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Úvodní slovo starostky obce
Dobrý den, vážení čtenáři našeho
Holasického zpravodaje.
Dnes bych ráda věnovala slovo
našim dříve narozeným spoluobčanům – seniorům. V uplynulých letech
kromě kurzu práce na PC a několika
málo besed s harmonikářem a u cimbálu, jsme nic významnějšího pro seniory neorganizovali.
Proto jsem opravdu velmi ráda, že
v letošním roce se podařilo a díky paní
Jitce Holíkové, která se ochotně ujala
koordinování všech činností ve spojení
se založením Klubu seniorů také u nás
v Holasicích tento klub založit. Velkou
podporou bylo získání dotace na vybavení tohoto klubu. Z rozpočtu
Jihomoravského kraje jsme získali nejvyšší poskytovanou částku a to 30 tisíc
korun. Věřím, že není tajemstvím, když
prozradím, že z této částky bude pořízen počítač, na kterém bude možné
pro úplné začátečníky seznámit se
s prací na počítači, pro ty pokročilejší
prohlubování si vědomostí, samozřejmostí bude díky WIFI přístup a práce
na internetu. Bude pořízen také projektor a mobilní plátno pro možnost
promítat třeba pěkné fotky ze společných akcí, které jsou pro seniory plánovány, ale i třeba obrázky z dalekých
cest při možných besedách s cestovateli, apod. Samozřejmě pořídíme
pohodlný nábytek, jednací stůl a prostoru určenou pro setkávání se seniorů zútulníme. Oním prostorem je místnost v přízemí budovy OÚ naproti
kadeřnictví.
Předpokládané zahájení klubu seniorů je od úterý 9. 6. 2015, kdy je
naplánován jednodenní autobusový

zájezd do Lednice, kde navštívíme
státní zámek, zámecký skleník a rozsáhlý park a zahradu. Bližší informace
naleznete na obecní vývěsce, na
obecních webových stránkách. Na
dalších pravidelných schůzkách a dalším programu se již dohodnete společně s paní Holíkovou.
Dále si dovoluji využít této příležitosti a pozvat vás všechny občany, ale
i příznivce naší obce či kritiky práce
obecního zastupitelstva choďte, prosím, na veřejné schůze obecního
zastupitelstva! Domnívám se, že nejpřesnější je informovanost z jednání
zastupitelstva obce, která jsou téměř
pravidelná v měsíčních intervalech. Na
těchto jednáních je dáván prostor pro
oboustrannou diskusi mezi zastupiteli
i občany a zcela jistě bychom předešli
šíření neustálých polopravd, domněnek či mylných informací. Někdy se
opravdu nestačím divit, jaké nesmysly
jsou v obci šířeny…
Ráda bych poděkovala všem opravdu obětavým a pozorným spoluobčanům, kteří pečlivě uklízí své předzahrádky a veřejná prostranství, zametají
nafoukanou kůru či popadané šišky,
posekanou trávu, atd. Těší mě, že
vzhled obce nenecháváte pouze na
obecních pracovnících. Bez vaší
nezištné pomoci bychom jen velmi
těžce udržovali pěkný vzhled naší
obce. Tedy dík vám všem.
S blížícími se letními měsíci přeji
všem našim dětem, ale i všem spoluobčanům co nejpříjemnější prožití
svých prázdnin, dovolených a volných
chvil.
Lenka Ungrová
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Zasedání zastupitelstva obce
v Zastupitelstvo obce na svém 5.
zasedání konaném dne 11. 3. 2015
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 5. zasedání zastupitelstva obce Holasice
paní Mgr. Čupovou a pana
Z. Holackého
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• rozpočtové opatření č. 1/2015
• prodej pozemku na základě platného GP, který bude předložen žadatelem o prodej části pozemku p.č.
394/8 k.ú. za cenu 200 Kč/m2,
návrh kupní smlouvy musí být před
podpisem smlouvy projednán zastupitelstvem obce
• smlouvu č. 14188536 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí „Úprava veřejného prostranství, lokalita lávkaHolasice“
• komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení
nabídek dle směrnice pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
pro rok 2015 ve složení:
Ing. Kostelecký, p. Dufková,
Ing. Menšíková, Mgr. Ungrová,
Mgr. Čupová, Ing. Stejskalová,
R. Holacký, Z. Holacký
• smlouvu o právu stavby
č. 50/2015
• výrobu a dodání nové kuchyňské
linky v budově obecní sokolovny
• instalaci nového herního prvku na

dětské hřiště Za školou – herní sestava FLORA 18A
• smlouvu za účelem zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách vedení
Podzemního komunikačního vedení
k Pozemku v rozsahu vymezeném
v GP. Č. 709-5/2015 ze dne
12.2.2015; smlouva o zřízení služebnosti je uzavřena mezi Obcí
Holasicemi a O2 Czech Republic,
a.s. za jednorázovou náhradu ve výši
3.000 Kč bez DPH.
• příkazní smlouvu za účelem zastupování příkazce – Obec Holasice
v rámci celého průběhu zadávacího
řízení formou jednacího řízení bez
uveřejnění v souladu s ustanovením §
23 odstavec 7 a) zákona 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách; příkazní
smlouva je uzavřena mezi Obcí
Holasicemi a společností Roviko,
s.r.o, za dohodnutou cenu 36.
100 Kč vč. DPH;
vzalo na vědomí:
• stanovisko úřadu územního plánování Židlochovice
neschválilo:
• návrh Ing. H. na změnu územního
plánu Holasice
• přemístění kontejnerů na separovaný odpad z náměstí RA na ul. Čsl.
Armády a zbudování nové odstavné
plochy pro umístění kontejnerů
uložilo:
• starostce prověřit možnost instalace veřejného osvětlení na parcele
č. 111 k.ú. Holasice a informovat na
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Zasedání zastupitelstva obce
nejbližším jednání zastupitele obce
jmenovalo:
• členy komise pro otevírání obálek
s předběžnou nabídkou a pro posouzení a hodnocení předběžné nabídky
a pro jednání se zájemcem pro veřejnou zakázku Rozšíření a modernizace
sběrného dvora v Holasicích – dodatečné stavební práce ve složení:
Ing. Hana Tupá, Ing. Kostelecký
a Mgr. Ungrová.

„Rozšíření a modernizace sběrného
dvora v Holasicích“
vzalo na vědomí:
• doporučení hodnotící komise –
výběrové řízení na zakázku „Rozšíření
a modernizace sběrného dvora
v Holasicích – dodatečné stavební
práce“.
• informace z obecního úřadu
v Zastupitelstvo obce na svém 7.
zasedání konaném dne 5. 5. 2015
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Holasice
Mgr. Čupovou a paní Tomanovou
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• rozpočtové opatření č. 2/2015
• smlouvu o zřízení služebnosti mezi
O2 Czech Republic a.s. a Obcí
Holasicemi, která spočívá ve zřízení,
provozování údržbě a opravách
Podzemního komunikačního vedení
veřejné komunikační sítě pod označením 71010-007750 VPI Holasice
rozšíření odp. dvora k pozemku v rozsahu vymezeném v GP č. 70838/2015 ze dne 24.2.2015; služebnost zahrnuje také právo provádět na
Podzemním komunikačním vedení
úpravy za účelem jeho modernizace
nebo zlepšení jeho výkonnosti; služebnost se zřizuje na dobu neurčitou,
za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč
Vyjádření k projektové dokumentace
rekonstrukce NN vedení v obci

v Zastupitelstvo obce na svém 6.
zasedání konaném dne 19. 3. 2015
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 6. zasedání zastupitelstva obce Holasice
paní Mgr. Čupovou a Ing. Kosteleckého
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo Rozšíření a modernizace sběrného dvora v Holasicích s firmou
SIDESTAV, spol. s r.o. na dodatečné
stavební
práce
v
hodnotě
540.011 Kč bez DPH
• OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce
Holasice
• smlouvu č. 14178654 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí – akce
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Zasedání zastupitelstva obce
Holasice takto:
– přehodnotit etapizaci z důvodu
finanční náročnosti pro obec
Holasice v souvislosti s pořízením
nového veřejného osvětlení tak, aby
stavba byla realizována v jednotlivých
logických a navazujících celcích takto:
– etapa: Lokalita „Dombas“ a ulice
Československé armády (rok 2015)
– etapa: Celá ulice Václavská (rok
2016)
– etapa: Celá ulice Palackého a ulice
Úzká (rok 2016).
– Aby realizace stavby v jednotlivých
etapách proběhla tak, aby nebyly
porušeny obecní chodníky, které jsou
jako nedávno dokončená stavba ještě
v záruce. Při přechodu kabelového
vedení přes chodník je nutné využívat
jen způsobu realizace protlakem.
– Při přechodu kabelového vedení
přes místní komunikace je žádoucí
využívat převážně způsobu realizace
protlakem.
– Bez ohledu na etapizaci požadujeme, aby úplatná služebnost za celou
stavbu byla vyčíslena jednorázově.
– Aby výkopek byl ukládán tak, aby
byly co nejvíce uchráněny okolní
nemovitosti (využít uložení výkopku na
opačnou stranu, než jsou nemovitosti, v nevyhnutném případě použít
ochranných folií či bednění).
– Aby výkopy byly označeny výstražnou folií, osvětleny a bylo zabráněno
úrazu či pádu do výkopu v souladu
s bezpečnostními předpisy.
– Obec požaduje umožnění výkonu

kontrolní činnosti po celou dobu trvání stavebních prací osobou určenou
obcí.
• Smlouvu o právu stavby
č. 0267/2015
• Veřejnoprávní smlouvu o výkonu
úkolů obecní policie s městem Židlochovice
• Vybírání vratné jistiny ve výši
3.000 Kč při pronájmu budovy obecní sokolovny bez kuchyňky, při pronájmu budovy sokolovny vč. kuchyňky
jistinu ve výši 5.000 Kč k soukromým
akcím, plesům, výstavám, divadelní
představení apod.
• Cenu za pronájem budovy sokolovny vč. kuchyňky k soukromým akcím
při účasti osob do počtu 30 ve výši
1.500 Kč/akce, při účasti osob
v počtu 31 a více osob je to částka
2.000 Kč/akce. Dle typu akce je
k ceně připočítána sazba DPH.
• Cenu za pronájem sokolovny vč.
kuchyňky za pronájem sokolovny pro
akce komerčního charakteru (ples,
zábavy, apod.) ve výši 4.000
Kč/akce. Dle typu akce je k ceně připočítána sazba DPH.
• Vyjádření na stavbu 1030019303
Holasice, K.: NN příp. kab. svod
takto:
– se způsobem připojení nového
odběrného místa na pozemku p.č.
418/1 v k.ú. Holasice ul. Palackého
Obec Holasice souhlasí
– připojení bude provedeno samostatně jištěným odvodem zemním
kabelem NAYY 4 x 25 mm2 ze stáva4

Zasedání zastupitelstva obce
jícího nadzemního vedení NN z podpěrného bodu č. 48 přes pojistkovou
skříň SP100/PS umístěnou na tomto
podpěrném bodě. Po protlaku pod
místní komunikací bude přípojka
ukončena v přípojkové skříni umístěné na novostavbě RD na trvale přístupném místě
– aby výkop byl označen výstražnou
folií, osvětlen a bylo zabráněno úrazu
či pádu do výkopu v souladu s bezpečnostními předpisy.
• Smlouvu č. 1030019303/002
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi E.ON Distribuce, a.s.
a Obcí Holasicemi, která spočívá
v uzavření výše uvedené smlouvy za
účelem umístění distribuční soustavy
– zemní kabelová přípojka NN na zatížené nemovitosti a za účelem jejího
provozování, jejímž obsahem bude
právo zřídit, provozovat, opravovat
a udržovat distribuční soustavu na
zatížené nemovitosti. Věcné břemeno
bude zřízeno jako časově neomezené, bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 Kč.
• Přijetí dotace ve výši 30.000 Kč
z rozpočtu JMK v rámci dotačního
programu „Podpora rodinné politiky
na úrovni obcí“ pro rok 2015 a nařizuje využití dotace v souladu s pravidly pro poskytnutí dané dotace
neschválilo:
• zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku: p.č. 451/2 k.ú.
Holasice o výměře 78 m2
• změnu umístění PS v pilíři do chod-

níku p.č. 439/1 k.ú. Holasice
pověřilo:
• starostku k provedení rozpočtových opatření za měsíc květen 2015
až do výše 6.000.000 Kč v souvislosti s úhradou faktur za stavební
práce na akci „Rozšíření a modernizace sběrného dvoru v Holasicích“.
vzalo na vědomí:
• Inspekční zprávu ČSI u právnické
osoby vykonávající činnost ZŠ a MŠ
Holasice
• informace z obecního úřadu

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

Novým občánkem Holasic je
Vojtěch Novák

Naposledy
jsme se rozloučili
s paní Annou Vikarčíkovou
a s panem Petrem Krutzkým
Čest jejich životu!
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informace z obecního úřadu
Otevření nOvéhO SběrnéhO
dvOra v hOlaSicích

Do doby otevření nového sběrného
dvora platí, že po dohodě na obecním
úřadu v Holasicích, je možné použít
velkoobjemové kontejnery za sokolovnou pro uložení objemného odpadu.

Asi nejčastějším dotazem v současné době je – Kdy bude otevřený sběrný dvůr. I když vlastní stavba dvora
byla ukončena v polovině dubna, není
zatím možné dvůr otevřít. Po vlastní
stavbě nastalo období „papírování“ –
nejprve musel být Krajským úřadem
schválený provozní řád, který mimo
krajského úřadu schvalovala také
Krajská hygienická stanice. Obě instituce provozní řád schválily a dne 5. 5.
2015 byl tento řád vydán rozhodnutím
JMK, právní moci nabyl dne 20. 5.
2015. Po tomto schválení provozního
řádu jsme mohli zažádat o kolaudaci
sběrného dvora na stavebním úřadu
v Rajhradě. Pro zdárnou kolaudaci
musíme předložit závěrečné stanovisko Krajské hygienické stanice ke
kolaudačnímu souhlasu (v těchto
dnech toto souhlasné stanovisko
dorazilo) a ještě nám zbývá obdržet
obdobné stanovisko od Záchranného
hasičského sboru.
Původně jsme chtěli zahájit zkušebním provozem sběrného dvora, ale
i pro tento zkušební provoz musí být
schválený zkušební provozní řád krajským úřadem, což je záležitost minimálně 30 dnů…
O kolaudaci na stavebním úřadě je
zažádáno a předpokládaný termín
zahájení sběrného dvora je 15. 6.
2015.
Provozní doba nového sběrného
dvora bude:
úterý a čtvrtek
14 – 17 hodin
sobota
9 – 11 hodin

třídění Odpadu
Od 1. dubna do 31. října příslušného roku je obec povinna zajistit třídění
biologicky rozložitelných odpadů.
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu je odpad, který podléhá
aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu.
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, který není kompostován v místě vzniku lze ukládat:
• do typizovaných sběrných nádob
(240 l) na biologický odpad, které jsou
poskytnuty občanům obce Holasice,
dle projeveného konkrétního zájmu
• do odpadových nádob (1100 l)
označených „Bio“, umístěných na
určených stanovištích (u nových garáží ul. Palackého a na ul. Rozhraní
poblíž rodinného domu č.p. 372)
• biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu lze odevzdávat také do
velkoobjemového kontejneru pro BIO
ve sběrném dvoře.
Do nádob určených pro biologicky
rozložitelný odpad NEPATŘÍ – uhynulá
zvířata, olej, maso, kosti, tekuté potraviny, obaly od potravin, samozřejmě
ne sklo, plasty, plechovky, papír.
Nově bylo zřízeno „sběrné hnízdo“
na ul. Rozhraní poblíž rodinného domu
č.p. 372, kde jsou kromě kontejneru
pro BIO odpad umístěny také kontej6

informace

Článek od aničky

nery pro ukládání plastů, papíru a skla.
Podrobné informace o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce
Holasice stanoví obecně závazná
vyhláška č. 1/2015 vydaná dne
19.3.2015.

V poslední době mě naštvalo
hodně věcí. Jednou z nich je takzvané
„házení do jednoho pytle“. Třída, do
které chodím v Rajhradě, je po celé
škole proslulá svou neposlušností.
Kluci zlobí, holky otravují, všichni si
zapomínáme pomůcky do různých
předmětů (kružítko do matematiky,
sešity, žákovskou knížku, apod.). Na
začátku školního roku jsme si všichni,
z již zmiňované třídy, připadali strašně
cool, že jsme nejhorší a cítili se jako
hrdinové. Postupem času nás to ale
začalo štvát. Tedy alespoň mě.
Učitelé nám začali říkat, že jsme hrozná třída, že Áčko je lepší, dokonce
nás nevzali na exkurzi kvůli špatnému
chování. Mrzí mě to, protože třeba já
si o sobě nemyslím, že jsem nějaká
příšerná studentka. Dobrá, občas se
nezadaří, něco zapomenu nebo
dostanu špatnou známku, nikdo není
dokonalý. Ale měly by se nad sebou
zamyslet ty děti, které kazí pověst
nám – celé šesté Bé! Stejně tak to
platí i mimo školu. Kolik jsme toho slyšeli o Romech, přistěhovalcích a dalších skupinách lidí. Všichni je špatně
soudí podle jednoho činu, který třeba
neudělali oni, ale někdo, kdo jako oni
vypadá. Neházejme všechny do jednoho pytle a snažme se raději přesvědčit ty horší z nás, aby se začali
chovat lépe.
Anička Procházková

ukládání nn vedení
dO ZemníhO kabelu
v naší Obci hOlaSice
Vývoj situace zahájení ukládání NN
vedení do zemního kabelu se stále
vyvíjí. V současné době bude společnost E-ON ČR žádat o zahájení územního a stavebního řízení na příslušném
stavebním úřadu. Dle střízlivého odhadu mohou být práce s ukládáním NN
vedení do zemního kabelu zahájeny na
jaře 2016, pokud by však byla příznivá
zima, je možné, že práce budou zahájeny již v zimních měsících.
Zastupitelstvo obce vyjádřilo své
požadavky, v nichž mimo jiné je uvedeno, že práce by měly být rozloženy
do dvou etap a to nejprve provést uložení do zemního kabelu v lokalitě
Donbas (ul. Čsl. Armády) a druhá
etapa
ul.
Úzká,
Václavská
a Palackého. Pro obec to dále znamená nutnost uložení vedení veřejného
osvětlení v těchto ulicích rovněž do
zemního kabelu a pořízení nových,
vlastních sloupů a svítidel veřejného
osvětlení. Půjde tedy o významnou
investici, s níž je třeba počítat při
sestavování rozpočtu pro rok 2016.
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mateřská škola holasice
V rámci preventivního působení
děti z mateřské školy shlédly program, který pro ně zprostředkoval
preventista pan Mlečka a pan
Sedláček. V průběhu si děti vyzkoušely praktické činnosti, které vedly
k uvědomění a upevnění znalostí
a dovedností z oblasti požární
ochrany. Dětem byly přiměřeně
jejich věku názorně předvedeny skutečné situace – přecházení přes silnici se psem, bezpečné chování na
ulici... Pan Mlečka poutavě vyprávěl
a děti velmi zaujal. Na závěr následovala sladká odměna pro děti.

mateřská škola holasice
čarodějek též první kategorie
jsme zahájili čarodějnický rej.
Všichni jsme se odměnili
pochoutkami nejchutnějšími –
brouci, pavouci, žížalky a ostatní
dobrůtky. Druhý den ráno nikdo
nechyběl, takže o půlnoci všichni
odletěli do povětří a upálení
nehrozilo. Uvidíme příští rok, kolik
čarodějnic a čarodějů se vrátí.
Ivana Pazderová

Dne 5. 5. 2015 přijela lektorka
z brněnského ekocentra s programem „včelky“. Děti se dozvěděly
vše, co je potřeba vědět o životě
včel – očichaly si včelí vosk, propolis, med a osahaly si zvětšený model
včelky. Zahrály si na pilné dělnice
v úlu a nakonec maminkám vyrobily
přáníčko ze včelího vosku. Na závěr
si mohl každý vyzkoušet opravdovou
včelařskou kuklu. Dětem se program
moc líbil.
Lenka Kubíčková

Naše vesnická mateřská škola
pokračuje v tradičním duchu pradávných tradic. Proto jsme si společně
s dětmi ze základní školy zařádili
coby čarodějnice a čarodějové,
jak jinak než první kategorie. V mateřské škole jsme ráno uvařili čarovný
lektvar, zatančili si čarodějné tance
a splnili nesplnitelné úkoly velmi
snadno. Společně s čarodějnou
základní školou pod vedením čarodějky první kategorie a ostatních
8
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Základní škola holasice

Základní škola holasice
krasu. Nejprve jsme si prohlédli jeskyni Balcarka,
a poté jsme se přemístili
k propasti Macocha. Děti
nadchl pohled z obou
můstků a pověst o vzniku
jejího názvu dojem jen
umocnila.

dějnic a čarodějů. Společně
vytvořené čarodějnice ze slámy
jsme po projití obcí spálili za
sokolovnou a žáci si opekli špekáčky.

• Svátky jara jsme zahájili velikonoční dílnou. Žáci si prošli tři stanoviště,
na kterých si nabarvili vajíčka, ozdobili perníčky a vytvořili velikonoční
věnce. Všichni byli nesmírně šikovní
a odnesli si domů velikonoční ozdoby.

• V polovině dubna jsme se šli
podívat do Záchranné stanice
dravců v Rajhradě. Žáci se zaujetím poslouchali zajímavé vyprávění o zvířatech, která se ve stanici
nacházela. Na závěr si žáci mohli
dokonce pohladit sovu
pálenou, což byl pro
všechny velký zážitek.
•
22. dubna jsme
se zúčastnili Dne
Země. Dopoledne připravili žáci pro děti
z mateřské školy na
školním dvoře program
o zvířatech, rostlinách
a tříděném odpadu.
Odpoledne jsme uklidili

• V březnu se žáci 2. až 4. ročníku
zúčastnili matematické soutěže KLOKAN. V kategorii Cvrček získala 1.
místo Šárka Mlečková.
• Poslední dubnový den se naše
škola proměnila v školu plnou čaro-

10

co nás čeká do konce
školního roku?
• 9. 6. 2015
třídní schůzky
• 10. 6. 2015 třídní schůzky pro
rodiče budoucích prvňáčků
• rozloučení se 4. ročníkem
• projekt Bezpečně na silnice
• stanování na školním dvoře
• Galerie na plotě
Školní rok bude ukončen v úterý
30. 6. 2015 slavnostním rozdáním
vysvědčení.
Přejeme všem žákům krásné
prázdniny, budoucím páťákům hodně úspěchů
v nové škole a rodičům
děkujeme za spolupráci
a přejeme pěknou dovolenou!
V úterý 1. 9. 2015 se těšíme na všechny žáky
a nové prvňáčky!

dětská hřiště a fotbalové hřiště. Žáci
se do práce pustili se zápalem
a velmi se činili. Nalezený odpad rozdělovali na tříděný a směsný.
• 12. 5. 2015 se uskutečnily závody v plavání v Hustopečích.
Zúčastnili se vybraní plavci ze 3. ročníku, kteří obsadili ve vysoké konkurenci pěkná místa.
• 23. 4. jsme společně s dětmi
z MŠ vyjeli na výlet do Moravského

Mgr. Pavlína Zámečníková
a učitelky ZŠ
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Sbor dobrovolných hasičů holasice
Pěkný letní den,
další tři měsíce jsou za námi a dětmi
toužebně očekávané prázdniny jsou
za dveřmi.
Hasičský sbor v naší obci v tomto
období uspořádal několik akcí jak
pro děti tak i pro širokou veřejnost.
Mimo již v minulém čtvrtletníku zmiňovaném plese jsme v uplynulém
období pořádali sběr kovového
šrotu a také nemůžeme opomenout
dětský den pro děti místní i přespolní. Tato akce se uskutečnila po uzávěrce tohoto čísla, takže více slov
a zejména fotek bude příště.:-)
Ale nejen tradičních akcí se účastní naši hasiči. Mimo jiné jsme opravovali větrem poškozenou střechu
sokolovny, káceli nahnutý strom
v ulici Na zahrádkách, prováděli
opravy na vozidlech a další technice
z naší výbavy atd.

zůstala na místě události v záloze pro
případné doplnění vody. Po likvidaci
požáru byla jednotka odeslána zpět
do Holasic.
12. 3. – Další výjezd byl opět dopoledne a opět to byl požár. Tentokrát
jsme jeli do Popovic, kde od udírny
hořel přístřešek a hrozilo rozšíření na
přilehlý dům. Naše jednotka po příjezdu na místo události hasila pomocí vysokotlakého proudu z CAS ze
Židlochovic. Po dojezdu dalších jednotek došlo k vystřídání zasahujících
hasičů a my jsme po lokalizaci požáru rozebírali zasaženou udírnu
a altán. Požár byl naštěstí včas uhašen a na domě došlo jen k poškození plastového okna.
31. 3. – K větrem poškozené střeše
jsme vyjížděli krátce před půlnocí do
Rajhradic. Na místě jsme zasahovali
jako první. Pomocí nastavovacího
žebříku a nářadí od majitele domu
jsme provizorně plechovou střechu
opravili a zajistili proti dalšímu poškození. V průběhu zásahu se dostavila
i jednotka ze Židlochovic a řídící
důstojník HZS. Bylo shledáno, že
oprava námi provedená je dostatečná a bylo možno po necelé hodině
ohlásit návrat na základnu.

Naší hlavní činnosti – výjezdů
k mimořádným událostem se také
několik našlo:
10. 3. – Krátce po 10. hodině dopolední vyjížděla jednotka k požáru
nákladního automobilu s nákladem
papíru na 12. km rychlostní komunikace R52 ve směru na Brno. Při
našem příjezdu na místo události zde
již byly přítomny jednotky HZS
z Pohořelic a Židlochovic, které měly
požár papíru na korbě vozidla
Renault lokalizovaný. Naše jednotka

1. 4. – I odpoledne stále silný vítr
působil problémy a tak jsme byli
12

Sbor dobrovolných hasičů holasice
vysláni k poškození
stříšky na nádraží
v Rajhradě. I zde
jsme byli na místě
jako první a vzhledem k opravě
z předešlého dne
jednotkou drážních
hasičů, která se
ukázala jako nedostatečná bylo rozhodnuto o jejím
odstranění,
což
bylo
následně
vykonáno. Během
zásahu se dostavila
i jednotka HZS
z PS BVV, která
zůstala v záloze. Po
odstranění stříšky
a zajištění místa se
jednotky vrátily zpět
na základny.
16. 4. – Opět po
delší době jsme
vyjížděli k požáru
uskladněného
dřeva v Holasicích. Na místo jsme
přijeli souběžně s jednotkami ze Židlochovic. Následně byl požár pomocí
2C proudů během necelé hodiny
uhašen.

www.holasice.cz /hasici
nebo fotky na portálu
http://sdhholasice.rajce.idnes.cz

Více informací najdete na našich
webových stránkách

Luboš Bachorec
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moravská rodina holasice ve vysílání rádia
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem těm občanům z Holasic,
kteří přijali pozvání od Českého rozhlasu Brno a přispěli svými vstupy do
živého vysílání v úterý 19. května
2015.
Jako první pozdravila posluchače
paní věra Solařová a podělila se
o zajímavý recept na „Německé koláče“. Nevím, zda-li jste všichni zachytili
tento recept a protože se ozvali
zájemci o recept, s dovolením autorky, zde je přesný rozpis:

Dohnalové (babičky pana Davida
Kosteleckého) a dle paní Věry je to
nejlepší těsto, jaké zná!
Jako druhý živě vystoupil za naši
obec pan aleš chovanec ml., který
se s posluchači podělil o veselou příhodu z hasičských zásahů naší zásahové jednotky SDH. Když byli svoláni
k zásahu do bytového domu v blízkém
městě, zjistili, že ze stupaček v tomto
bytovém domě vychází dým, kouř.
Zahájili průzkum, kterým zjistili, že
jeden z nájemníků využil stupačky
jako komín k domácí udírně, kterou
měl instalovanou na svém WC…
Tento zásah tedy skončil domluvou
onomu domácímu kutilovi a odjezdem
všech zúčastněných zásahových jednotek včetně profesionálních hasičů.
Asi za hodinu se ozval poplach znovu,
opět ze stejné adresy, takže hasiči jeli
už „najisto“. Ano, onen kutil si příliš
nevzal domluvu k srdci a udil dál…
Tedy nezbývalo, než mu obsah
z domácí udírny zabavit… Bohužel pro
hasiče ... uzení bylo teprve na počátku.
O největší kulturní události v naší
obci informovala posluchače slečna
daniela Černíková. Hovořila nejen
o tradičních Václavských hodech,
které v letošním roce proběhnou ve
dnech 26. a 27. 9. 2015.
Myslím, že tohoto pozvání od Českého rozhlasu Brno se naše obec
Holasice zhostila velmi pěkně a ještě
jednou děkuji za odvahu a chuť promluvit v tomto pořadu.

850 g polohrubé mouky
150 g hladké mouky
200 g másla
250 g cukru
½ litru mléka
½ kávové lžičky soli
¼ dcl rumu (přiměřeně)
50 g kvasnic
5 žloutků
náplň: rozšleháme 250 g másla
a 150 g cukru
Z uvedených přísad umícháme
těsto, necháme kynout, po vykynutí
rozdělíme na 3 díly. Každý díl vyválíme asi tak na 1,5 cm silný plát. Na
plát
natřeme
náplň
(máslo
s cukrem) a přiložíme další plát.
Opět natřeme náplní a přiložíme třetí
plát. Mírně rozválíme a vykrajujeme
tvary, třeba hvězdy, ovšem ty větší.
Potřeme žloutkem, necháme nakynout. Pečeme. Nejlepší jsou ještě
vlahé.
Recept je od maminky (paní Anežky
Kadaňkové) paní Solařové, těsto paní
Věra vyrábí dle receptu paní Boženy

Lenka Ungrová
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divadelní představení „cesta časem“ v rajhradě
V pátek 15. května 2015 jsem navštívila divadelní představení, které organizoval Školní klub Klubíčko při ZŠ TGM
Rajhrad, spolu s kroužky Dramaťáček
a Irské tance, vše pod vedením paní učitelky mgr. kateřiny Žilkové a paní učitelky mgr. pavlíny kmoškové v sále Na
Kině v Rajhradě.
Na programu bylo šest vystoupení.
Mě osobně velmi potěšilo a mile překvapilo, že téměř v každém vystoupení
tou osobou, která, jak se říká, „celé
představení táhla“ byly právě děti
z Holasic!
V představení Mach, Šebestová
a řečtí bohové ztvárnila roli Afrodity
katka horáková a byla opravdu „božská“, své taneční umění představila
taneční Múza anička procházková,
roli paní učitelky dokonale předvedla
Zuzka Černá.
Představení Dívčí válka – roli Bivoje
zde skvěle sehrál radek Sláma, Častavu karolína ungrová. Bivojova věta
„Kluci, pojďme raději na kance“ je
výstižná pro situace, kdy člověk neví,
jak se rozhodnout, co udělat a já si na ni

často vzpomenu, když doslova nevím,
kudy kam…
V irských tancích s názvem Piráti
a sirény nás svou ladností – tancem
éterických mořských víl – sirén uhranuly
terezie kalová a katka hudečková.
Ovšem nepřekonatelný a jedinečný
zážitek
jsme
mohli
shlédnout
v Legendě o Karlu IV., kde svou přirozeností a obrovským talentem všechny
přítomné doslova strhl svým hereckým
výkonem david hoberla! Myslím si, že
PAN HEREC Vladimír Menšík má skvělého nástupce! Davide, ještě jednou,
král Karel IV. ve tvém provedení byl
opravdu JEDINEČNÝ!!!!!!
V dalších představeních Objevení
Ameriky a Cestovatelky časem holasické děti nevystupovaly. Tato představení byla také povedená, ale co naplat,
hvězdy byly z Holasic!
Ještě jednou chci touto cestou
poděkovat všem hercům a herečkám
a především paní učitelce Žilkové za
krásné odpoledne a opravdu nevšední
zážitek! Jen tak dál, ať se dílo daří!
Lenka Ungrová

david kostelecký jede na olympiádu!
Náš zatím nejslavnější holasický
rodák pan david kostelecký dvakrát
za sebou v roce 2015 triumfoval na
Světovém poháru brokařů. Po premiérovém vítězství v kariéře v Al-Ajnu (březen 2015) 3. května 2015 vyhrál trap
i v Larnace na Kypru. Vítězství na
Světovém poháru v březnu v Dubaji znamená i zisk postupového místa na olympijské hry do rio de Janeira 2016!
David Kostelecký přidal druhý triumf
ve Světovém poháru ke dvěma druhým

a čtyřem třetím místům. Je i mistrem
Evropy a olympijským vítězem z roku
2008, titul mistra světa má z juniorské
kategorie. O seniorský primát bude usilovat v září 2015 v Lonatu, jeho maximem je stříbro z roku 2011.
Dovolte mi, byť opožděně, ale opravdu upřímně, připojit se s gratulací a přáním panu Davidovi, aby se mu i nadále
dařilo nejen ve sportovním ale především i v osobním životě!
Lenka Ungrová
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něco z historie obce holasice
holasické lochy
Dominantou obce býval od pradávna svobodný dvůr, nejspíše s charakterem obranné výspy. Dvůr dnes
v Holasicích bohužel již nenajdeme,
avšak prvky obranného systému ano.
V patrně nejstarší části obce na vyvýšeném ostrohu (dnes ul. Václavská)
se totiž postupně objevuje poměrně
rozsáhlý komplex podzemních úkrytů,
navzájem budovaných zřejmě v době
tatarských nájezdů v polovině 13. století. Traduje se, že sloužily jako bezpečné úkryty i v době takříkajíc
nedávné, za frontových bojů II. světové války.
Lochy o sobě dávají vědět zcela
náhodně, náhlým hlubokým propadem zeminy. Jsou to vlastně nejstarší
sklepní podzemní prostory hloubené
v hlíně, jejichž výskyt je patrný zejména ve středověkých vesnicích.
Hlavní vchody do lochů tvořily
úzké průlezy, jejichž velikost bývala
odvozena od volného pohybu jednoho člověka, tedy v průměru kolem
80 cm – člověk těmito průduchy prolézal po břiše, plazil se. Vybavit tedy
lochy například potravinami, přikrývkami, olejovými svítidly či jinými důležitými předměty pro několikadenní
přežití, bylo tedy poměrně obtížné.
V chodbičkách jsou často otvory pro
závorovitá přepažení. Tato zábrana
tak chránila osoby uvnitř lochů před
nezvanými hosty.
Po zdolání průlezu chodbičkou se
lidé dostávali do komor, které jsou
dlouhé asi 3 – 5 m, široké zpravidla
16
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1,5 – 2 m. Pracovníky archeologického ústavu v Brně byly v Holasicích
takto prozkoumány 3 středověké
lochy. Lochy nejsou přístupné.

movny ČR p. Václava Klause udělovací dekret.

Obecní znak a obecní prapor
V roce 2000 se rozhodlo tehdejší
zastupitelstvo prezentovat život
a práci našich předků, ale i práci současnou obecním ZNAKEM a PRAPOREM.
Obor, jenž se věnuje znakům měst
a obcí se nazývá heraldika. Pro náš
prapor a znak byl vybrán odborník na
tuto problematiku pan Mgr. Robert
Keprt z Brna, který zpracoval pro naši
obec návrh praporu a znaku. Z těch
prvotních návrhů byl občany ihned
přijat návrh praporu, zatímco vůči
návrhu znaku byly vzneseny opodstatněné námitky.
Na základě těchto námitek byly
vypracovány nové návrhy panem
Keprtem a navíc i občané předložili
své návrhy.
Vybrané obecní symboly jsou
posuzovány v podvýboru pro heraldiku Parlamentu ČR. Naše obec až
teprve napočtvrté uspěla s předloženými návrhy na vzhled obecního praporu a znaku. (Jedním z nepřiznaných
návrhů byl také návrh znaku, který
v sobě nesl obraz prvoka – měňavky).
A tak dne 25. 2. 2002 (téměř po
dvou letech od prvních kroků k získání symbolů obce) převzala tehdejší
starostka paní Marie Baláková na
slavnostním aktu v Praze z rukou tehdejšího předsedy Poslanecké sně-

ZNAK:
Bílo–červená barva štítu značí to,
že se hlásíme ke slovanským kořenům, poukazuje na pravděpodobný
vznik názvu naší obce po slovanském
kmeni Holasiců (slovanské kmeny
osidlovaly naše území od 6. až 10.
století našeho letopočtu).
Oboustranně zkrácená vlnovka ve
středu štítu se sedmi vlnami znázorňuje jednak staré meandrující koryto
řeky Svratky a současně i zvlněný
holasický katastr (původně na území
naší obce byla těžena hlína pro klášterní cihelnu, proto je tu spousta
kopečků, jak se těžilo a vytěžovalo,
tak se vlnil i katastr naší obce). Do
roku 2011 oněch sedm vln současně
symbolizovalo i sedm částí obce –
Dědinu, Familii, Žlíbek, Charvátsko,

Kopečky, Donbas a Na Zahrádkách.
Od roku 2011 máme osmou část
obce Rozhraní a v brzké budoucnosti
to bude devátá část Čtvrtě.

význam obecního znaku a praporu:

PRAPOR:
Silueta obloukem ohraničeného
pole praporu, rovněž bílo-červeného
vychází z nejstarší historie trvalého
osídleného území naší obce. Toto
bylo prokázáno ve zbytcích vybudovaných podzemních chodeb a místností
ze středověku – nevyzdívané, hloubené v podzemí „lochy“. Oblouk navozuje také jednu ze sedmi vln břevna
ve znaku obce.
Až v roce 2011 u příležitosti slavení svátku patrona naší obce sv.
Václava byly tyto obecní symboly
posvěceny bratrem Vojtěchem
z benediktinského kláštera a snažíme
se je zavádět do života naší obce.
Znak je také vyobrazen na budově
obecní sokolovny.
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„Život je neobratně sestavená hostina, při níž se
netrpělivě čeká na předkrm, zatímco kolem přešla
v tichu hlavní pečeně.“
Franz Kafka

práv. O rok později získal zaměstnání
u pojišťovny Assicurazioni Generali.
Od srpna 1908 až do svého předčasného penzionování v roce 1922 pracoval v Dělnické úrazové pojišťovně
(Arbeiter-Unfall-Versicherungs-Anstalt
für das Königreich Böhmen), nejprve
jako koncipient, poté na různých pozicích tajemníka. Na podzim 1917 začal
trpět tuberkulózou a zbytek svého života strávil na léčení (v sanatoriích a lázních v Čechách, na Slovensku,
v Rakousku, v Německu, Itálii a Švýcarsku). V červnu 1924 zemřel na
tuberkulózu hrtanu v sanatoriu
v Kierlingu u Klosterneuburgu v Dolním
Rakousku.
Důležitou úlohu v Kafkově životě
hrála novinářka a spisovatelka Milena
Jesenská, první překladatelka jeho
prózy do češtiny. Přestože se setkali
pouze dvakrát, vedli spolu intenzivní
korespondenční styk, který přetrval
téměř až do Kafkovy smrti. Jesenská
byla vůbec první, kdo českou veřejnost
seznámil s Kafkovým dílem.
Kafka byl velmi sebekritický, a přestože za svého života vydával v časopisech povídky, v závěti (dva neodeslané
dopisy Maxu Brodovi) žádal, aby byla

* 3. července 1883, Praha
+ 3. června 1924, Kierling

Franz kafka byl pražský, německy
píšící spisovatel židovského původu.
Narodil se na Starém Městě v Praze
v rodině židovského obchodníka
s galanterií Hermanna Kafky. Kafkovou
mateřštinou byla němčina, ale mluvil
také plynně česky a francouzsky
a během života se naučil velmi dobře
hebrejsky. V letech 1901-1906 studoval práva na německé KarloFerdinandově univerzitě (dnes Karově
univerzitě) v Praze a navštěvoval také
přednášky germanistiky a dějin umění.
V roce 1902 se setkal se spolužákem
Maxem Brodem a jejich přátelství trvalo až do Kafkovy smrti. V roce 1906
Kafka promoval a stal se doktorem
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zničena veškerá jeho neuveřejněná
díla, dopisy a deníky. Jedna z jeho blízkých přítelkyň Dora Diamantová poctivě všechny rukopisy, které měla, zničila (část zničilo berlínské gestapo), ale
jeho přítel Max Brod závěť nerespektoval a jeho dílo vydal.
Za nejdůležitější Kafkovy práce jsou
všeobecně považovány romány
Proces, Nezvěstný (též zvaný
Amerika), Zámek a povídka Proměna.
Tato dnes nejznámější část Kafkova
díla byla za jeho života téměř neznámá,
protože on sám publikoval jen několik
povídek. Známým autorem se tak
Kafka stal až po své smrti a dnes ho
literární teoretikové řadí k největším
inovátorům románové formy vyprávění.
Důležitými motivy jeho tvorby jsou pocity vyděděnosti a izolovanosti hlavního
hrdiny, silná ironie, absurdní situace,
ponižování hlavních hrdinů okolím, tragičnost, neřešitelnost situací, snovost
i byrokracie.

Obecní knihovna Holasice si vám
kromě nejznámějších Kafkových románů dovoluje nabídnout i nové knihy ze
svého fondu:
Knihy pro dospělé:
Robert Galbraith: Hedvábník
Stephen Hunter: Trefa do černého
Lincoln Child – Douglas Preston:
Hřbitovní tanec
Ilona Andrews: Magie na vzestupu
Barbara Cartland:
Nebezpečná maškaráda
Jeffery Deaver: Hodinář
Sophie Ranald:
Sestrám by se milenci krást neměli
Barbara Cartland: Falešná nevěsta
Knihy pro děti:
Helen Douglas: Eden
Meg Cabot: Láska v podsvětí
Petra Klabouchová: Prokletí upírů
Jamie Thompson: Temný pán 3:
Navěky po škole
Dagmar H. Mueller: Upíří internát
John Flanagan: Bratrstvo 2:
Nájezdníci
Terry Deary:
Švindlova uličnická akademie
Kiera Cass: Selekce

Petra Koláčková
knihovnice

19

1. setkání seniorů / 29. 3. 2015
Každý příchozí dostal malou
pozornost na uvítanou – ženy
kytičku a muži uzeninu.
Zúčastnilo se 63 pozvaných
seniorů – 40 žen a 23 mužů.
Paní starostka Lenka Ungrová
pronesla úvodní řeč.
Jako první vystoupili nejmladší
občané Holasic – děti z mateřské školy pod vedením p. učitelek Ivy Pazderové a Lenky
Kubíčkové.
Následovalo vystoupení žáků
základní školy za hudebního
doprovodu sl. učitelky Lenky
Hanzlíkové.
Výkony dětí se všem moc líbily
a byly oceněny velkým potleskem.
Nakonec senioři dostali od
dětí vlastnoručně vyrobené
dárky.
Následovalo občerstvení.
Jitka Holíková seznámila seniory s informacemi ohledně
Klubu pro seniory v obci.
Vrcholem večera bylo hudební
vystoupení
manželů
Procházkových,
doplněné
o módní přehlídku historických
klobouků.
Na závěr sladká
z Babiččiny cukrárny.

tečka

Těšíme se zase za rok !
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