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Dobrý den, vážení spoluobčané,
při pohledu do kalendáře je zřejmé,
že konec roku 2015 se nezadržitelně
blíží.
Bývá již pravidlem, že je poslední
prosincové číslo obecního zpravodaje věnováno jisté inventuře událostí,
které v tomto roce proběhly v naší obci.
Před koncem kalendářního roku
každý bilancuje, co se podařilo, co
se nepodařilo, co se plánuje do roku
budoucího a samozřejmě se hodnotí.
Dříve než vám předložím malou
inventuru, dovolte mi, abych především děkovala. Děkuji vám všem
občanům naší obce, kterým není lhostejný vzhled naší obec a zcela automaticky se staráte o nejbližší okolí
svého domu a předzahrádky v jakémkoli ročním období. Letos jsme poprvé hodnotili nejpěknější předzahrádku či okenní výzdobu vašich obydlí
v letních měsících. Věřím, že díky
aktivitě klubu seniorů, z jejichž řad
tato pěkná myšlenka vzešla, budeme
v tomto hodnocení pokračovat i v dalších ročních obdobích.
Děkuji za vaše upozornění na
nefunkčnost či závadu na veřejném
majetku, děkuji za vaši konstruktivní
kritiku, s níž se setkáváme na schůzích zastupitelstva obce, protože
takto dáváte najevo, že vám není lhostejný osud naší obce a tak je to
správné! Samozřejmě na tomto místě
chci poděkovat všem svým spolupracovníkům ať na obci či na obecním
úřadu za veškerou činnost, kterou
vykonáváte pro naše Holasice!

S blížícími se vánočními svátky
a koncem roku 2015 mi dovolte,
abych vám všem popřála příjemné
prožití vánočních svátků, co nejvíce
pohody, klidu, radosti a lásky!
V novém roce především pevné zdraví!
Lenka Ungrová
Stejně jako v každém roce funkčního období zastupitelstva zvoleného
v posledních komunálních volbách
v roce 2014 usilujeme o dodržování
vyrovnaného rozpočtu, resp. vytvoření přebytku neboli úsporu do let
budoucích. Stejně tak tomu bude
i v tomto roce, kdy se podaří uspořit
cca osmsettisíc korun (schválený
vyrovnaný rozpočet roku 2015 činil
11,556 mil. Kč, v průběhu roku
2015 došlo k navýšení 14,135 mil.
Kč). I přesto se podařilo v naší obci
zrealizovat nemálo nového.
Co se událo v roce 2015 v obci
Holasice
Záležitosti týkající se k.ú. Holasice
• aktualizace strategického rozvojového dokumentu obce Holasice
• byl dokončen a vydán regulační
plán lokalita Z1-Čtvrtě
• byla dokončena výstavba nového
sběrného dvora vč. pořízení vybavení
– kontejnerů tohoto dvora
• byla dokončena výsadba nového
parku na ul. Václavská
• instalace nového sloupu veřejného
osvětlení na ul. Václavská
• zajištěn výkon úkolů obecní policie
– služba obecního strážníka
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• oprava chodníku vč. opravy
a instalace nového plotu kolem dráhy
na p.č. 230 k.ú. Holasice
• oprava opěrných zídek na ul.
Václavská
• byla zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci multifunkčního hřiště za sokolovnou
• bylo vyřízeno stavební povolení na
rekonstrukci multifunkčního hřiště za
sokolovnou
• byla zpracována projektová dokumentace obnova veřejného osvětlení
I. a II. etapa v obci Holasice
• bylo vyřízeno stavební povolení na
prodloužení STL plynovodu za starými garážemi
• do vlastnictví obce byl převeden
kanalizační řad splaškový a řad
dešťový v lokalitě Rozhraní
• byl pořízen elektronický zabezpečovací systém pro budovu obecního
úřadu
• byla zrekonstruována a vybavena
novým nábytkem prostora pro setkávání klubu seniorů
• bylo pořízeno počítačové vybavení, dataprojektor pro potřeby klubu
seniorů
• na silnici č. II/425 byl instalován
radar pro měření rychlosti obousměrně projíždějících motorových vozidel
• instalace bezpečnostního dopravního zrcadla na ul. Palackého
u železničního nadjezdu
• zapojení naší obce do společné
žádosti měst a obcí Holasice,
Vojkovice, Židlochovice o prodlouže-

ní nočního autobusu na lince 505
zastávka Brno – Židlochovice a zpět,
doba soboty, neděle, svátky
• pořízení nové pojezdové sekačky
na trávu, vyvětvovačky, pily a strunové sekačky
• pořízen mulčovač za obecní traktor
• plošná deratizace volných ploch
dle potřeby a kompletně deratizace
celé kanalizace
• oprava největších výtluků na místních komunikacích
• oprava venkovního mobiliáře a info
tabulí u kaple sv. Václava, tůňky
Ludmila a u mlýnského náhonu
• nová výsadba trvalek před samoobsluhou
• pravidelná údržba veřejného osvětlení
• pravidelná údržba veřejné zeleně
na obecních i na neobecních pozemcích (cesta z Holasic do Rajhradu,
cestička ke klášteru)
• pravidelný vývoz velkoobjemových
kontejnerů, třídění a vývoz kontejnerů
separovaného odpadu
• pravidelný svoz nebezpečného
odpadu
• pořízení nových nádob 1100 l na
separovaný odpad a umístění do
lokality Rozhraní
• pořízení nádob 1100 l na bioodpad a umístění do lokality Rozhraní
a k novým garážím
• bylo zorganizováno první setkání
holasických seniorů
• každoroční kontrola hospodaření
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obce pracovníky jihomoravského
krajského úřadu – dílčí audit a závěrečný audit, výsledek – bez závad

na výdejní okno
• pořízeno sportovní vybavení pro
sportovní kroužky dětí a mládeže
• pořízen elektronický bezpečnostní
systém pro celou budovu
• pravidelná údržba a úklid budovy

Budova ČOV, kanalizace:
• pravidelný odvoz a likvidace kalů
a shrabků z česlí
• pravidelné opravy ucpaných čerpadel na přečerpávacích stanicích
i na ČOV
• pravidelné zajišťování rozborů vody
• kompletní čištění přečerpávacích
stanic a kanalizace
• zprava havarijního stavu na ležaté
kanalizaci na ul. Čsl.armády
• oprava dmychadla

Dětské hřiště Za školou a Na Žlíbku
• demontáž nevyhovujícího herního
prvku, náhrada novým vyhovujícím
herním prvkem
• doplnění dopadových ploch kolem
herních prvků dle platných norem
• pravidelná údržba a úklid celé prostory dětského hřiště
• pravidelná revize herních prvků

Budova ZŠ a MŠ
• malování interiéru budovy MŠ
• rekonstrukce sociálního zařízení
(WC a umývárny) pro děti v budově
MŠ
• pořízení nových herních prvků na
dvoreček u stávající budovy MŠ
• elektronické zabezpečení budovy
ZŠ ul. Palackého
• výměna zadních vchodových dveří
do budovy ZŠ ul. Palackého

Žádosti o dotace – rok 2015
Dotace v rámci OPŽP – Nákup chybějících popelnic na bioodpad
(v případě kladného vyřízení, realizace jaro 2016)
Dotace z JMK – Podpora rodinné
politiky na úrovni obcí – vybavení
interiéru prostory pro klub seniorů
(poskytnuta dotace ve výši 30 000
Kč)
Dotace z JMK – Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH
obce na rok 2015 (poskytnuta dotace ve výši 4 000 Kč).

Budova hasičské zbrojnice
• pravidelná dotace na celoroční
provoz budovy a zařízení

Jakékoliv bližší informace lze získat
na veřejných zasedáních obecního
zastupitelstva, na webových stránkách obce anebo na obecním úřadu.

Budova sokolovny
• kompletní vnitřní rekonstrukce stávající kuchyňky včetně pořízení nové
kuchyňské linky, pořízení nového
nádobí, příborů, bezpečnostní rolety

Lenka Ungrová
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v Zastupitelstvo obce na svém 9.
zasedání konaném dne 15. 9. 2015
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 9. zasedání
zastupitelstva obce Holasice pana
Zdeňka Holackého a Rudolfa Holackého
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva
obce
• rozpočtové opatření č. 5, 6, 7/2015
• vyjádření na stavbu přípojky k NN L.B.
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi E.ON Distribuce,
a.s. a Obcí Holasicemi o umístění distribuční soustavy – zemní kabelová přípojka
NN a právo zřídit, provozovat a opravovat
a udržovat distribuční soustavu. Věcné
břemeno bude zřízeno jako časově neomezené, bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 Kč.
• smlouvu o finančním příspěvku 340
Kč/měsíc/dítě s trvalým pobytem
Holasice a navštěvující MŠ Hrušovany
• odstranění stavebně-technických závad
v budově MŠ Holasice
• čerpání částky ve výši 145 953 Kč
z investičního fondu p.o. MŠ Holasice za
účelem odstranění stavebně-technických
závad v budově MŠ Holasice, ul. J.Fučíka
• čerpání částky ve výši 49 852 Kč
z investičního fondu p.o. MŠ Holasice za
účelem úhrady herních prvků, které
budou instalovány na dvoře MŠ Holasice,
ul. J. Fučíka
• rekonstrukci víceúčelového hřiště obce
Holasice na p.č. 283/1 a 283/2 k.ú.
Holasice
• příkazní smlouvu mezi Obcí Holasice
a Roviko s.r.o., která spočívá ve výkonu
práv a povinností zadavatele podle zákona
o veřejných zakázkách na zakázce na stavební práce s názvem „Víceúčelové hřiště
obce Holasice“

• výběr dodavatele TDI u veřejné zakázky
„Víceúčelové hřiště obce Holasice“
Ing. H. Tupou, jejíž cenová nabídka činí
22.000 Kč/měsíc+ DPH.
• výběr dodavatele – vypracování projektové dokumentace obnova veřejného
osvětlení I. a II. etapa v obci Holasice a to
Ing. Marii Krejčí, jejíž cenová nabídka činí
celkem 84.700 Kč vč. DPH
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi E.ON Distribuce,
a.s. a Obcí Holasice o umístění distribuční soustavy – kabelové vedení VN, trafostanice, kabelové vedení NN, uzemnění –
obnova TS Mřížová – právo zřídit, provozovat a opravovat a udržovat distribuční
soustavu. Věcné břemeno bude zřízeno
jako časově neomezené, bude zřízeno
úplatně za jednorázovou náhradu ve výši
15 000 Kč.
• uvolnění částky ve výši 110.000 Kč +
DPH z rozpočtu obce Holasice pro rok
2015 a její použití na prodloužení STL plynovodu LPE 63 dle cenové kalkulace ze
dne 15. 9. 2015 od společnosti
Metrostav a.s.
• zásady o podmínkách a stanovení výše
příspěvku za dodatečné napojení na plynárenské rozvodné zařízení v lokalitě za starými garážemi s platností od 16. 9. 2015
• rekonstrukci chodníku vč. instalace
nového plotu na p.č. 230 k.ú. Holasice
• úhradu daňových dokladů za opravu
havarijního stavu venkovní ležaté kanalizace na ul. Čsl. armády ve výši 50.297 Kč
• požadovat částečnou úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s opravou havarijního stavu ležaté kanalizace na ul. Čsl.
armády po vlastnicích kanalizačních přípojek, které nevhodně zasahovaly do hl.
řadu kanalizace a způsobily havarijní stav.
Výše úhrady činí 5.030 Kč / vlastník
kanalizační přípojky
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• uzavření pachtovní smlouvy mezi Obcí
Holasice a P. D. týkající se pachtu pozemků p.č. 679 a 678/1 vše k.ú. Holasice,
výše pachtovného činí 230 Kč/rok
• smlouvu mezi Obcí Holasice a E.ON
Distribuce o připojení nového odběrného
místa k distribuční soustavě z napěťové
hladiny nízkého napětí, náklady spojení
s připojením činí 3.200 Kč
• uzavření smlouvy – pronájem prostor
v obecní sokolovně p. L. H. v období červen 2015 – prosinec 2015 za účelem
vedení cvičení na trampolínách
neschválilo:
• zveřejnění záměru prodeje obecního
pozemku p.č. 451/2 k.ú. Holasice
o výměře 78 m2
• provedení dopravního značení „zákaz
zastavení“ před vjezdem do RD 169 na
místní komunikaci na ul. J. Fučíka
• změnu umístění pojistkových skříní
v pilíři do obecních pozemků: J. M. do
pozemku p.č. 423/26, J. M. do pozemku
p.č.42/7, S. Č. do pozemku p.č. 42/7
vše k.ú. Holasice
• zrušit zvonění zvonem umístěným
v kapli sv. Václava na ul. Václavská v čase
7 hodin a ve 12 hodin/den. Doporučuje
prověřit možnost zkrátit délku zvonění na
1 minutu.
souhlasilo:
• se záměrem – přestavba restaurace
U Zlatého srnce. Tento souhlas nelze brát
jako kladné vyjádření obce Holasice jako
účastníka řízení během povolovacího procesu na stavebním úřadu v Rajhradě.
Obec Holasice jako účastník řízení své
vyjádření specifikuje na základě předložené kompletní projektové dokumentace.
uložilo:
• starostce obce vyvolat další jednání se
společností VIVO CONNECTION, spol.
s r.o. a při tomto jednání projednat zejména:

– jaké peníze připadnou naší obci za
věcné břemeno a uložení sítí do obecních
pozemků
– nutnost složení finanční jistiny do ukončení terénních prací na k.ú. Holasice
– v maximální míře během terénních prací
využívat technologii protlaku
– možnost přípojek pro občany obce
Holasice zdarma
– vést trasu jinudy než přes p.č. 153/1
a 92/1 k.ú. Holasice
– záruku, že v budoucnu bude tímto způsobem uložen optický kabel na celém
intravilánu obce Holasice.
v 10. zasedání zastupitelstva obce
konané dne 1. 10. 2015 se nekonalo pro
neusnášeníschopnost.
v Zastupitelstvo obce na svém 11.
zasedání konaném dne 12. 10. 2015
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 11. zasedání zastupitelstva obce Holasice pana
Zdeňka Holackého a paní Tomanovou
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva
obce
• rozpočtové opatření č. 8/2015
• smlouvu o společném postupu včetně
dohody o parcelaci, plánovací smlouvy,
smlouvy o smlouvě budoucí kupní a dalších právech a závazcích
• kupní smlouvu na kanalizační řad splaškový DN 250 mm o přibližné délce stoky
1376,2 m a na kanalizační řad dešťový
DN 400 mm o přibližné délce stoky
1415,01 m v lokalitě Rozhraní za 1 Kč +
DPH
• navrženou minimální síť sociálních služeb v ORP Židlochovice a garantuje spolufinancování služeb za občany Holasic
dle přiložené tabulky v souladu s aktuálně
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platnými „pravidly řízení o přiznání finanční
podpory Jm kraje pro rok 2016 v oblasti
podpory poskytování sociálních služeb“
• využít možnosti prodloužení nočního
autobusu na lince 505, trasa Brno – Židlochovice a zpět, doba: soboty, neděle,
svátky. Současně schvaluje poskytnout
z rozpočtu obce příspěvek na financování
prodloužení výše uvedeného spoje
Brno – Židlochovice částku 7 Kč/trvale
žijící osoba v obci Holasice

505
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v intravilánu obce využívat technologii protlaku i pod chodníky
– současně s naplánovanými pracemi
ukládání NN do zemního kabelu na celém
intravilánu obce Holasice (předpoklad
jaro 2016) využít možnosti a uložit do
zemní chráničky dálkový kabel tak, aby
tímto způsobem byl uložen dálkový kabel
na celém intravilánu obce Holasice
Tyto podmínky budou zahrnuty ve smlouvě,
která bude mezi obcí Holasice a společnos-

Židlochovice - Rajhrad - Brno (II. þást)

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Linka 729505: PĜepravu zajišĢuje: BORS BĜeclav a.s.,Bratislavská 26,690 62 BĜeclav

Informace a podnČty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz

Platí od 13.12.2015 do 10.12.2016

SOBOTA + NEDċLE
ýíslo spoje:
Úsek Zóna

525
525
525
510
510

Zastávka
Židlochovice, aut.st.
Vojkovice
Vojkovice,sídlištČ (z)
Holasice
Rajhrad, žel.st.

510
510
101
101
101
101
100
100

Rajhrad, MČÚ
ModĜice, BrnČnská
Brno, Moravanská (z)
Brno, Moravanské lány (z)
Brno, OĜechovská
Brno, ÚstĜední hĜbitov
Brno, Strážní (o)
Brno, ÚAN ZvonaĜka

401

241

¯ S3 Brno
¯ 514 Bluþina

Nelze vydat

203

321

205

243

209

245

213

4)`` 4)`f 4)`f 4)`f 4)`f 4)`f 4)`f 4)`e 4)`e
3:48 4:48 6:18 8:18 10:18 12:18 14:18 16:18 18:18
3:52 4:52 6:22 8:22 10:22 12:22 14:22 16:22 18:22
3:53 4:53 6:23 8:23 10:23 12:23 14:23 16:23 18:23
3:56 4:56 6:26 8:26 10:26 12:26 14:26 16:26 18:26
3:58 4:58 6:28 8:28 10:28 12:28 14:28 16:28 18:28
4:00
4:06
4:08
4:09
4:11
4:13
4:16

5:00
5:06
5:08
5:09
5:11
5:13
5:16
5:20

247

4)`_
20:18
20:22
20:23
20:26
20:28

6:35
6:30

8:35
8:30

10:35
10:30

12:35
12:30

14:35
14:30

16:35
16:30

18:35
18:30

20:35
20:30

6:30
6:36
6:38
6:39
6:41
6:43
6:46
6:50

8:30
8:36
8:38
8:39
8:41
8:43
8:46
8:50

10:30
10:36
10:38
10:39
10:41
10:43
10:46
10:50

12:30
12:36
12:38
12:39
12:41
12:43
12:46
12:50

14:30
14:36
14:38
14:39
14:41
14:43
14:46
14:50

16:30
16:36
16:38
16:39
16:41
16:43
16:46
16:50

18:30
18:36
18:38
18:39
18:41
18:43
18:46
18:50

20:30
20:36
20:38
20:39
20:41
20:43
20:46
20:50

VysvČtlivky:
¯ spoje navazující na linku 505
(z) zastávka celodennČ na znamení
(o) zastávka od 20 do 5 hodin na znamení
I spoj jede po jiné trase
4 jede v sobotu
) jede v nedČli a ve státem uznávané svátky
`_ nejede 24.12. a 31.12.
`` jede také 31.12., nejede 25.12. a 1.1.
`e jede také 31.12., nejede 24.12.
`f jede také 31.12.
Vzhledem ke stavebnímu stavu zastávek nelze garantovat bezbariérový nástup do a výstup z vozidla na všech zastávkách.

• provedení projektu „Dálkový kabel –
Rajhradice, Rajhrad, Syrovice“ dle předložené projektové dokumentace ze dne
22.1.2015 za předpokladu dodržení
dojednaných podmínek:
– jednorázová finanční náhrada za uložení
dálkového kabelu do obecních pozemků
ve výši 10.000 Kč
– zbudování ZDARMA přípojek k rodinným domům, nacházejícím se na budované trase dálkového kabelu
– složení finanční jistiny do ukončení
terénních prací na k.ú. Holasice
– v maximální míře během terénních prací

tí VIVO CONNECTION spol. s r.o. uzavřena.
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok
2016 příspěvek na financování systému
IDS JMK na rok 2016 ve výši 54.850 Kč
• zapojení ZŠ a MŠ Holasice p.o. do projektu OPVVV. V případě získání projektu
OPVVV souhlasí obec Holasice se spoluúčastí ve výši 5 %
• zahájení udržovacích prací na havarijním stavu opěrných zídek na ul. Václavská
s předpokládanou cenou do 150.000 Kč
• zveřejnění záměru – pronájem prostor
v obecní sokolovně pro o.s. H. V. v období listopad 2015 – červen 2016 za úče6

lem sportovních aktivit dospělých osob –
volejbal a sálová kopaná, cena pronájmu
prostory je 100 Kč/hod.
• zveřejnění záměru – pronájem prostor
v obecní sokolovně paní R. B. v období
listopad 2015 – březen 2016 za účelem
vedení cvičení malých dětí s rodiči, cena
zapůjčení prostor 0 Kč/hod.
• smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě
kupní uzavřenou mezi Obcí Holasice
a společností RWE GasNet, s.r.o.
vydalo:
• dle §6 odst. 5 písm.c) zákona
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) regulační plán Holasice – lokalita „Z1“ – Čtvrtě“
zrušilo:
• výběrové řízení pro veřejnou zakázku
„Víceúčelové hřiště obce Holasice“

na dokrytí částky na provoz školy do
konce roku 2015
• dodatek č. 1 ke Smlouvě o soustředění
finančních prostředků při plnění úkolů
k zabezpečení požární ochrany mezi Obcí
Holasice a městem Rajhrad, obcí
Rajhradice a obcí Popovice
• smlouvu o pronájmu prostor obecní
sokolovny o.s. Holasické Violky
• smlouvu o zapůjčení prostor obecní
sokolovny p. R. B.
• přijetí dotace z rozpočtu JMK na výdaje
na zabezpečení akceschopnosti jednotky
SDH obce nárok 2015 ve výši 4.000 Kč
a nařizuje využití dotace dle předepsaných výdajů použití dle smlouvy
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene mezi RWE GasNet,
s.r.o. a OH, která spočívá v uzavření výše
uvedené smlouvy za účelem práva zřídit
a provozovat na budoucím služebném
pozemku plynárenské zařízení na zatížené
nemovitosti a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat plynárenské
zařízení na zatížené nemovitosti. Průběh
a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickému plánu. Vyhotovení
geometrického plánu se zavazuje na své
náklady zajistit obec Holasice. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč/bm bez DPH
za každý započatý běžný metr budoucího
služebného pozemku zatíženého věcným
břemenem, minimálně však 3.000 Kč bez
DPH
• podání žádosti o dotaci na projekt
„Výstavba nové mateřské školy na ul.
Václavská v obci Holasice“ do programu
MŠMT – Rozvoj výukových kapacit mateřských škola a základních škol zřizovaných
územně samosprávnými celky – Program
133 310 a souhlasí se závazkem spolufi-

v Zastupitelstvo obce na svém 12.
zasedání konaném dne 18. 11. 2015
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 12. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní
Tomanovou a Ing. Stejskalovou
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva
obce
• rozpočtové opatření č. 9/2015
• uvolnění částky ve výši 5.000 Kč jako
příspěvek na provoz Charitní pečovatelské služby nárok 2016
• navýšení kapacity třídy MŠ ul.
Palackého z počtu 10 dětí na 11 dětí do
31.8.2016
• uvolnit z rozpočtu obce na rok 2015
částku ve výši 80.000 Kč jako navýšení
rozpočtu na mzdy (70.000) a na provoz
(10.000) p.o. ZŠ a MŠ Holasice
• použití částky ve výši 130.000 Kč
z rezervního fondu p.o. ZŠ a MŠ Holasice
7

Zasedání zastupitelstva obce
nancování projektu v minimální výši 15 %
z celkových nákladů projektu
• smlouvu o dílo mezi společností PIONS
a OH
• provoz sběrného dvora v zimních měsících takto: od 1. 12. 2015 do 31. 3.
2016 v sobotu od 9:00 do 11:00 hod.
• uvolnění částky ve výši 15.000 Kč
z rozpočtu obce schváleného pro rok
2015, částka bude převedena bezhotovostně na účet Oblastní charity Rajhrad
• dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK a uvolnění částky ve výši 7.679 Kč z rozpočtu obce na
rok 2016 na nadstandard dopravní
obslužnosti v rámci IDS JMK
• instalaci zabezpečovacího systému
Jablotron v budově ZŠ Holasice, ul.

Palackého v celkové výši 34.476 Kč
• výměnu vchodových dveří do budovy
ZŠ Holasice ul. Palackého, jedná se
o vchod z prostory za školou, cena dveří
17.400 Kč
souhlasí:
• s kalkulací vodného na rok 2016 od
VAS Brno-venkov
• s tím, aby hasičský sbor Holasice měl
sídlo na adrese Palackého 126,
Holasice. Obec Holasice je vlastníkem
budovy hasičské zbrojnice, která je shodná s výše uvedeným sídlem hasičského
sboru Holasice.
uložilo:
• kronikáři obce provést navržené změny
v návrhu zápisu do obecní kroniky za rok
2013.

Oblastní charita Rajhrad hledá dobrovolníky
Nabízíme školení, pojištění, společné setkávání dobrovolníků, proplácení cestovného,
účast na vzdělávacích kurzech.
Zajímá Vás tato práce? Chtěl/a byste se
stát dobrovolníkem? Neváhejte a kontaktujte
koordinátorku dobrovolníků Márii Durkáčovou,
email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz,
mobil: 736 529 319, Oblastní charita
Rajhrad, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad;
www.rajhrad.charita.cz.
Na osobní schůzce se podrobně seznámíte s možnostmi, jak můžete pomoci, co Vám
můžeme nabídnout a co od Vás očekáváme.
Ing. Hana Bělehradová

Oblastní charita Rajhrad hledá pro svoje
zařízení Hospic sv. Josefa a Chráněné bydlení
sv. Luisy určené pro osoby s demencí dobrovolníky, kteří by byli společníky pacientům
a klientům pro vyplnění jejich volného času.
Dobrovolníci významně obohacují práci s klienty svými jedinečnými schopnostmi a dovednostmi, mohou nabídnout nové náměty a nápady, přináší pacientům zábavu, pochopení, rozptýlení, možnost zapomenout na nemoc.
Náplní činnosti našich dobrovolníků je
například povídání a naslouchání, hraní společenských her, čtení knih, doprovody na procházku nebo mši sv., dopomoc při tvořivých
činnostech atd.

asistent úseku Práce s veřejností OCH Rajhrad

My DivOch
Práce ochotníků je celá postavená
právě na ochotě obětovat svůj volný čas
a věnovat se něčemu, co má smysl. Oproti
kamenným divadlům máme nejednu nevýhodu, ale za největší by se dala považovat
nemožnost pracovat na plný úvazek, tudíž
jestli chceme, aby hra byla připravená pro
publikum, musíme být trpěliví.
Nejsme v Holasicích příliš známí, protože jsme zatím při našich představeních
vystupovali jen před pár lidmi. Proto se těšíme, až vás všechny uvidíme (a vy uvidíte
nás) při dalším představení, které bude
o chorobném lakomci a uskuteční se ve
čtvrtek 17. 12. 2015 v 19 hodin v holasické sokolovně.
Michaela Rychtářová

Kdo jsme? Nesourodá skupina lidí různého věku, zaměření a pohlaví, které spojuje hlavně jedna věc – láska k divadlu
a vystupování před lidmi. Jsme ochotnická
skupina Spolek DivOch a snažíme se přispět vlastní snahou a časem k šíření divadelní kultury v našem okolí a všude, kde se
naskytne příležitost.
Spolek DivOch byl oficiálně založen
roku 2013. I dříve jsme ovšem fungovali
a snažili se dělat to, co máme rádi.
Pracujeme na principu zájezdového divadla, což znamená, že dojíždíme za naším
publikem, i když jsme rádi za to, že můžeme
hrdě prohlašovat Holasice za naši základnu.
Snažíme se, aby náš záběr byl co největší,
ale z logistických důvodů se prozatím omezujeme převážně na Jihomoravský kraj.
V našem repertoáru se objevily již hry
jako Jak je důležité míti Filipa, Lov na
losa, Jedlíci čokolády a jiné. V současné
době chystáme dvě nová vystoupení.
Slavného Moliérova Lakomce a hru Noví
lidé od Josefa Škvoreckého, kterou uvádíme pod názvem Rudý Nos, ta je však určena pouze pro divadelní festivaly.

Zastupitelstvo

obce Holasice
přeje občanům

příjemné prožití

vánočních svátků

a šťastný

Nový rok 2016
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Umělecké kovářství Mittner
sídlící v Rajhradicích, přijme do výroby

kováře, zámečníky a muže,
kteří umí pracovat s kovem.
Informace na tel.
9

608 107 107.

Mateřská škola Holasice

Mateřská škola Holasice

Září – školní rok začíná a zároveň
s ním nový začátek pro „nováčky“
v mateřské škole. Letos bylo přijato
19 nových dětí. Opět jsme se sešli ve
třídě Dráčků – na ulici Palackého
a Sluníček – na ulici J. Fučíka. Musím
podotknout, že nové děti se v poměrně krátké době hezky adaptovaly na
prostředí mateřské školy i na paní učitelky. Pro nejmladší tříleté děti je celodenní pobyt ve školce první zkušeností odloučení od maminky.
Společně se vzděláváme, tvoříme,
hrajeme. V průběhu dvou měsíců
jsme zažili spoustu pěkného i poučného.
Nesmím opomenout jednu z příjemných věcí, a to zakomponování
nových herních prvků na školní zahradu, za které moc obci Holasice děkujeme.
Potěšte se s námi společnými fotkami a našimi výtvarnými výrobky.
Bc. Ivana Pazderová

Srdečně vás zveme na
Vánoční besídku,
která se bude konat
16. 12. 2015 od 16:30
v mateřské škole.
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Co nového v základní škole
• Velká gratulace patří žákům,
kteří se zúčastnili koncem září závodu v běhu Želešická růže, kde se ti
nejlepší umístili v druhé desítce.

• Prvňáčci mají za sebou necelé
tři měsíce a už zvládají číst a psát
první slova a věty, orientovat se
v číselné řadě do osmi. Poprvé
v tomto školním roce pracuje s dětmi
v 1. třídě i asistentka pedagoga.

• Krásné počasí nám tentokrát

vyšlo na Dýňování na školním dvoře,
kde za velké účasti dětí, rodičů, babiček vznikla příjemná atmosféra a děti
vytvořily zábavné, ale i strašidelné
dýně. Přišli se podívat také
bývalí žáci školy. Společně
jsme pak dýně přenesli před
školu a zapálili svíčky.

• Velké poděkování patří paní učitelce Hanzlíkové, které s žáky nacvičila tanečky na hody. Opět byli velmi
šikovní a moc jim to slušelo.

• 11. 11. 2015 se holasické světlušky sešly již po čtvrté.
Prošly obcí a za sokolovnou
se konal závěrečný ohňostroj.
• 18. 11. 2015 se konal
Den otevřených dveří. Přišli
především rodiče žáků z první
12

Základní škola Holasice
třídy nebo budoucích
prvňáčků. Někteří se
podívali i na starší
žáky. Rodiče měli
možnost nahlédnout
do výuky, ale také je
zajímali
metody
a formy práce, organizace výuky, školní
družiny a volnočasových aktivit žáků.
Informace:
• Základní škola
se zapojila do výzvy EU 56. Z poskytnutých finančních prostředků EU měli
žáci 3. a 4. ročníku možnost vyjet do
Anglie, kde pobývali v rodinách,
účastnili se výuky anglického jazyka
ve Worthingu, ale také měli možnost
prohlédnout si zajímavosti Londýna.
• Dále z finančních prostředků EU
jsme měli možnost zakoupit více než
200 knih pro 1. až 4. ročník, s kterými nyní pracujeme v rámci čtenářské gramotnosti.
Všechny články, novinky a fotogalerii sledujte na webových stránkách
www.zsholasice.cz
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem rodičům za vstřícný přístup
a popřát sváteční adventní období
a hlavně pevné zdraví po celý nový
rok 2016.

Kalendář

29. 11. 2015
zazpívají žáci při rozsvěcování
vánočního stromečku
v Holasicích u samoobsluhy
21. 12. 2015, 16-18 hod.
Vánoční jarmark
v prostorách školní jídelny
23. 12. 2015 – 3. 1. 2016
Vánoční prázdniny
nástup do školy 4. 1. 2016
21. 1. 2016, 15-18 hod.
Zápis dětí do 1 třídy

Mgr. Pavlína Zámečníková
ředitelka ZŠ a MŠ Holasice
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Zájezd do Anglie
Londýnském oku a krátkým 4D filmem.
Metrem jsme se od Big Benu přesunuli na Sherlockovu Baker Street
k Muzeu Madame Tussaud a krátkému
5D filmu s Marvelovskými hrdiny. Po
nádherném zážitku jsme se double
deckerem vrátili zpět k autobusu.
Vedle nádherného Londýna jsme si
prohlédli akvárium v přístavním městě
Brighton
a
krásný
chrám
v Chichesteru. V Portsmouthu jsme
navštívili vítěznou loď admirála Nelsona
Victory, projeli se lodí po moři a ze
Spinnaker tower jsme si prohlédli celé
přístavní město. V den odjezdu jsme si
ještě stihli dát známé fish and chips
a na pláži nasbírat poslední mušle.
Děti byly nadšené a plné krásných
zážitků.
Mgr. Lenka Hanzlíková

Díky výzvě EU jsme s žáky měli možnost vycestovat v termínu 14. – 20.
10. 2015 do Anglie.
Cestovali jsme autobusem a spali
v rodinách ve Worthingu. Vzhledem
k nízkému věku našich žáčků mohlo
deset čtvrťáčků a třeťáčků vytvořit dvě
skupiny po třech dívkách a jednu čtyřčlennou klučičí skupinu. V rodinách
byli žáci nadšení. Hned po první noci
nám sdělovali jednu informaci za druhou a trumfovali se, kdo má kolik psů,
hezčí dům…
Vedle cestování a prohlížení zajímavých míst se také 9 hodin učili. Výuka
byla naplánovaná na dvě dopoledne
po 4,5 hodinách. V druhé části dne
jsme vždy vyrazili na výlet.
První a pátý den jsme strávili
v Londýně. Po krásném výhledu
z lanovky Emirates jsme si prohlédli
Tower a Tower bridge. Po nábřeží
Temže jsme došli ke Katedrále svatého
Pavla. Metrem jsme dojeli na Piccadilly
circus a šli přes China town
a Trafalgarské náměstí k Londýnskému
oku, kde na nás již čekal autobus. Pátý
den jsme zahájili projížďkou na
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Sbor dobrovolných hasičů Holasice
Dobrý den v předvánočním čase, rok
2015 je již téměř celý za námi a nastává čas rekapitulací a předsevzetí do
roku následujícího.
Hasičský sbor v Holasicích si svůj rok
2015 zrekapituluje na výroční schůzi
v sobotu 23. 1. 2016 od 16 hod. jako
obvykle v restauraci U zlatého srnce.
Další akcí, u které je již známý termín
je tradiční hasičský ples, který se
uskuteční 12. 2. 2016 od 20 hod.
v místní sokolovně. Na tento ples
srdečně zveme jak členy a příznivce
hasičů tak i další občany a to nejen
z Holasic.
Další poměrně tradiční záležitostí je
zdobení obecního vánočního stromu
u obchodu. Několik hodin trvající zdobení mívá sice za následek nemálo
drobnějších úrazů (popíchání od jehličí
:-) apod. ), ale výsledek bývá rok od
roku lepší… Ale to musí posoudit hlavně ti naši nejmladší občánci.
Se začátkem podzimu začal taktéž
hasičský kroužek pro děti pod vedením R. Slámy. Tento kroužek se koná
každou středu od 17 hod. v hasičce.
Náš sbor je však aktivní i mimo
Holasice. Koncem listopadu jsme se
zúčastnili u našich kolegů z Vikýřovic
slavnostního předání nové hasičské
zbrojnice. Při jejich návštěvách u nás
jsme jim poskytli nejen inspiraci, ale
i dobré myšlenky, které zapracovali do
svojí hasičky. U druhého sboru se kterým jsme navázali družbu — v slovenském Holíči, se připravuje k podpisu
smlouva o spolupráci mezi sbory tak,
abychom mohli snad i čerpat nějaké
dotace.
Ovšem asi nejdůležitější, v širším
kontextu, byla naše účast na Dětském

dni na podporu nadace Krtek (podporují dětí postižené rakovinou). Tato
akce se uskutečnila na stanici HZS
v Brně-Líšni a náš sbor měl na této akci
nemalý, resp. zásadní podíl. Mimo nás
a HZS Brno-Líšeň se na této akci podíleli i členové SDH Blučina a Kanice.
Vzhledem k dobré odezvě na tuto akci,
se již připravuje ve větších prostorách
další ročník.
Členové zásahové jednotky se
také nenudili. Zásahy se v letošním
roce soustředí do několika dní či
dokonce hodin a následně máme
poměrně dlouhé pauzy. V posledním
období vyjela jednotka pouze 2. října
2015 k požáru vozidla Škoda Pick-up
do Rajhradu na ul. Benediktinskou. Zde
jsme zasahovali společně s jednotkou
ze Židlochovic.
O co bylo méně výjezdů, o to více
jsme se zaměřili na školení. Během
podzimu jsme nechali proškolit dva
nové strojníky a jednoho velitele družstva v školícím středisku HZS JmK
v Tišnově. Zde si dovolíme upozornit,
že se jedná o školení v trvání 40 hodin
tj. celý týden a to ve svém volnu či na
úkor své dovolené!
Závěrem si dovolíme popřát šťastné
a veselé Vánoce v kruhu nejbližších. Do
roku 2016 jen to nejlepší a mnoho
úspěchů v osobním, pracovním či školním životě.
Více informací najdete na našich
webových stránkách
www.holasice.cz /hasici
nebo fotky na portálu
http://sdhholasice.rajce.idnes.cz
Luboš Bachorec
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Tříkrálová sbírka – Každá koruna pomáhá
V těchto dnech vrcholí přípravy již šestnáctého ročníku Tříkrálové sbírky, která
začne s Novým rokem a potrvá do 14.
ledna 2016. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v zemi, která je součástí
tradice a umožňuje veřejnosti podílet se
spolu s Charitou na pomoci potřebným
a lidem v nouzi. Prostředky z Tříkrálové
sbírky každoročně významně přispívají
k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky
sociálních a zdravotních služeb poskytovaných v regionu působnosti Oblastní
charity Rajhrad.

ohrožení negativními
společenskými jevy
• zakoupení nového vozu pro Charitní
ošetřovatelskou službu
• podporu salesiánského střediska Don
Bosco Hospet v Indii, které vyhledává děti
zneužívané k práci, poskytuje jim ubytování, vzdělávání, zdravotní péči a následné
umístění do klasických škol
• Fond individuální pomoci určený na
podporu rodin a osob v tíživé životní situaci
• humanitární pomoc v České republice
a zahraničí v případě živelných katastrof

V roce 2015 bylo možné z prostředků
Tříkrálové sbírky provést například:
• kompletní výměnu vadných plynových
kotlů v hospici sv. Josefa
• nákup koncentrátorů kyslíku a nových
polohovacích lůžek pro klienty hospicových služeb
• vybudování chodníkových cest a pořízení venkovního nábytku pro klienty
Chráněného bydlení sv. Luisy v Rajhradě,
určeného pro osoby s demencí
• nákup 2 nových vozů pro Mobilní
hospic sv. Jana a Charitní pečovatelskou
službu (za vozy již dosluhující)
Více o podpořených a dalších projektech
najdete na www.rajhrad.charita.cz.

Oblastní charita Rajhrad děkuje vám
všem, kteří vlídně přijmete koledníky,
otevřete svá srdce a přispějete do
jejich pokladniček.
Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také
zasláním dárcovské SMS KOLEDA na
číslo 87 777.
Velké díky patří i samotným tříkrálovým
koledníkům, kteří věnují svůj čas ve prospěch pomoci druhým.
Koledníkům požehná otec biskup
Mons. Vojtěch Cikrle při mši svaté na
Petrově v sobotu 2. ledna 2016 v 15
hodin. Tato akce je spojena s losováním
kolednické soutěže a pro koledníky je připraveno občerstvení.

Pro rok 2016 je využití prostředků
Tříkrálové sbírky plánováno pro:
• obnovu interiérového vybavení ve
všech pokojích klientů rajhradského
hospice
• pokračování realizace zahradních úprav
v parku Chráněného bydlení sv. Luisy
• podporu činnosti dobrovolníků, kteří
jsou nedílnou součástí hospicového týmu
nebo pomáhají jako společníci klientů
v Chráněném bydlení sv. Luisy
• další zkvalitňování služeb Nízkoprahového centra Vata v Židlochovicích,
které slouží mládeži v rámci prevence

V neděli 10. ledna v 18 hodin bude na
programu ČT1 ke zhlédnutí přímý přenos Tříkrálového koncertu z Městského
divadla v Brně.
V Holasicích proběhne Tříkrálová sbírka,
přesný termín konání sbírky bude včas
oznámen.
Koordinátorka sbírky za Oblastní charitu
Rajhrad: Ing. Hana Bělehradová
mobil: 737 220 085
e-mail: hana.belehradova@rajhrad.charita.cz
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Článek od Aničky

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

Milý čtenáři, rozhodla jsem se, že změním formu mých dosavadních příspěvků
a začnu psát příběh na pokračování.
Hlavními hrdiny dobrodružných příběhů
jsou čtyři kamarádi, kteří se nemálo podobají dětem z Holasic. Pevně doufám, že se
vám budou jejich příběhy líbit a na moji rubriku nezanevřete.

Novými občánky Holasic jsou
Daniel Kubát
Dominik Mátl
Sofie Hudečková
Jaroslav Svoboda

Kapitola první
„Ach jo, to je nuda“, řekla s povzdechem Eliška a kopla do kamínku, který se
odkutálel kousek od její nohy. „Pojďme se
stavit pro Kubu.“ ozvalo se Eliščino (bohužel pro Elišku) dvojče jménem Vojta. Eliška
nenápadně protočila očima, jelikož Jakub
byl Vojtův parťák a když se ti dva spojili, byli
z nich velcí rošťáci a vymýšleli samé hlouposti. Eliška musela ale přiznat, že některé
lumpárny jsou opravdu zábavné. Občas si
třeba se smíchem vzpomene na to, jak
společně byli v knihovně přes noc, protože
paní knihovnice zapomněla, že zůstali
schováni mezi policemi knih a zamčela je
uvnitř.
Jejich partu netvořili jen kluci a Eliška,
byla tu i Káťa! Eliščina nejlepší kamarádka,
mírně trhlá holka, která se ničeho nebojí,
dokonce ani zatoulaných psů! „Dobře
Vojto, ale stavíme se i pro Katku“, řekla
Eliška. Vojta výjimečně nic nenamítal a tak
se sourozenci vydali pro kamarády. Teď
byli kompletní.
„Co podnikneme?“ zeptala se Eliška.
„Mám super nápad!“ zvolala Katka.
„Kousek odsud je pouť, na kterou bychom
se mohli jít podívat!“
Děti přišly na místo, kde to vonělo cukrovou vatou a odevšad se ozývala hudba
a křik. Tady to musí mít přece každý rád.
Naši hrdinové se společně dohodli, že
se podívají do stanu, kde by měl být pán,

Naposledy
jsme se rozloučili
s panem Tiborem Bachorcem
Čest jeho životu!

který věští budoucnost. Děti tomu zpočátku moc nevěřily, ale lákalo je vyzkoušet, co
se bude dít.
„Peníze máte?“ optal se jich nemile
vyhlížející pán, který nevypadal na to, že by
byl české národnosti. Kamarádi se společně složili na nemalý obnos peněz a s napětím čekali, co jim pán poví. Pán třikrát
zamrkal a podíval se dětem do dlaně.
„Ten pán si asi myslí, že nepoznáme, že
nic nevyvěští“, pomyslel si pohrdavě Jakub
a mrkl na Vojtu. To, co se ale od pána za
pár chvil dozví, ho dost vyvede z míry.
Co myslíte, že se stane Jakubovi a taky
ostatním kamarádům?
Anička Procházková
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Kulturní a sportovní akce v Holasicích a okolí
Rozsvěcení vánočního stromu
a zahájení doby adventní
kde: náměstí před samoobsluhou
Holasice
kdy: 29. 11. 2015 od 17 hodin

Obecní knihovna Holasice

kdy: 4. 12. 2015 a 11. 12. 2015
od 16,30 do 18,30 hodin

„Dům bez knih je jako tělo bez duše.“
Julius Zeyer

Výstava Betlémů
kde: farní centrum Benediktinského
kláštera Rajhrad
kdy: 12. 12. 2015 – 27. 12. 2015
od 14 do 16 hodin
denně mimo pondělí

Pochod pravých čertů
v Židlochovicích
kde: nám. Míru a ul. Komenského
Židlochovice
kdy: 4. 12. 2015 od 18:30 hodin

Vánoční dílničky
kde: farní centrum Benediktinského
kláštera Rajhrad
kdy: 12. 12. 2015 – 13. 12. 2015
od 14 do 16 hodin

Pohádka o Červeném Karkulkovi,
následuje Mikulášská besídka
kde: obecní sokolovna Holasice
kdy: 5. 12. 2015 od 17 hodin
vstupné dobrovolné

pro čtenáře srozumitelná. Používá v ní
dlouhá souvětí, děj je i přes napínavou
a někdy dobrodružnou zápletku vyprávěn s vyrovnaností a klidem.
Julius Zeyer se narodil jako páté ze
sedmi dětí tesaře Jana Zeyera a jeho
ženy Eleonory Alžběty rozené
Weisseles, kteří vlastnili dřevařský
závod. Měl minimální předpoklady pro
životní cestu českého básníka. Jeho
rodným jazykem byla totiž němčina.
S českým prostředím a řečí ho seznámila česká chůva, jíž byl za její vyprávění pověstí, pohádek a bájí po celý
život vděčný.
Julius se vyučil ve Vídni tesařem,
pak vystudoval obchodní reálku
a následně neúspěšně zkoušel studium architektury na České technice,
kterou vystudoval i jeho mladší bratr
Jan Angelo Zeyer. Jako jediný z dětí
pak zůstal s matkou a vypomáhal jí
v dřevařském závodě. Ve svých dvaceti letech odešel na zkušenou nejprve do tesařské dílny ve Vídni a následně procestoval Německo, Švýcarsko
a Francii. Po svém návratu se věnoval
jen literatuře, v čemž ho podporovala

Rodinný Triatlon
kde: sokolovna Holasice
kdy: 12. 12. 2015

Turnaj stolního tenisu
kde: sokolovna Holasice
kdy: 6. 12. 2015 od 9:30 hodin

Divadelní představení Lakomec
kde: sokolovna Holasice
kdy: 17. 12. 2015 od 19 hodin

Česko zpívá koledy
kde: sokolovna Holasice
kdy: 9. 12. 2015

Vánoční běh Holasicemi
kde: sokolovna Holasice
kdy: 19. 12. 2015

Vánoční tvoření HaLeLiSta
kde: prostory Obecního úřadu
Holasice
kdy: 12. 12. 2015 od 9 do 17 hodin

Předsilvestrovský turnaj
kde: sokolovna Holasice
kdy: 30. 12. 2015

Blešák
kde: sokolovna Holasice
kdy: 13. 12. 2015 od 10 do 14 hodin

Vánoční koncert
Židlochovického dětského
pěveckého sboru Skřivánek
kde: Židlochovický kostel
kdy: 26. 12. 2015 od 17:30 hodin

Vánoční jarmark v ZŠ Holasice
kde: ZŠ Holasice, Palackého 24
(jídelna)
kdy: 21. 12. 2015 od16 do 18 hodin

Živý betlém
kde: nádvoří benediktinského
kláštera Rajhrad
kdy: 25. 12. 2015 v 15:30 hodin

Vánoční tvoření
kde: sokolovna Holasice
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* 26. dubna 1841, Praha
+ 29. ledna 1901, Praha
Julius Zeyer byl český prozaik,
dramatik a epický básník. Patřil mezi
romantiky, i když v jeho době už literární svět od romantismu v literatuře
upouštěl. Náměty ke své tvorbě
nacházel v dávné minulosti různých
národů, včetně světa Orientu. Psal
zejména epiku veršovanou, nebo psanou prózou, méně pak lyriku. Snažil
se o to, aby čtenář 19. století pochopil jiné kultury a dovedl se vcítit do
jejich života. Ve svém literárním díle si
vysnil vlastní svět, protože nesouhlasil
se soudobou bázlivou měšťanskou
společností. Do svých děl obsazoval
hrdiny schopné velkých citů, milujících svobodu a bojujících proti zlu.
Jeho tvorba má vyváženou formu, je
19

Obecní knihovna Holasice
jeho – díky dřevařskému závodu dobře situovaná matka. Nepravidelně
navštěvoval přednášky filozofie, estetiky a logiky na filozofické fakultě.
Intenzivně se také věnoval studiu jazyků: naučil se anglicky, francouzsky,
italsky, španělsky, rusky a polsky.
Údajně si osvojil také základy sanskrtu
a koptštiny.
Zeyerovy literární začátky nebyly
zrovna šťastné. Debutoval poměrně
nepovedenou humoristickou povídkou Krásné zoubky (1873). Poté se
jeho pozornost náhle obrátila opačným směrem – do oblasti magie, okultismu a také zednářství. Odtud pramení i námět k jeho pozdějším
Fantastickým povídkám (1882). Od
těchto témat nebylo daleko k obdivu
ke středověkým ideálům, které se
staly častou inspirací v další Zeyerově
tvorbě – např. Román o věrném přátelství Amise a Amila (1880),
Maeldunova
výprava
(1896),
Kronika o svatém Brandanu (1886)
nebo V soumraku bohů (1898).
Tématem těchto děl je zápas dohasínajícího pohanství s počínajícím křesťanstvím.
Zeyer se snažil prosadit také na
divadle, ale jeho dramatická tvorba
připomínala ze všeho nejvíce lyrickoepické básně, určené k inscenování.
Jednalo se o díla často literárně zdařilá, ale pro divadelní provedení
nevhodná. Tak vznikla hra Sulamit
(1885), ale také inscenace inspirované náměty z českých dějin – např.

Neklan (1893) nebo Šárka (1906).
Nejznámější hrou Julia Zeyera je
Radúz a Mahulena (1898), která se
hraje dodnes a v roce 1970 byla
dokonce zfilmována (režie Petr Weigl).
Julius Zeyer celý život velmi trpěl tím,
že neměl na divadle velké úspěchy.
Tento fakt byl i důvodem rozpadu jeho
přátelství s Jaroslavem Vrchlickým,
který byl jako dramatik mnohem známější. Zeyerovo dramatické dílo ale
často lákalo hudebníky – k Radúzovi
a Mahuleně složil hudbu Josef Suk,
Leoš Janáček si zase zvolil Šárku jako
libreto pro svou první stejnojmennou
operu a na libreto podle povídky
Kunálovy oči složil operu Otakar
Ostrčil.
Největším románem Julia Zeyera je
pak autobiograficky laděné dílo Jan
Maria Plojhar (1891), v němž se také
poprvé výrazněji objevují prvky mesianismu, kdy Zeyer přirovnává osudy
české země k utrpení Kristovu. Téma
mesianismu rozvinul silněji také
v povídkovém triptychu Tři legendy
o krucifixu (vydaném posmrtně v roce
1906). Nejvýraznější skladbou ze
závěru Zeyerovy tvorby jsou Troje
paměti Víta Choráze (posmrtně
1905), rovněž autobiograficky laděné
dílo s výrazně dekadentními rysy,
náznaky dekadence se objevují již
u Jana Marii Plojhara a u díla Dům
U Tonoucí hvězdy (1897).
Dobový tisk charakterizoval
Zeyerův složitý a rozporný umělecký
zjev slovy: „Jde stále za svou touhou
20

Obecní knihovna Holasice
po světě ušlechtilém, krásném a dobrém, v němž by nebylo křivděno ani
lidem ani národům. A protože takového světa kolem sebe nevidí, uchyluje
se do světa pohádek a starých bájí,
do dějin středověku a do života
východních národů, neboť tam všude
nalézal lidskou moudrost a cit, ještě
nezasažený hamižným sobectvím
peněz.“
Julius Zeyer procestoval na svou
dobu obrovské množství zemí – již
v mládí to byla oblast dnešního
Rakouska, Německa a Francie,
později také Nizozemsko, Belgie,
Španělsko, Polsko, Rusko (zde se
ocitl několikrát jako vychovatel),
Slovinsko, Chorvatsko a také Afriku.
Některé exotické země, které třeba
ani reálně nenavštívil, se pro něj staly
i tvůrčí inspirací – Japonsko pro
román Gompači a Komurasaki nebo
drama Lásky div (1894), Čína se
objevuje v povídce Zrada v domě Han
(1881) či v dramatu Bratři (1882),
Indie v povídkách Kunálovy oči
(1906) a Island v V soumraku bohů.
Z cizích kultur si ale pro svou tvorbu
vybíral jen to, co odpovídalo jeho
osobní představě o kráse, ušlechtilosti a estetičnosti. Mýty a legendy těchto zemí tak přetvářel k obrazu svému.
V souvislosti s těmito náměty se u něj
hovoří o tzv. obnovených obrazech.
Nejvíc ve svém životě cestoval v době,
kdy byl vychovatelem, nejprve synů
generála Popova na Krymu (1881)
a dále u hraběte Harracha (1882).

Julius Zeyer po celý život sbíral
památky výtvarného umění, které
shromažďoval ve své vile v Praze –
Horní Liboci (bydlel při ohradní zdi
obory Hvězda). Zdědil, ale především
sám nakupoval jak nábytek a další
zařízení interiéru, tak originály soch,
obrazů a klenoty, proslulá byla jeho
sbírka prstenů. Dále sbíral sádrové
odlitky slavných středověkých či renesančních artefaktů, zejména krucifixy
a madony. Na cestách kupoval exotická díla mimoevropského původu,
zejména z Dálného Východu. Jeho
sbírka z větší části přešla odkazem do
Národního muzea a je dnes rozdělena
podle provenience starožitností na
dvě části, exotika jsou uchovávána
v Náprstkové muzeu.
Julius Zeyer byl v osobním životě
velmi komplikovaný člověk. Svými přáteli byl označován za člověka něžného
a křehkého. Z jeho korespondence
víme, že po celý život trpěl depresemi
a úzkostnými stavy. Velmi také trpěl
celoživotní osamělostí a dost přecitlivěle reagoval na nepříznivé kritiky
svého díla a malý zájem čtenářů.
Nejznámější díla Julia Zeyera svým
čtenářům může nabídnout i Obecní
knihovna Holasice.
Radostné Vánoce a pohodu
v novém roce (nejlépe s knihou)
vám přeje
Petra Koláčková
knihovnice
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Zprávy z klubu seniorů
Naše zdatné seniorky p. Muchová,
p. Sladká, p. Chládková a p. Zyková

Dovolte mi, milí občané Holasic,
abych vás i já pozdravila v adventním
čase a přiblížila vám činnost klubu
seniorů v uplynulých měsících.
Naše schůzky pokračují pravidelně
každé úterý od 10 do 12 hodin
v budově obecního úřadu, a přivítáme
každého nového zájemce, který
dosud neměl čas nebo odvahu za
námi přijít.
Po horkém létě jsme uvítali krásný
podzim a „babí léto“, lákající k procházkám. Touto cestou bych ráda
poděkovala naší pravidelné člence,
paní Muchové, která se ochotně ujala
organizování vycházek a akcí pro seniory i mimo naše úterní setkání. Moc si
vážím její aktivity a ochoty, a děkuji za

prokopaly kanálek pro odtok vody
(vyházely asi 19 kbelíků hlíny!), a také
vysázely ve svahu nové rostliny. Moc
jim za jejich dobrovolnou práci děkuji,
myslím, že bychom si z nich všichni
mohli vzít příklad!
Paní Muchové se podařilo též zorganizovat výlet do Ořechova, kde
v místní Orlovně probíhalo vystoupení
cimbálové kapely za doprovodu Jiřího
Helána. Zde si zazpívali i ochutnali
mladé víno. Naši senioři se vskutku
nudit neumí!
V podzimních měsících proběhlo
také vyhodnocení soutěže o nejkrásnější předzahrádku v Holasicích.
Konkurence byla opravdu veliká
a každý z přítomných měl svého favorita. Ceny byly však pouze dvě, takže
nakonec po součtu všech hlasů, které
senioři poctivě přidělili v hlasování na
našich schůzkách, byly vybrány dvě
vítězky. První cenu za nejkrásnější

její obětavost a nadšení. V podzimním
čase zorganizovala několik akcí mimo
naši klubovnu. Jednak to byl „seniorský špacír“ k rajhradskému rybníku
a do Popovic, dále to byla společná
procházka na Rozhraní. A v neposlední řadě dobrovolná brigáda na schodech vedoucích k železniční trati.
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ocenila nádhernou výzdobu
spolku
Halelista, která
jednak zkrášluje klubovnu,
a zároveň je
prodejní výstavou
jejich
výrobků.
Přijďte se podívat!
Jedna z nejmilejších schůzek
v klubu seniorů byla pro mne ta „dušičková“, kdy jsme si zapálili svíčky pro
vzpomínku na naše zesnulé, ale opravdu jsme netruchlili. Nalili jsme si dobrého vína, trošku si i zazpívali, a debatovali na téma: rozdíl mezi dušičkami
a Halloweenem. Zároveň jsme v souvislosti se státním svátkem 28. 10.
zavzpomínali na T. G. Masaryka
a pustili si i dobové video.
V měsíci listopadu jsme měli v klubu
seniorů také debatu a autorské čtení
s publicistou a dlouholetým spolupracovníkem deníku Rovnost, panem
Jiřím Smutným. Myslím, že debata
byla velice zajímavá, o čemž svědčí
i fakt, že dvě seniorky si ihned na
místě koupily jeho poslední knihu fejetonů, do které dostaly i autogram autora s věnováním. Tyto knihy fejetonů je
možné zapůjčit v holasické knihovně,
i přímo v klubu seniorů. Naše seniory
velmi zaujala také skutečnost, že
p. Smutný je autorem množství knih
o Židlochovicích, kde žije. Knihy

předzahrádku získala p. Urbánková,
a v těsném závěsu dle počtu hlasů
skončila
na
druhém
místě
p. Slavíčková. Obě dostaly drobné
dárky od obce a především poděkování za to, že dělají vzhled naší obce
krásnější. Za holasické seniory předal
ceny p. Bělík.

Ráda bych touto cestou poděkovala občanům, kteří darovali do naší klubovny rostliny (jmenovitě p. Slámové
a p. Havlové). Vzhled naší klubovny se
stává stále útulnější, na zimní měsíce
jsme pořídili také nový věšák na odkládání kabátů a bund. Ráda bych také
23

Zprávy z klubu seniorů

o něco nového, což je i mým cílem jim
neustále přinášet. V souvislosti
s brněnskými dny pro seniory jsem
donesla množství informačních materiálů, které jsou k nahlédnutí v naší klubovně.
Ve chvíli, kdy čtete tento zpravodaj,
máme za sebou také trošku rukodělných prací, a sice předvánoční tvoření
a výzdobu naší klubovny. Do konce
roku bych ráda ještě pozvala na debatu nějaké hosty, což zatím nechávám
otevřené, ale vše se zavčas dozvíte
z nástěnky, či z hlášení rozhlasu.
Všichni se také již těšíme na
zájezd do předvánočně vyzdobené Vídně, který proběhne
11. 12., a ze kterého přineseme
reportáž v dalším vydání zpravodaje.
Všem občanům Holasic přeji
poklidné prožití vánočních svátků, a seniorům především
hodně zdraví a životního optimismu do dalšího roku!
Jitka Holíková

pojednávají o historii židlochovických
hospod, kostelů, mostů, domů i ulic.
Tyto knihy je možno si prohlédnout
v prostorách klubu seniorů a následně
objednat přímo u autora. Nutno podotknout, že i sám autor byl mile překvapen hojnou účastí a zájmem ze strany
holasických seniorů!
Každé úterý probíráme v klubu seniorů kulturní tipy v okolí i v Brně,
z nichž holasičtí senioři již mnohé akce
navštívili. Jsem ráda, že naši senioři
jsou rádi „v obraze“ a mají stále zájem
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