hrou.
Méně se však ví o tom, že se Komenský zabýval
také společenským uspořádáním. Sám totiž za své
nejzásadnější dílo, na kterém celý svůj život praco
val, považoval Rozpravu o nápravě věcí lidských, kde představil svou vizi a cestu
k proměně lidské společnosti.
Jeho celoživotním snem bylo vidět nápravu celého lidstva. Vycházel
z předpokladu, že lidstvo není zcela v pořádku, ale také že to s ním není zcela
ztraceno. K praktické nápravě přitom podle něj může dojít, když lidé dobře poro
zumí sedmi klíčovým oblastem a budou na nich u sebe pracovat.
Tento Komenského odkaz připomíná projekt „Komenský 2020“ (www.ko
mensky2020.cz). Jeho cílem je oslovit českou společnost s Komenského poselstvím
a přizvat národ k oživení a dokončení myšlenek jeho Rozpravy. Autoři projektu sez
namují čtenáře s tím, co Komenský považoval za hlavní lidské věci, a vedou je
k úvahám o tom, co je s námi lidmi v daných oblastech v nepořádku, a hlavně co
je v moci každého z nás udělat, abychom přispěli k jejich napravení. Pojďme si
krátce představit jednotlivé věci lidské a inspirovat se v tom, co může každý z nás
udělat k jejich nápravě.

1. VZDĚLANOST
Komenský: Co je smyslem školy? Nejde jen o to, připravit člověka na jeho budoucí
povolání. Škola by měla člověku pomáhat rozvíjet nejen poznání, ale i hodnoty.
Učit nás žít v harmonii s ostatními lidmi i s přírodou. Vzdělaný je podle Komens
kého ten, kdo ví, co je dobré, chce dobré a koná dobré – a to i když se nikdo
nedívá.
Co mohu udělat? Stále se můžeme učit něco nového. Můžeme rozšiřovat své vě
domosti k tomu, abychom lépe chápali lidi kolem sebe, abychom věděli, jak s nimi
lépe hovořit a jednat, abychom se dokázali domluvit a dohodnout a tolerovat vzá
jemné odlišnosti. Vyberte jednu věc, kterou budete od nového roku dělat jinak,
abyste méně zatěžovali přírodu.
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2. RODINA
Komenský: Nikdo by neměl být sám. Proto máme kolem sebe rodinu a přátele.
(Líbí se mi rčení, že „přátelé jsou příbuzní, které si člověk vybírá sám“, pozn.
autora). Vztahy fungují dobře, jsouli založené na lásce a respektu. Nefungují samy
od sebe, musíme je budovat, neubližovat druhým a umět jim odpustit.
Co mohu udělat? Věnujte čas někomu ze svých blízkých. Popovídejte si s ním,
ptejte se a naslouchejte mu. Vezměte ho na procházku nebo pro něj udělejte něco
hezkého. Máte mezi svými příbuznými či známými někoho, s kým jste už dlouho
nebyli v kontaktu? Zatelefonujte mu nebo napište. Obnovte spojení.

3. VLÁDA
Komenský: Vládnout druhým by měl jen ten, kdo umí vládnout sobě. Sebeřízení
(umění se ovládat) je nejvyšší moc. Neumíme dobře vládnout sami sobě a často
se ani neumíme dobré vládě podřídit.
Co mohu udělat? Přemýšlejme o tom, jaký by měl být dobrý politik. Jak může
dobře vládnout ten, kdo má pokřivené hodnoty, lže a nejedná podle toho, co říká.
Volme své politiky ne podle toho, co říkají, ale podle toho, jaké reprezentují hod
noty – jak se chovají a co konají.

4. VÍRA
Komenský se odkazuje na víru v Boha. Hlásil se k církvi Jednoty bratrské. Každý
z nás v něco věří. Ať už je naše víra spojená s nějakým náboženstvím nebo ne, vě
říme v nějaké vyšší hodnoty a máme své svědomí. Jen bohorovný člověk věří, že
nikdy nic nepokazil.
Co mohu udělat? Opakem bohorovnosti je pokora. Být pokorný neznamená být
ušlápnutý či dokonce podlézavý. Pokora je schopnost uvědomit si, že mám své
chyby a že se mám stále co učit. Pokorný člověk umí připustit, že se mýlil a umí se
omluvit. Až se příště dostanete do situace, kdy se něco nepodaří, nebo se budete
na někoho zlobit, zkuste přemýšlet o tom, čím jste sami přispěli k tomu, že věc ne
dopadla uspokojivě.

5. MÉDIA
Podle Komenského je smyslem médií šířit pravdu a porozumění. Komenský před
více než třemi stoletími říká: „Není dnes totiž nic tak nepravdivého, aby se to ně
komu nezdálo pravdivým, ani tak nesmyslného, aby vtom zase jiný nenalezl zalí
bení a nedal k tomu souhlas.“ Nepřipadá vám to jako přesné vystižení dnešní doby,
která se nazývá postfaktickou?
Co mohu udělat? Odlišujme pravdu od nepravdy. Žijeme v době, kdy jsme zahlceni
informacemi. Rozvíjejme u sebe kritické myšlení. Je známo, že některá média (no
viny, internetové stránky) nejsou nezávislá, a tato vypouští lži a informace, které
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se jim hodí, interpretují realitu tak, aby to sloužilo zájmu jejich majitelů. Nepřebí
rejme nekriticky názory druhých, ale prověřujme to, co slyšíme a čteme také z ji
ných zdrojů, než si vytvoříme vlastní názor.

6. UMĚNÍ
Komenský: Ne bez příčiny se svět řeckým jazykem nazývá KOSMOS, tj. krásný;
a latinským mundus, tj. čistý. Neboť vše je v něm krásné, čisté, libé a spanilé. Každý
člověk je schopný nejen vnímat, ale také šířit krásu kolem sebe, činit věci krásnými.
Pokud to děláme, samotné nás to zkrášluje a rozvíjí.
Co mohu udělat? Krásu lze spatřovat v přírodě a v umění. Prožitek krásy nám po
máhá lépe snášet těžkosti života. Proto má smysl vystavit se dobrým vlivům, které
na nás budou působit. Krása nás nabíjí pozitivními emocemi a emoce jsou to, co
nám dává energii. Udělejme si doma krásné prostředí, které na nás bude pozitivně
působit. Vyhraďme si chvíle, které slouží sycení se krásou – procházka do přírody,
poslech hudby…

7. PODNIKAVOST
Komenský: Člověk je podnikavá bytost. Nicnedělání člověka ubíjí. Ať už člověk pod
niká cokoli, potřebuje, aby to dávalo smysl. Podnik je smysluplný tehdy, když při
náší užitek jak podnikateli, tak i druhým. Usilovat o osobní blaho bez ohledu na
blaho celku je neudržitelné. Když se nebude dobře dařit celku, nebude se dobře
dařit ani jednotlivým lidem.
Co mohu udělat? Jedním ze čtyř principů knihy Miguela Ruize Čtyři dohody je
„Dělám vše, jak nejlépe dovedu“. Poctivá práce je podle Komenského posvátná
a přináší jedinečnou radost. Možná vás vaše zaměstnání nebaví – zkuste k němu
přistupovat tak, že svou prací někomu pomáháte – svému zákazníkovi nebo svým
kolegům – pokud bude vaším cílem svou prací někomu pomoct a prospět, dá se
v téměř jakékoliv činnosti najít smysl. A vaše energie se vám začne vracet. Zapojte
se do nějaké, byť drobné, dobrovolnické práce – přináší to nejen prospěch druhým,
ale i pocit vlastního naplnění.
Komenský své dílo o nápravě věcí lidských nedokončil. O jeho dokončení se
ale můžeme snažit my. Přeji nám všem do nového roku, ať se tato snaha daří.
Protože už ta samotná snaha něco dobrého přinese, ať už to dopadne jakkoliv.
Zdroje:
www.wikipedia.org
www.komensky2020.cz
https://psychologie.cz/terapie‐krasou/
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O becní knihovna
Vážení čtenáři,
článek pro zimní zpravodaj píši 17. listopadu a netuším, jaká je epidemiologická
situace ve chvíli, kdy tento článek čtete. V nejlepším případě je už knihovna
otevřená pro veřejnost a vy si můžete vybrat knihy přesně podle svého gusta.
Mám radost, že mnozí z vás využili možnost zapůjčení knih s donáškou až do
domu. V tu nejhorší možnou dobu došlo k výpadku elektronického katalogu, takže
jste nemohli vyhledávat v knihovním fondu. Přesto jste se nezalekli a objednávali
knihy dál. Opravdu mě těší, že jsem – společně s obětavou službou pracovníků
obecního úřadu – mohla přispět k pohodovějšímu prožití této stresové situace.
Může se stát, že se vrátí situace, kdy bude knihovna pro veřejnost uzavřena.
Věřím, že v takovém případě bude možné využít zkušeností z období lockdownu
a pokračovat v roznášce knih. Elektronický katalog už funguje a vy tak můžete ve
fondu vyhledávat. Elektronický katalog najdete na stránkách www.holasice.cz,
když kliknete na záložku Turista a pod nadpisem Spolky a sdružení je odkaz na
Obecní knihovnu a její online katalog knih. Své objednávky s adresou doručení
pak v případě prodloužení uzavření knihoven posílejte na adresu knihovna@ho
lasice.cz. Každý pátek budou knihy připraveny a v následujícím týdnu budou
doručeny na vaši adresu.
Dovolím si vám představit nové knihy ve fondu knihovny:
Knihy pro dospělé
Beran, Ladislav. Kriminálka v ofsajdu
Beran, Ladislav. Odstíny zločinu
Beran, Ladislav. Zločin v abštajku
Bobek, Miroslav. Supi v hotelu Continental a další zápisky ředitele Zoo
Brennanová, Allison. Třetí na řadě
Browneová, Sheryl. Vzorná chůva
Eben, Marek. Myšlenky za volantem
FinchamGrayová, Suzy. Mí pacienti a další zvířata
FitzSimmons, Matthew. Otrávené pírko
Fox, Amarilis. Život v utajení: Příběh agentky CIA
Greaves, Laura. Psí hrdinové: skutečné příběhy
Hawker, Olivia. Na hraně noci
Jazairiová, Pavla. Z Etiopie a odjinud
Jeﬀeries, Dinah. Safírová vdova
Kleypas, Lisa. Hon na Cassandru
Kornerová, Hana Marie. Heřmánkové údolí
Lackberg, Camilla. Zlatá klec
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Lambertová, Karine. Všechny barvy noci
Lapena, Shari. Jeden z nás
Mikšíková, Karolína. Život, na který metr nestačí
Minaříková, Olga. Z deníku dočaskářky: Ten pes je chuligán!
O´Connorová AnneMarie. Dáma ve zlatém
Soukup, Vladimír. Špalíček výletů: Města a městečka
Šíma, Tadeáš. Na kole před Afriku: Z Prachatic až do Kapského Města
Valtrová, Marie. Kronika rodu Hrušínských
Knihy pro děti
AshbyOrr, Ruby. Sto a jedna věc co dělat, když wifi nefunguje
Baruzziová, Agnese Najdi mě! Lesní dobrodružství s vlkem Bernardem
Černík, Zbyněk. Velká dobrodružství medvěda Nedvěda a medvídka Mišky
České lidové písničky
Dražilová. Neplechy čerta Zbrklíka
Gecková, Iva. Velká smůla trpaslíka Smůly
Matějů, Šimon. Jak Kubík zachránil dinosaury a babičku
Schejbalová, Alena. V lese i na louce od jara do zimy
Streit, Jakob. Povídání z horských strání: Co mi zvířata prozradila
Šavlíková, Lucie. Princezna Katka a modrý jednorožec
Škola pro princezny: Tajemství princezen z diamantové komnaty
Vítková, Markéta. Výtvarné hrátky z pohádky do pohádky
Je ale možné, že ve fondu Obecní knihovny Holasice nenajdete knihu, kterou
potřebujete. Už od března se formují různé iniciativy, které pomáhají dostávat kul
turu až do vašich domovů. Dovolím si vám doporučit některé z těchto stránek:
Elektronické knihy
„Knihovny proti viru” – povinná četba pro studenty, odborná literatura pro dospělé
i beletrie zdarma ke stažení: https://online.knihovny.cz
Městská knihovna v Praze – knihy českých autorů zdarma ke stažení:
https://www.mlp.cz/cz/
Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR – povinná četba i odborné publikace
o literatuře: https://www.ucl.cas.cz/edicee/o‐edici
Audioknihy, rozhlasové hry, divadelní hry
Audioknihy – zdarma k poslechu i ke stažení: http://zvukoveknihy.cz
Audioknihy a rozhlasové verze divadelních her – zdarma k poslechu:
https://temata.rozhlas.cz/hry‐a‐cetba
Supraphon – audioknihy, divadelní hry, hudba – zdarma k poslechu:
https://www.supraphonline.cz/specialni‐kolekce.html
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Rozhlasové hry, povídky, romány – zdarma k poslechu:
https://www.mujrozhlas.cz/hry‐cetby‐povidky
Divadelní hry, opera
Divadelní hry pro děti – Divadlo Drak na YouTube
Divadelní hry streamované online i dlouhodobě přístupné záznamy her:
https://www.i‐divadlo.cz/stream
Dramox – divadelní hry 7 dní zdarma, pak za poplatek: https://www.dramox.cz/
Operní inscenace z celého světa: https://operavision.eu/en
Věda
Přednášky o vědě pro děti i dospělé „Věda na doma”:
http://www.avcr.cz/cs/pro‐verejnost/veda‐na‐doma/
Děkuji vám za zachování přízně i v této nelehké době a přeji vám klidné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví a pohody v novém roce.
Petra Koláčková, knihovnice

Cˇ lánek od Anicky
ˇ
Dobrý den, hned z úvodu bych se s vámi chtěla podělit o projekt Davida Vaug
hana Prohrabuji v kamnech oheň. Jedná se o rozhlasový seriál, který sleduje osud
židovské rodiny na pozadí událostí první poloviny 20. století, jejíž členové vedou
rodinnou kroniku. Tu ale začíná psát již v 19. století v Oseku u Rokycan židovský
obchodník Šimon Wels. Pomyslnou štafetu po něm posléze přebírá jeho syn Rudolf,
který později zahyne v Osvětimi. Linku v psaní kroniky přerušuje Rudolfův syn
Tomáš, který odmítá o minulosti své i svých předků mluvit. Štěstí se ale usmálo na
jeho synátora žijícího v Anglii, který objevil otcem schované kroniky a nechal si je
přeložit.
Nyní, když jsem vám nastínila sled událostí, které se odehrály během více než
jednoho sta let, bych se chtěla zastavit a poukázat na cestu, kterou kronika „ušla“.
Jen díky touze po vědění kdo tu byl před námi a snaze zachovat rodinné bohatství
se kronika mohla z Oseku podívat do Prahy a skončit až v Anglii. Pevně věřím, že
si syn Tomáše Welse Colin vezme příklad ze svého nedávno objeveného dědečka
Rudolfa a započne sepisovat další rodinnou ságu. Seriál Prohrabuji v kamnech
oheň je součástí pořadu Kontexty a přehrát si ho můžete v archivu Českého
rozhlasu.
Historie neovlivnila jen naše předky, ale má veliký dopad hlavně na nás. Proto
bychom neměli brát dějinný vývoj událostí na lehkou váhu a sami se zamyslet nad
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tím, proč se co událo. Kroniky a deníky v sobě nenesou jen popis událostí, můžou
obsahovat i myšlenkové pochody a zachycovat nálady a pocity pisatelů, nám k vě
dění potřebné víc, než se může zdát.
Není povinností znát svou rodinnou historii. Pravděpodobně se Vás na to nikdy
nikdo nezeptá. To ale neznamená, že to není důležitou součástí toho, kým jste.
Možná si ani neuvědomujete, na kolik Vás ovlivnily kroky, které v minulosti provedli
vaši nejbližší a jak moc se to ve vás promítlo.
Výše popsaný příběh mne inspiroval a i já jsem se začala zajímat o naši ro
dinnou historii, ve které se odráží i světové dějiny.
Anna Procházková

K las – Klub aktivních senioru
Dobrý den vážení spoluobčané,
přijměte moje srdečné pozdravy v pomalu se blížícím adventním čase. I když
události tohoto roku mnoha z nás zkřížily plány, čas běží stále stejně rychle a už
jsou tu zase Vánoce. Ty letošní budou trochu jiné, stejně jako celý uplynulý rok.
Možná skromnější, ale hlavně proběhnou v atmosféře vděčnosti za vše dobré, co
v životě máme, a za to, že jsme zdraví. A s nadějí budeme všichni vyhlížet blížící se
rok 2021, a budeme doufat, že bude k nám milosrdnější, než ten ještě probíhající.
To, co nám všem nejvíce chybí je „obyčejný život“. Pro děti obyčejné chození do
školy, pro dospělé obyčejné chození do práce, a pro všechny především obyčejné
setkávání s lidmi, se kterými se z nejrůznějších důvodů setkávat nemůžeme. Ať už
jsou to kamarádi v hospodě u piva, naši rodiče a prarodiče v domovech seniorů,
spolužáci ve školách a všechna další uskupení, na která si jen vzpomenete, a která
musela v současné době svoji činnost pozastavit. Stejně tak
jsme neměli v minulých týdnech možnost se setkávat ani
my, v klubu seniorů. Proběhlo několik schůzek v září, ve kte
rých jsme se bavili o Sardinii, vyráběli jsme košíčky z pedigu
a téma bylinky jsme spojili i s ochutnávkou čaje.
Více jsme toho bohužel nestihli a v této chvíli ani netu
šíme, kdy se společně zase setkáme. Pro tyto chvíle vám při
náším alespoň pár tipů pro trávení volného času doma,
a samozřejmě i naši rubriku otestujte se. Pokud byste uvítali
zasílání tréninku paměti přímo do vaší emailové schránky, napište si o něj na kon
takt, který je uvedený na přiloženém letáčku organizace Spokojený senior – KLAS.
Moc se těším na naše osobní setkání, které už všichni tak postrádáme. Přeji
vám klidný advent, pevné zdraví a pozitivní mysl.
Jitka Holíková
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TIPY NA DOMÁCÍ ČINNOSTI:
1) Vyzkoušejte něco nového
Jistě je doma aspoň jedna věc, kterou jste chtěli někdy vyzkoušet, ale neměli jste
na to čas. Možností je spousta. Ať už se jedná o práci na počítači, malování, šití,
cvičení… Vždy se najde něco, co se dá dělat!
2) Ukliďte celý dům
Ale vážně, kdy jindy by byla lepší příležitost k úklidu domu, než tehdy, kdy v něm
musíte trávit celé dny? Utřít prach, povysávat, umýt podlahy, vyleštit okna, vytřídit
skříně a šuplíky… Taková aktivita by mohla být klidně na celý den a jako bonus bu
dete mít dobrý pocit z odvedené práce! Navíc, v čistém prostředí se Vám doma
bude určitě čas trávit lépe, když už tam musíte zůstávat pořád.
3) Udělejte si odpočinkový den
Anebo naopak, zkuste nedělat vůbec nic. Představte si, že můžete celý den jen
ležet v posteli, odpočívat a hodit se do naprosté pohody. Nemusíte se ani převlékat
a celý den zůstaňte jen v pyžamu! Práci, kterou musíte udělat, odložte na zítra
a celý den prostě odpočívejte. Uvařte si Váš oblíbený čaj, podívejte se na Váš ob
líbený film, nebo seriál, a relaxujte.
4) Nakupujte online
Nakupování je zábava. Najít tu perfektní nabídku ovšem může trvat i několik hodin.
Ať už se jedná o elektroniku, nábytek, nebo oblečení, na výběr těchto věcí nyní
máte dostatek času. Prozkoumejte celé obchody, všechny nabídky, slevy a najděte
tu, která Vám bude pasovat nejlépe! Ostatně vyzkoušet online nákup jídla je také
dobrá a praktická zkušenost.
5) Zlepšete svou kondici
Být zavřený doma a bez pohybu může být těžké. Anebo naopak ve svých všedních
dnech nemáte dostatek času pro pohyb. Tak či tak, existuje spoustu aktivit, které
můžete dělat i doma! Na internetu lze najít spoustu cviků a technik posilování,
které zvládnete i uprostřed Vašeho obývacího pokoje.
6) Uvařte si
Obchody jsou naštěstí otevřené, takže jediné, co stačí, je zajít si pro suroviny
a můžete se do toho pustit. Můžete se třeba pokusit trošku pozměnit a okořenit
ten recept na svíčkovou, který už je několik let pořád stejný. Kdo ví, třeba tak ob
jevíte svůj nový oblíbený pokrm!
7) Sbližte se s rodinou
Ať už se jedná o partnera, manžela, nebo děti, zeptejte se sami sebe, znáte je
opravdu dobře? Víte, jaká je oblíbená barva Vašeho syna? Jaké květiny má Vaše
partnerka ráda? Je zvláštní, že v každodenním ruchu nemáme čas poznat a trávit
čas s těmi nejbližšími. Teď to ale lze změnit! S celou rodinou můžete udělat večeři
a povídat si u jídla, uspořádat večer deskových her, nebo si sednout u vína
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s manželkou a prostě si povídat o životě. Budete překvapeni, co všechno o svých
blízkých zjistíte.
8) Zkuste meditovat
Celá situace, která na území nejen České republiky, ale celého světa, právě probíhá,
může být velice stresující. Pokud se cítíte frustrovaní, meditace Vám rozhodně
pomůže. Jednoduchý a rychlý návod, jak začít:
Nastavte si časovač. Ze začátku postačí 5 minut.
Posaďte se. Nejlépe do tureckého sedu na zem, ale křeslo také postačí.
Uvolněte celé své tělo
Zhluboka dýchejte
Svou mysl soustřeďujte jen a pouze na nádech a výdech
Snažte se nemyslet na nic jiného a vyčistěte si mysl.
9) Procestujte svět!
Ačkoliv to zní ironicky, i v karanténě lze cestovat. Díky aplikaci Google Earth, která
je zdarma dostupná na internetu, se můžete ocitnou kdekoliv na světě během pár
vteřin. Zkuste prozkoumat Paříž, New York, nebo krásné Karibské moře z pohodlí
svého domova. https://www.google.com/earth/
10) Pomáhejte
Zkuste popřemýšlet, zda nemáte někoho blízkého, nebo třeba souseda, kterému
by pomohlo, kdyby mu někdo šel nakoupit. A pokud ne, existují organizace, které
hledají dobrovolníky pro všemožné účely. Právě těžké časy krize jsou časy, které
nás spojují.
11) Zajděte si na koncert…
… do svého pokoje. Stejně tak, jako s cestováním, koncert je v tomto případě také
v uvozovkách. Od doby, kdy začala karanténa, bylo spuštěno hned několik nových
projektů, které streamují online události. Koncerty, divadelní vystoupení a před
nášky lze pohodlně sledovat z Vašeho obývacího pokoje a není vůbec třeba opouš
tět dům! Na jaře jsme mohli shlédnout online např. festival Pražské jaro:
https://festival.cz/program/
12) Napište starému kamarádovi
Máte kamaráda, se kterým jste se kvůli nedostatku času nebavili? Teď je ten nej
lepší čas to napravit. Vy máte čas a on má čas určitě jakbysmet. Rozhodně může
být osvěžující a zábavné se pobavit s někým, koho jste dlouho neviděli a neslyšeli!
13) Přečtěte si knihu
Věděli jste, že to přijde  čtení knih. Čtení je příjemným způsobem, jak si v tomto
čase odpočinout. Pokud pracujete s internetem, můžete si stáhnout také elektro
nickou verzi knihy, a pokud vám oči neslouží, můžete zkusit i audio knihy. Některé
jsou k dispozici již zcela zdarma, zde např. kniha Alchymista od Paola Coelho je
k dispozici k poslechu zdarma na Youtube.

33

14) Vydejte se do přírody
Ačkoliv je vyhlášena celostátní karanténa, omezení vlády se nevztahuje na vy
cházky do parků a pobyt v přírodě. Vydejte se denně nadýchat čerstvého vzduchu.
Nezapomeňte si s sebou ovšem vzít roušku!
15) Ušijte si roušku
Když už jsme u roušek, tak proč si jednu neušít? Šitou roušku určitě využijete, ať
na výlet do přírody, nebo na nákup v supermarketu. A pokud ne vy, můžete ji da
rovat někomu, kdo ji bude nosit. Návodů na ušití roušky je už také plný internet.
16) Pište poezii
Zkoušeli jste to někdy? Psaní poezie je skvělý způsob, jak vyjádřit své pocity a za
bavit se na celé hodiny. Občas to jde jako po másle, ale občas nastane “tvůrčí
krize”. V takovém případě udělejte jeden z předchozích bodů a k poezii se vraťte.
Kdo ví, třeba se Vám básničky nahromadí a vydáte celou knihu!
17) Zpívejte, zpívejte, zpívejte!
Hudba je lék a navíc zpět roztahuje plíce a zlepšuje dýchání.
18) Trénujte svoji paměť
Organizace Spokojený senior rozesílá v tomto čase na emaily zájemců každý týden
tréninky paměti. Už je odebíráte?
19) Bonus
A ještě pár tipů na odlehčení. Třeba vás některý z nich zaujme, nebo minimálně
pobaví.
1. Složte puzzle: čím více částí, tím lépe. Cítíte se sebevědomě? Zkuste Rubikovu
kostku. Jste spíše na slova? Luštěte křížovky!
2. Založte si deník, nebo blog. Ano, samozřejmě, může být o koronaviru, ale také
může být o specifickém zájmu nebo hobby od šachů po sýr.
3. Pokud to nebude rušit Vaše sousedy, oprašte ten starý nástroj a cvičte.
4. Podívejte se na všechny opravdu dlouhé filmy, kterým jste se dosud vyhýbali.
5. Napište skutečné dopisy rodině a přátelům. Potom? Pište děkovné poznámky
lidem, kteří Vám pomohli.
6. Naučte se kaligrafii. YouTube může pomoci.
7. Konečně si přečtěte pravidla k těm dlouhým hrám, které jste nikdy nehráli. Poté
povzbuďte rodinu, ať si s Vámi zahrají.
8. Vyzkoušejte si všechno svoje oblečení a rozhodněte se, zda jej prodáte, nebo
ještě vydrží pár nošení.
9. Upečte něco sladkého. A potom to s potěšením a bez výčitek snězte!
10. Podívejte se na film, který vyhrál na Oskarech nejlepší snímek.
11. Dívejte se na sebe v zrcadle a pokuste se udělat autoportrét.
12. Dejte si bublinkovou koupel (bonus: sklenice vína.)
13. Omalovánky  nejsou jen pro děti.
14. Napište příběh, nebo začněte psát román.
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15. Uspořádejte si alba s fotografiemi.
16. Napište si seznam věcí, za které jste vděční.
17. Udělejte seznam muzeí a koncertů, které chcete navštívit, až karanténa skončí.
18. Zkoušejte věci se svou nedominantní rukou  psát, stříhat… výsledky budou za
jímavé.
19. Kolik slov za minutu dokážete napsat?
20. Dělejte origami.

Otestujte se
V uvedených větách změňte u každého slova první písmeno a věta hned
dostane zcela jiný význam, např. Les dá chlad – MPH – Pes má hlad. Zkuste vymý
šlet další podobné věty (či spojení slov). V nabídce máte písmena zpřeházena.
Jára valí sudy.

B D B ……………….....……………………………………………………

Jarek nás nudí.

V B M ……………….....……………………………………………………

Dá sladký med.

H M L ……………….....……………………………………………………

Dana zapálila sirku.

N J H ……………….....……………………………………………………

Máma lije vodu. S P D ……………….....……………………………………………………
Lenku vítá brána.

L V V ……………….....……………………………………………………

Co Jenda ztratil.

V T U ……………….....……………………………………………………

Hana nepila ráda.

Z J L ……………….....……………………………………………………

Přál si prak.

D J H ……………….....……………………………………………………

Řešení:
Bára balí dudy. Marek vás budí. Má hladký led. Hana napálila Jirku. Dáma pije
sodu. Venku lítá vrána. To Venda utratil. Jana lepila záda. Hřál ji drak.
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Hledání měst
Spojte vždy dvě tříslabičné skupiny a najděte 35 českých měst:

BÍL

DOB BOR ŘÍČ

KRÁ HRÁ OST
SEM BER

BÍČ

NOV
VSE

DNO SNO SKO

HRO NÝR PŘÍ

TŘE

ZÁB

CHLU CHRU NEJ

TUR

OUN MEC DIM ICE

TÍN

INA

FUL

KRU OPO PŘI

UNI

BLA

ŘÍŠ

ŠIM

ANY ILY

DEK ROV ROV SUŠ
TNÁ DEK KLA

Radostné prožití
svátků vánočních
a šťastný
nový rok 2021
Vám přeje

Obec

Holasice

KOV

MĚL ČNO

M alé ohlédnutí
Možnost přistupování ke svátostem během pandemie

NEK PKA

NÍK

ŠVI

JMO

NOV PŘE

MDA ŘEH LÉŘ

HOV TŘE

ČOV ŽAC

BOŇ VLA

VYŠ

OVÁ

ZNO ŽUL

Řešení: Bílina, Beroun, Blatná, Dobříš, Chlumec, Fulnek, Hrádek, Hronov, Chrudim,
Kladno, Krásno, Krupka, Mělník, Nejdek, Nýrsko, Opočno, Ostrov, Přerov, Příbor,
Přimda, Říčany, Semily, Sušice, Švihov, Třebíč, Třeboň, Turnov, Uničov, Vlašim, Vse‐
tín, Vyškov, Zábřeh, Znojmo, Žacléř, Žulová
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I když od 12. října nejsou v rajhradské farnosti slouženy mše sv. s účastí věřících,
kterým je po dobu trvání vládních omezení udělen dispenz od povinné účasti na
nedělní mši sv., zůstaly dveře kostelů a kaplí rajhradské farnosti otevřené a kdokoli
může do nich vstoupit za účelem soukromé modlitby.
V níže stanovenou dobu je přítomen taktéž duchovní, který umožní zájemcům
přistoupit ke svátosti smíření a svatému přijímání:
– ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Rajhradě vždy ve čtvrtky od 16 do 18 hod.
a v neděle od 11 do 12 hod.
– ve filiálním kostele sv. Karla Boromejského v Opatovicích vždy v neděle od 9.30
do 10.30
– v kapli sv. Otmara v Otmarově vždy v soboty od 18 do 18.30 h.
Kéž nás tato zkouška posilní.
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Hody v Holasicích
I přesto, že se letos hody v Holasicích nekonaly, sešli se v pondělí dne 28. září
v tamní kapli alespoň všichni rajhradští benediktini, aby jménem všech obyvatel
Holasic poděkovali sv. knížeti Václavovi a jeho služebníku bl. Podivenovi –
patronům Holasic za stálou ochranu a přímluvu v nebesích.
Po této společné večerní děkovné a zároveň prosebné modlitbě pak bratři roz
nesli všem Holasickým, kteří, byť by rádi přišli, museli zůstat doma, do jejich
domovů pozdrav od sv. knížete Václava a jeho služebníka bl. Podivena a k tomu
s láskou napečené hodové svatováclavské medové perníčky.
Sv. Václave a bl. Podivene, orodujte za Holasice a jejich obyvatele!

Růžencové pobožnosti
V měsíci říjnu bylo každé úterý v podvečer možné se alespoň v malém
společenství setkat v holasické kapli a s růžencem v ruce ve společné rozjímavé
modlitbě růžence povznášející modlící se k Bohu, který ví nejlépe, co potřebujeme,
prosit v duchu úsloví: „Bůh vždy vykonal velké věci s malými a bezvýznamnými“,
za všechny Holasické a jejich potřeby.
První listopadové úterý patřilo pro změnu společné vzpomínce na všechny
zemřelé z Holasic, obzvláště tragicky v tomto roce zemřelou p. Jarmilu Liškovou.
Nechť jim všem Pán odpustí jejich viny a připočte je za dobro, které vykonali,
mezi své vyvolené v nebi.

Poslední dvě vitráže v Rajhradicích
V pátek dne 16. října byly ve filiální kapli sv. Scholastiky v Rajhradicích instalo
vány poslední dvě restaurované a patřičně doplněné vitráže: sv. Blažeje a sv. Marie
Goretti.
V průběhu kalendářního roku 2020 bylo p. Janem Karkem z Cvikova díky
peněžitým příspěvkům mnoha dárců (z celkové výše 512.000 Kč poskytla 128.000
Kč Rajhradská farnost a 128.000 Kč Obec Rajhradice) postupně zrekonstruováno
a doplněno všech osm vitráží.

Návrh případných nových vitráží
do holasické kaple
Díky
realizaci
rekonstrukce
a doplnění vitráží v Rajhradicích vznikla
myšlenka pořízení dvou nových vitráží
také v Holasicích.
P. Jan Karko ze Cvikova proto
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v těchto dnech vytvořil jejich předběžné návrhy, které s přihlédnutím k nevelkému
prostoru kaple sv. Václava a bl. Podivena, doporučují, aby každá vitráž byla trochu
jinak barevná.
To, zdali skutečně dojde nebo nedojde k jejich realizaci a v jaké podobě je
otázkou, na niž je potřeba najít společnými silami odpověď, protože vitráže se ne
pořizují na rok nebo dva, ale minimálně na desetiletí, ba někdy dokonce i staletí.

Úmrtí Ing. Jiřího Milka
Ve čtvrtek dne 8. října zemřel ve věku 78 let po krátké nemoci Ing. Jiří Milek 
dlouholetý kostelník v.v. při farním kostele Povýšení sv. Kříže, s nímž jsme se
15. října rozloučili v úzkém kruhu rodiny a přátel.
Requiescat in pace.

Hody v Opatovicích
O filiálním kostele v Opatovicích se ví, že stojí na místě dřívější kaple postavené
v roce 1677 na poděkování za odvrácení nebezpečí „morové“ epidemie, a právě
proto je zasvěcen sv. Karlu Boromejskému a třem dalším spo
lupatronům: sv. Rochovi z Montpellieru, sv. Šebestiánovi
a sv. Rozálii z Palerma – ochráncům proti morové nákaze
a epidemiím.
Skrze přetrvávající vládní omezení nebylo bohužel možné
v letošním roce oslavit památku sv. Karla Boromejského tak,
jak to bývá v Opatovicích zvykem. V tamním kostele se
přesto v den památky sv. Karla Boromejského sešli alespoň
rajhradští benediktini, aby společně pozvedli svůj hlas s pros
bami: „aby sv. Karel Boromejský pomohl nejenom Opatovic
kým, ale i všem ostatním farníkům Rajhradské farnosti,
překonat, tak jako v minulosti, nynější pandemii.“
Svatí patronové proti nakažlivým chorobám, orodujte za
nás!

Nástěnný kalendář mozaikářské dílny Všech svatých
Sestry Těšitelky Božského Srdce Ježíšova v těchto dnech vydaly nástěnný
kalendář na nový kalendářní rok 2021 s fotografiemi mozaiek zhotovených
převážně v rozmezí let 2019 – 2020 mozaikářskou dílnou Všech svatých sídlící
v areálu kláštera sester Těšitelek.
Tento nástěnný kalendáře lze zakoupit např. v opatském chrámě sv. Petra
a Pavla v Rajhradě. Doporučená prodejní cena činí 60 Kč.
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PŘIPRAVUJEME
Netradiční vánoční přání z Rajhradu
I přes skutečnost, že se letos s největší pravděpodobností nebudou moci
v rajhradském benediktinském opatství konat
tradiční předvánoční tvůrčí dílničky, jsou pro všechny
zájemce připraveny netradiční vánoční přání a to ve
formě vánočních skleněných ručně zhotovených
ozdob s rajhradským motivem.
Tyto skleněné vánoční ozdoby v případě zájmu
bude možné od počátku adventu získat u bratra Ja
kuba Maria J. Pohla OSB v tzv. klášterním obchůdku.
Pro případné zájemce je v klášterním obchůdku
k dostání ještě pár posledních skleněných
vánočních ozdob z Holasic.

Štědrovečerní modlitba
Budeli to, s přihlédnutím k aktuálním epidemi
ologickým omezením vlády ČR, možné, jsou všichni obyvatelé Holasic srdečně
zváni dne 24. prosince večer na prostranství před holasickou kapli sv. knížete Vá
clava a bl. Podivena na společnou Štědrovečerní modlitbu.

Vánoční koncerty
V sobotu dne 26. prosince 2020 od 18 h se v opatském chrámě sv. Petra a Pavla
v Rajhradě bude konat, pakliže to bude možné, vánoční koncert Státní filharmonie
Brno a v neděli dne 27. prosince 2020 od 16 h ve filiálním kostele sv. Karla Boro
mejského v Opatovicích tradiční vánoční muzicírování rodiny Kordíkovy.
Výše vstupného, které bude věnováno na charitativní účely, na oba zamýšlené
vánoční koncerty bude dobrovolná.
Aktuální informace o dění v rajhradské farnosti je možné dohledat také na in
ternetových stránkách:
http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/
a https://www.sestrytesitelky.eu/.
fr. František J. Teister OSB
rajhradské opatství
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Naše společnost s 25letou tradicí Vám nabízí zejména tyto služby:

 stěhování firem, IT techniky, kancelářského vybavení
 stěhování bytů, nábytku a bytového vybavení
 montáže a demontáže nábytku
 manipulace s těžkými břemeny, technika
 stěhování uměleckých děl, sbírek a archiválií
 balení, vlastní obalový materiál, zápůjčka krabic
 zajištění ekologické likvidace a skartace
 skladování krátkodobé i dlouhodobé
 stěhování po České republice, Evropě i do zámoří
 možnost vlastní kamionové dopravy
 pojištění přepravovaného materiálu
 obhlídka a cenová nabídka zdarma a nezávazně
HrubyMOVING TRANSPORT, a.s.
Holasice,
3ontaktg Brněnská 289
tel.: 775 738 906
77:414
7 ú 473
–áf
nebo 775
brno@hrubymoving.cz
www.hrubymoving.cz
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