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Úvodní slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozdravit v novém roce 2021, o němž jsem si myslela, že bude
rokem plným naděje a pozitivních událostí nejen v souvislosti s koronavirovou pan
demií, ale především co se týče obyčejného prostého žití mezi svými blízkými,
sousedy, spoluobčany.
Jak postupně vyplývá, bude rok 2021 velmi náročným, zásadním a plným změn
a zvratů. V naší obci proběhne v tomto roce celá řada událostí a investičních akcí,
které se, troufám si říci, v jiných obcích řeší několik let, u nás v Holasicích budeme
usilovat o jejich realizaci v letošním roce.
Jako první a zásadní událost, která zasáhne do života každého občana Holasic,
je stržení a vybudování nového železničního silničního nadjezdu. Půjde o práce
na stavbě s názvem „Výstavba odbočky Rajhrad“, kdy kromě budování nového
našeho mostu, budou také rozšiřovány železniční koleje ve směru do Brna a do
Břeclavi. Vlastní stavba na kolejích bude zahájena už v březnu t.r. Stržení mostu je
avízováno na 12. 4. 2021. Od tohoto data bude vstup do obce Holasice pro vozidla,
ale i pro pěší, pouze tzv. II. vjezdem do Holasic ve směru od Rajhradu. Stavbu bude
provádět sdružení firem FirestaFišer, rekonstrukce, stavby a.s. + AŽD Praha s.r.o.
+ SeževREKO a.s,. Více informací se dočtete na dalších stránkách zpravodaje.
Hned v dubnu bude také zahájena III. etapa opravy komunikace a chodníků
na ul. Čsl. armády. Na opravu čekají občané této ulice už několik desítek let. To,
že logisticky realizovat stavbu současně s výstavbou nového mostu za benzínkou,
bude velmi náročné, nemusím jistě zmiňovat.
Vzhledem k trvající nemožnosti postavit novou velkou mateřskou školu na ul.
Václavská, podařilo se nám získat pozemek za 1 Kč v lokalitě Čtvrtě. Pevně věřím,
že na konci dubna bude také zahájena výstavba nové modulární mateřské školky
na tomto pozemku. Tuto školku musíme zbudovat zejména z důvodu nutnosti uvol
nit prostory dnešní třídy, kterou využívá školka v budově školy, pro budoucí
prvňáčky, kteří by měli nastoupit do školy v září 2021.
Další investicí, kterou chceme v letošním roce realizovat, je rekonstrukce so
ciálního zařízení v budově sokolovny. Práce by měly být zahájeny v období
červenec / srpen t.r. Momentálně připravujeme zadávací řízení pro výběr doda
vatele této stavby.
Jsme prakticky na začátku všech výše uvedených akcí. Zatím vše probíhá dle
plánů realizací každé uvedené akce. Samozřejmě, že stále velkou neznámou
zůstává COVID, který může vše zastavit, zpomalit, ale chci věřit tomu, že dobrá
myšlenka, dobrá práce se opět podaří. Samozřejmě bude potřeba jisté míry
tolerance, respektu a pochopení také od vás, od občanů, protože během realizace
všech uvedených akcí se jistojistě objeví spousta problémů a jistých omezení.
Po dokončení všech těchto akcích budou Holasice zase pěknější! Věřím, že
společně to zvládneme!
Lenka Ungrová
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Dostanou se do Holasic hasiči?
Dostanou se do Holasic hasiči a záchranka v době výstavby nového že
lezničního mostu?
Začátkem roku 2021 se ke mně dostaly lživé informace, které někdo z našich
občanů šířil mezi svými spoluobčany a to, že po dobu stavby nového mostu nevje
dou hasiči ze Židlochovic do obce, protože neprojedou pod železničním mostem
na ul. Palackého.
Chci všechny občany uklidnit, že nejen hasiči ze Židlochovic, ale i naše velké
hasičské vozidlo pod mostem na ul. Palackého PROJEDE.
Když se plánovala oprava tohoto výjezdu z ul. Palackého už v roce 2018!, byl
první dotaz od nás z obce směrem ke Správě železnic, která je vlastníkem želez
ničního mostu, zdali bude možné během opravy silnice zvýšit podjezdnou výšku
tohoto mostu. Podjezd pod mostem byl a je 3,3 m. Vyjádření Správy železnic bylo
ZAMÍTAVÉ, nebylo možné jakékoli obnažení základů mostu, podjezdná výška MU
SELA být zachována. To byla striktní podmínka, abychom mohli vůbec silnici opravit
a rozšířit tento vjezd do obce. Tedy následoval logický krok, kdy jsem si zjišťovala
výšku vozového parku v požární stanici v Židlochovicích „u profi hasičů“, ale také
u našich holasických hasičů. V obou případech mi bylo sděleno, že vozidla pod
mostem s podjezdnou výškou 3,3 m projedou.
Proto, když se ke mně dostaly bláboly o nebezpečí, které hrozí našim občanům
v době od 12. 4. do 1. 12. 2021, mě opravdu nadzvedly a požádala jsem profesi
onální hasiče, aby fyzicky prověřili všechna zásahová vozidla ze Židlochovic. Vyho
věli mi a všechna tato vozidla průběžně projížděla pod naším mostem na ul.
Palackého a opravdu projela! Dále jsem byla ujištěna sdělením, že pokud by se
stalo a některé z vozidel by případně neprojelo, bude pro případ požáru či jaké
hokoli zásahu v Holasicích zajištěno vozidlo nižší z Brna.
Tedy prosím, nikomu nepřeji, aby v době od 12. 4. do 1. 12. 2021 byl v Hola
sicích nutný zásah profi hasičů, ale budeli tato nutnost, věřte, že je vše pro bez
pečnost našich občanů zajištěno!
Vjezd sanitky je také bez problémů, protože výška sanitního vozu je 2,9 m.
Všechny složky integrovaného záchranného systému k nám do Holasic mohou
vjíždět a vyjíždět i v době od 12. 4. do 1. 12. 2021.
Mrzí mě, že v době nouzového stavu, kdy denně na nás z médií vyskakovaly
nejrůznější strašáci v souvislosti s koronavirem, někdo neváhal a šířil poplašné
zprávy mezi občany! Prosím, až se opět objeví podobné nesmysly, neváhejte a zep
tejte se přímo na obecním úřadu, nebo na jednání zastupitelstva, či jen napište
dotaz mailem a zabraňme společně šíření takových lží!
Lenka Ungrová
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Ukliďme Česko, ukliďme Holasice

Informace z obecního úřadu

Zbývá už jen měsíc do konání největší dobrovolnické akce Ukliďme svět,
ukliďme Česko, u nás v Holasicích Ukliďme HOLASICE, kterou koordinuje
Český svaz ochránců přírody a spolek Ukliďme Česko. I přes trvající opatření
proti pandemii Covid 19 jsou přípravy dalšího ročníku v plném proudu. Pokud
to jen trochu půjde, proběhne letošní ročník tradiční formou. Pokud ne, jsou
i jiné možnosti, jak zbavovat naši krajinu odpadků. Letošní den D akce
Ukliďme Česko, ukliďme Holasice je naplánován na 27. března 2021.
V loňském roce musel být jarní úklidový den kvůli hygienickým opatřením
úplně zrušen. Přesto se během roku 2020 podařilo zapojit v České republice
do úklidů okolo 30 000 dobrovolníků a sebralo se téměř 300 tun odpadů. Bo
hužel, odpadků v přírodě, zejména v turisticky hojně navštěvovaných místech
za poslední rok neuvěřitelně přibylo. Proto by se chtělo rychle vrátit na pů
vodní čísla, kdy v době nekoronavirové uklízelo ČR až okolo 130 000 dobro
volníků.
V Holasicích v loňském roce prakticky akci Ukliďme Česko, ukliďme Hola
sice ze své vlastní vůle, ochoty a zájmu o přírodu zorganizoval pan Martin
Mlečka, který je připraven ve stejném duchu pracovat i v letošním roce. Proto,
pokud nebude možné ani letos organizovat hromadné akce, určitě společně
s Martinem vymyslíme možnosti, jak sbírat odpadky i při tradičních individ
uálních vycházkách, houbaření či sportování v přírodě.
Pro letošní akci vás prosím, budeli možné akci uskutečnit, přijďte v so
botu 27. 3. 2021 ve 14 hodin na sraz účastníků úklidu před budovu ZŠ v Ho
lasicích, odkud se rozdělíme do skupinek a pokusíme se uklidit prostor
především kolem řeky, kolem střelnice, u Tůně Ludmila, apod. S sebou si
vezměte, prosím, pracovní rukavice, pracovní nářadí (hrábě, lopaty).
Bez osvícených a odpovědných lidí bude naše okolí pomalu mizet pod ná
nosy odpadků, a to zcela jistě nikdo nechceme. JÍT PŘÍKLADEM MÁ SMYSL.

Poplatky 2021

Jsem si jistá, že v Holasicích je nás hodně odpovědných lidí, za což předem
děkuji!
Lenka Ungrová

V případě, že platíte bankovním převodem poplatek za celou rodinu, je možné
ho uhradit jednou částkou. Platíteli však pouze za některé členy rodiny, je nutné
provést platby jednotlivě a ve specifickém symbolu vždy uvést rodné číslo osoby,
za kterou je poplatek placen.
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Splatnost plateb za poplatky je jednorázově do 30. 4. 2021 nebo ve dvou
splátkách do 28. 2. 2021 a 30. 4. 2021. Po datu splatnosti má obec možnost na
základě platné obecně závazné vyhlášky vymáhat až trojnásobek dlužné částky.
Poplatek za komunální odpad:
600 Kč/rok/osoba s trvalým pobytem v obci nebo za osobu, která má v k.ú.
Holasice ve vlastnictví nemovitost, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba. Osoby ve věku 75 až 79 let hradí 400 Kč, osoby nad 80 let a osoby
ZTP/P jsou od poplatku osvobozeny. Dále jsou osvobozeny děti narozené v přísluš
ném kalendářním roce.
Poplatníkovi, který se zapojil do Systému separovaného sběru odpadu Hola
sice, bude poskytnuta úleva ve výši 100 Kč/osoba/kalendářní rok. Podmínkou pro
udělení úlevy na poplatku je vyplněný a na obecní úřad podaný registrační formu
lář, který je obsažen v příloze č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 Obce Hola
sice.
Poplatek za psa:
100 Kč za psa. Hradí držitel za psa staršího 3 měsíce. Variabilní symbol: číslo
popisné domu.
Platbu je možné provést:
• v hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Holasicích
pondělí, středa
úterý, čtvrtek
pátek

7.00 – 17.00 hod
7.00 – 15.00 hod
7.00 –13.30 hod

• převodním příkazem na účet obce Holasice
u Komerční banky, a. s. číslo účtu:
u Sberbanky CZ číslo účtu:
VS = číslo popisné

10225641/0100 nebo
4060013792/6800

Sběrný dvůr
Od 1. 3. 2021 je opět otevřen sběrný dvůr odpadů obce Holasice a to vždy:
úterý a čtvrtek od 15,00 do 18,00 hodin
sobota
od 09,00 do 11,00 hodin.

Jaké odpady je možné odevzdat:
Papír, plasty a sklo (bílé, barevné)
Plastové lahve sešlapané z důvodu dostatečného využití kapacity kontejnerů.
Papírové krabice budou rovněž rozřezány či zmenšeny na maximálně možný
úsporný rozměr.
Nebezpečné odpady
Barvy, ředidla, lepidla, oleje (motorové, mazací, převodové), kyseliny, louhy,
pesticidy a další chemikálie používané v domácnostech. Dále je možné odevzdat
textilie a obaly znečištěné těmito látkami. Baterie a akumulátory, zářivky (lineární
i kompaktní tzv. úsporné) a výbojky. Pozn.: obyčejné žhavené žárovky vyhazujte
do popelnice.
Elektroodpady
Všechny druhy elektrických a elektronických zařízení používaných v domác
nosti jako jsou: ledničky, pračky, sporáky, televize, monitory, rádia, CD přehrávače,
videorekordéry, fotoaparáty, počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky, telefony, mo
bily, hodiny, elektrické hračky, elektrické nářadí, fritézy, fény, vysavače, žehličky,
kuchyňské přístroje, váhy a další. POZOR! Elektrospotřebiče musí být kompletní!
tzn. nesmí být rozebrané, zvláště pokud jsou z nich „vytěženy“ barevné kovy, části
jako je motor, kompresor apod. V takovém případě je obsluha oprávněna spotřebič
odmítnout.
Objemný odpad
Starý nábytek, koberce, linoleum, sanita, sádrokarton, dřevotříska, povrchově
upravené dřevo apod. POZOR! Nábytek musí být rozebrán nebo rozbit na jedno
tlivé desky. Je to z důvodu max. využití kapacity kontejneru.
Stavební odpady
Stavební suť s obsahem cihel, betonu, malty, dlažby, betonových/pálených
tašek a kamenů. POZOR! Příjem stavebních odpadů je omezen množstevně na
max. 1 m3/rodinný dům nebo byt v bytovém domě/rok. Stavební odpady musí
být bez příměsí, v opačném případě je dovážející povinen provést vytřídění na
místě dle pokynů obsluhy.
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POZOR! Je přísně zakázáno dovážet stavební odpady s obsahem azbestu (např.
eternit, azbestocementové trubky a desky). Odvoz tohoto odpadu si musíte
zajistit na vlastní náklady oprávněnou firmou.
Dřevo
Větve, kmeny, nelakované a jinak povrchově neupravené dřevo: desky, prkna,
fošny, střešní latě apod.
Kovy
Železné i neželezné kovy: trubky, tyče, dráty, plechy, kování, armatury, ple
chovky příp. výrobky, které obsahují kovy, jako jsou staré kotle, plynové sporáky,
jízdní kola, nářadí, kabely apod.
Bioodpady
Tráva a listí. Ořezy keřů a větve do průměru 5 cm.
Jedlý olej a tuky
V období od 1. 4. do 31. 10. lze odevzdávat rostlinné i živočišné oleje a tuky
z domácností, v období od 1. 11. do 31. 3. lze odevzdávat pouze rostlinné tuky
a oleje.
Léky
Léky a léčiva, která jsou již prošlá, nelze je užívat.
Ojeté pneumatiky
Prosím, abyste využívali veřejná místa zpětného odběru pneumatik, která
podle zákona musejí výrobci a dodavatelé pneumatik povinně zřizovat. Zpětný
odběr provádí ta místa zpětného odběru pneumatik, která s výrobci/dovozci
uzavřela smlouvu. Seznam míst zpětného odběru (tento odběr je vždy bezplatný
a nezáleží na tom, kde motorista nové pneumatiky pořídil/koupil) lze nalézt na
www.eltma.cz . Naší obci nejbližším místem zpětného odběru pneumatik ZDARMA
jsou společnosti JAMBOR Blučina, AGRO SERVIS CZ Rajhradice, JIV TRANS Modřice,
PNEUMATICO INTERNATIONAL spol. s r.o. Němčičky. Této možnosti zpětného
odběru pneumatik byste měli využívat. Proč? Zaplatili jste si za zpětný odběr při
nákupu pneumatik. Tím, že pneumatiky odevzdáte ve sběrném dvoře naší obce,
značně zatížíte obecní rozpočet náklady, jež mají nést povinné osoby. Za vámi
odevzdanou pneumatiku na sběrném dvoře, obec Holasice zaplatí nemalé peníze.
POZOR! Příjem ojetých pneumatik ve sběrném dvoře obce Holasice je omezen
množstevně na max. 4 ks ojeté pneumatiky bez disku/rodinný dům nebo byt
v bytovém domě/rok. Budouli pneumatiky na discích, má právo obsluha tyto
nepřijmout.
Lenka Ungrová
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Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 17. zasedání konaném dne 3. 12. 2020
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní Dufko
vou a Ing. Stejskalovou;
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva
• rozpočet obce na rok 2021: příjmy 19 300 000 Kč, výdaje 26 000 000 Kč., rozdíl
ve výši 6 700 000 Kč bude financován z vlastních zdrojů z přebytků z minulých let
• střednědobý výhled rozpočtu obce Holasice na roky 2022 až 2024
• vyrovnaný rozpočet ZŠ a MŠ Holasice, p.o. na rok 2021: příjmy 12 127 600 Kč,
výdaje 12 127 600 Kč
• střednědobý výhled ZŠ a MŠ Holasice, p.o. na roky 2021 – 2024
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřená mezi Obcí
Holasice a E.ON Distribuce – nové zemní kabelové vedení NN na p.č. 369/1 za jed
norázovou náhradu ve výši 5 500 Kč + DPH
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, uzavřená mezi Obcí Holasice
a CETIN – SŽ Rajhrad odbočka, za jednorázovou náhradu 100 Kč/bm + DPH, sku
tečná výše úhrady bude stanovena dle geometrického plánu
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřená mezi Obcí
Holasice a E.ON Distribuce – venkovní vedení VN, sloupy VN, trafostanic, kabelové
vedení NN na p.č. 667/1; 667/3;656/202 za jednorázovou úhradu ve výši 50 400
Kč + DPH
• podání žádosti o dotaci na opravu ul. Čsl. armády – komunikace a chodníky od
č.p. 226 do č.p. 259 do programu MMR dotační titul 117d8210A Podpora obnovy
místních komunikací
• Příkazní smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci a dalších činností na
akci „Oprava ul. Čsl. armády – komunikace a chodníky od č.p. 226 do č.p. 259 uza
vřenou mezi Obcí Holasice a HS Occasion, s.r.o.
• podání žádosti o dotaci na výstavbu nové MŠ v obci Holasice do Národního do
tačního programu Ministerstva financí 29822 v příslušné výzvě
• Příkazní smlouvu č. SMLZM20852 o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na
akci „Nová MŠ v obci Holasice“ uzavřená mezi Obcí Holasice a RPA Dotace, s.r.o.
• přílohu č. 2 ke smlouvě č. 16/09 o odstraňování a separaci komunálního odpadu
v obci Holasice pro rok 2021
• prodej parcely č. 130/2 o výměře 8 m2 v k.ú. Holasice, který vznikl oddělením
z pozemku p.č. 130/1 za celkovou cenu 1 936 Kč soukromé osobě. Zdůvodnění od
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chylky od ceny obvyklé dle §39 odst. 2 zákona o obcích – cena je nižší s ohledem
na to, že se jedná o majetkoprávní vypořádání s nabyvatelem, který pozemek
fakticky užívá a převodem se vylučují do budoucna jakékoli soudní spory;
pověřilo:
• starostku a místostarostu obce k zajištění veškerých úkonů nutných k těžbě dřeva
– akátů obdobně jako v 1. fázi;
zvolilo:
• Ing. M. Vaculu jako člena kontrolního výboru od 3. 12. 2020
• pana P. Duchoně jako předsedu kontrolního výboru;
souhlasilo:
• se vstupem obce Holasice do Sdružení obcí a svazků obcí, z.s.
• se stanovami z.s. Sdružení obcí a svazků obcí
• s dělením a scelením dotčené části obecního pozemku dle GP č. 81744/2020
z 9. 11. 2020;
stanovilo:
• Lenku Ungrovou jako osobu oprávněnou zastupovat obec Holasice ve spolku
Sdružení obcí a svazků obcí, z.s.;
vzalo na vědomí:
• sdělení Bc. Oškrdala, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání zastupitel
stva pro svou osobní potřebu a pro zveřejnění na FB.
• rozpočtové opatření č. 7, 8/2020
• stanovisko úřadu územního plánování MěÚ Židlochovice
• info o rekonstrukci autobusové zastávky směr Židlochovice
• info o možnosti vyvolat jednáni o využití fotbalového hřiště pro sportovní,
kulturní a další akce;
neschválilo:
• na základě stanoviska MěÚ Žildochovice návrh pana S. na změnu územního plánu
Holasice. Současně ZO doporučilo ke sdělení obce panu S. připojit vyjádření MěÚ
Židlochovice;
uložilo:
• Finančnímu výboru provést kontrolu částí hospodaření obce do 30. 12. 2020
• Kontrolnímu výboru provést kontrolu plnění přijatých usnesení zastupitelstva
obce v průběhu roku 2020 do 31. 3. 2021.

Zastupitelstvo obce na svém 18. zasedání konaném dne 17.12.2020
určilo:
• ověřovatele zápisu průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní
Tomanovou a Bc. Oškrdala;
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schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva.
• převod pohledávek z účtů č. 311 a 315 v celkové částce 45 242 Kč na účet č. 905
• Smlouvu o pachtu a provozování vodovodů a kanalizací uzavřenou mezi Obcí
Holasice a VAS a.s. Brno
• výši vodného pro rok 2021 v částce 34,56 Kč/m3 + DPH, tj. celkem 38,01 Kč
a výši stočného pro rok 2021 v částce 31,00 Kč/m3 + DPH, tj. celkem 34,10 Kč/m3
• návrh na vyřazení majetku p.o. ZŠ a MŠ Holasice
• Dodatek č. 5 ke Smlouvě o soustředění finančních prostředků při plnění úkolů
k zabezpečení požární ochrany mezi Obcí Holasice a Městem Rajhrad
• Dodatek č. 3 ke Smlouvě o soustředění finančních prostředků při plnění úkolů
k zabezpečení požární ochrany mezi Obcí Holasice a Obcí Popovice
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 1139/2020;
vzalo na vědomí:
• sdělení Bc. Oškrdala, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání zastupitel
stva pro svou osobní potřebu a pro zveřejnění na FB
• informaci o pořizování Místního informačního systému v obci
• představu Ing. Vaculy o možnosti využít velké fotbalové hřiště – kombinaci jako
přírodního a moderního hřiště pro širokou škálu lidí.

Mateřská škola ve Čtvrtích a přijetí prvňáčků do školy na podzim 2021
Vzhledem k tomu, že stavba nové mateřské školy na pozemku bývalé třináctky
na ul. Václavská nemůže být zahájena, stávající MŠ na ul. J. Fučíka je v provozu na
tzv. výjimku od KHS JMK a třída školky v budově školy musí být uvolněna pro žáky
základní školy, bylo třeba rychle reagovat na tuto situaci.
Více než rok jsme ladili podmínky předání pozemku pro výstavbu MŠ v lokalitě
Čtvrtě od developera. Pozemek pro výstavbu školky byl na list vlastnictví naší obce
přepsán na katastrálním úřadu Brnovenkov 23. 12. 2020.
Od července 2020 však probíhaly intenzivní přípravné práce na projektu kolem
výstavby této školky (zejména zpracování projektové dokumentace, vyjádření
všech dotčených orgánů, apod.). Protože se bude jednat o modulární kontejnero
vou školku, bylo nutné už od počátku sedět nad projektem a určovat, na které
stěně budou např. skříňky, police, kde a v jaké výšce bude např. okénko pro výdej
stravy, kde a kolik bude třeba instalovat elektrických zásuvek, ve kterém místě
bude dataprojektor, kde budou počítače, kde přesně bude umístěno gastrozařízení

apod. Společně s paní ředitelkou jsme tak byly účastny zajímavého procesu, jak
vzniká taková školka „na papíře“ pod odborným vedením pana projektanta, kdy
na konci papírové přípravy jsme všichni konstatovali, že školka bude opravdu
pěkná!
Vzhledem k velikosti a rozloze pozemku bude školka určena pro 25 dětí. Tedy
se stávající školkou na ul. J. Fučíka bude, po zapsání školky ve Čtvrtích do školského
rejstříku, možné přijmout celkem 65 dětí do holasické školky.
Školka ve Čtvrtích by měla být postavena do konce června 2021. V době letních
prázdnin bude tedy prostor pro zařízení interiéru školky, ale především na admi
nistrativní kroky, které je třeba ke zdárnému otevření školky podniknout na kraj
ském úřadu JMK, na KHS JMK, provést zápis do školského rejstříku, schválit
navýšení kapacity školky, zorganizovat zápis dětí.
Jak jsem psala v úvodu, jedním z důležitých důvodů výstavby školky ve Čtvrtích
je skutečnost, že k zápisu se má dostavit 24 předškoláků. Přestože budou nějaké
odklady školní docházky, počet prvňáčků bude vyšší, než je nynější kapacita zá
kladní školy. Kolik skutečně dětí nastoupí, bude zřejmé až dle rozhodnutí rodičů,
kteří mohou rozhodnout o odkladu nástupu dítěte do první třídy.
Zápis do první třídy se v souladu s legislativou bude konat 14. a 15. 4. 2021.
Paní ředitelka konzultovala tuto naši situaci na odboru školství na krajském úřadu,
kde jí bylo sděleno, že může přijmout pouze děti do naplnění kapacity ZŠ, což je
81 žáků.
Co to znamená v praxi? Při stávající kapacitě školy 81 žáků, kdy z páté třídy od
chází 11 dětí, bude možné přijmout 11 dětí, které nastoupí v září 2021 do holasické
školy. Ty děti, které budou na dvanáctém a dalším místě, jejich umístění do nejbližší
školy zařídí zřizovatel. Po navýšení kapacity ZŠ budou mít zákonní zástupci možnost
podat žádost o přestup do ZŠ v Holasicích.
Bohužel, kterých 11 dětí bude přijato do holasické školy přímo, to bude
rozhodnuto na základě losování. Průběh losování bude popsán ředitelkou školy
v Kritériích pro přijetí žáků do ZŠ.
Pro rodiče budoucích prvňáčků bude do poloviny měsíce března t.r. svolána
informativní schůzka, kde budou sděleny další podrobnosti kolem zápisu
a přijímacího řízení.
Věřím a přeju si, aby i tato nelehká situace byla přes všechna úskalí roku 2021
zdárně provedena a udělám vše pro to, aby všechny děti, které budou chtít chodit
do holasické školy, do ní chodit mohly. Že to nebude snadné, vnímám už více jak
rok, kdy tuto změnu opravdu intenzivně připravujeme!
Lenka Ungrová
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Mateřská škola ve Čtvrtích

Sbor dobrovolných hasičů

Základní škola

Dobrý den,
vzhledem k vládním opatřením je činnost sboru stále omezena. Aktuálně nás
nejvíc trápí nemožnost organizace a plánování akcí, protože návštěvnost bývá více
než 100 osob. Z důvodu nepříznivé situace můžeme vůbec o něčem začít uvažovat
až v době vyhlášení prvního stupně opatření (tj. 500 osob venku, 100 uvnitř) nebo
dle rozhodnutí vlády.
Toto bohužel platí i pro konání výroční členské schůze s ohledem na velikost
naší členské základny. Jsme na tom stejně jak všechny podobné organizace v re
publice. Dále jen informace pro členy sboru – členské příspěvky za rok 2021 budou
vybírány operativně.
Buďme pozitivní a zůstaňme negativní.

Záhada kukuřičného pole
Na konci listopadu proběhla pro žáky druhého ročníku pracovní vycházka
organizovaná Ing. Petrem Čupou. Nejenže jsme se s žáky radovali z opětovného
návratu do školy, ale naskytla se nám i příležitost potěšit místní zvířátka, aby ani
v zimním období neměla starost o potravu. Ačkoli počasí příliš nepřálo, žáci se
s velikou radostí a pílí zhostili svého úkolu. Vyjádření samotných dětí asi nejlépe
vystihne průběh celého programu:
„Byli jsme na procházce s panem myslivcem.“ (Tomášek Ú.)
„Líbilo se mi, jak jsme hledali kukuřici v kukuřičném poli.“ (Eliška S.)
„Museli jsme si kukuřici pro zvířátka hledat sami a já jsem se tam málem ztratila.“
(Jiřinka H.)
„Kukuřice jsme dávali do vozíku a pak jsme to vezli ke krmelci.“ (Nelinka Gre.)
„Házeli jsme je zvířátkům do lesa.“ (Verunka M.)
„Nejvíc se mi líbilo, jak jsme dávali do krmelců kukuřici, kterou jsme posbírali na
poli“ (Tomášek V.)
„Kukuřici jsme loupali ručně a bolely mě prsty.“ (Jiřinka H.)
„Na procházce s panem Čupou se mi líbilo, jak jsme dávali kukuřice do krmelce,
aby neměla zvířátka hlad.“ (Anetka K.)
„Bylo pěkné, že jsme dali potravu zvířátkům. Určitě se jim to líbilo.“ (Eliška S.)
„Moc se mi líbilo, jak jsme si o tom povídali. Byla jsem jako blaťák.“ (Nelinka Gro.)
Celý program jsme si moc užili. Největší radost jsme měli z toho, že jsme mohli
zvířátkům alespoň takto pomoci.

Pepa Marčák ml., starosta sboru
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Zima ve školní družině
Letošní zima je k dětem mno
hem přívětivější než ta loňská a při
náší, k radosti dětí, mnohem více
sněhu. Ve školní družině se snažíme
být s dětmi na čerstvém vzduchu co
nejvíce a tak jsme rádi za každý
centimetr sněhové přikrývky.
V době, kterou trávíme ve třídě
si děti kreslí, tvoří, hrají deskové hry
a také nakreslily a napsaly nád
herné komiksy, o které bychom se
s vámi chtěli podělit. Jelikož se do
zpravodaje nevejdou všechny,
pokusíme se další postupně vyvěsit
do školní nástěnky u samoobsluhy.
Doufáme, že se vám budou líbit a že
vás potěší.
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Mateřská škola

Zásahová jednotka SDH

Se Sokolem do života
Do projektu „Se Sokolem do života“
se naše MŠ Holasice v letošním roce za
pojila již po třetí.
Tento projekt je určen předškolním
dětem k všestrannému rozvoji jejich
pohybových schopností. Je koncipo
vaný na celý školní rok a částečně mo
tivován ročními obdobími.
Pohybovými úkoly děti provází
postavičky kreslených zvířátek v pra
covních sešitech, kdy po splnění úkolu
děti ke zvířátkům vlepují barevné sa
molepky.
Úkoly jsou přizpůsobeny schopnos
tem dětí a jsou rozděleny do pěti
oblastí: přirozená cvičení, obratnost,
dovednosti s míčem, rozvoj poznání
a netradiční činnosti.
Cílem sokolského projektu je zapo
jit do pohybových a rozumových aktivit
co nejvíce dětí, vést tyto děti k radosti
z pohybu a také k tomu, aby pohyb
začlenily do svého budoucího života.

Dobrý den,
než začneme s přehledem událostí a aktivit hasičů za uplynulé období, rádi by
chom vám i s menším časovým odstupem popřáli šťastné vykročení do roku 2021.
V roce 2020 jsme mohli výcviky a školení z důvodu pandemie koronaviru pro
vádět jen ve velmi omezené míře. Značně omezena byla i výjezdová činnost, v nou
zovém režimu bylo pro výjezdy vydáno Hasičským záchranným sborem a složkami
krizových štábů mnoho podmínek a nařízení. I přes tato omezení vyjela jednotka do
Holasic, Rajhradu, Rajhradic, Vojkovic, Židlochovic a Syrovic k celkem 13 událostem.
Jednalo se nejen o požáry, ale i dopravní nehodu, technickou pomoc nebo tzv. pomoc
ostatní, vyjeli jsme vždy včas a v předepsaném počtu. Podařilo se nám uspořádat ně
kolik výcviků se zaměřením na pohyb s dýchací technikou, práci s proudnicemi, us
tavení nastavovacích žebříků nebo
komunikaci při zásahu a neopomněli jsme
ani výcviky pilařů s oprávněním pro práci
s motorovou řetězovou pilou. Jezdili jsme
pravidelné kondiční jízdy a prováděli pře
zkušování motorové techniky (pily, elek
trocentrály).
V roce 2021 jednotka vyjela už ke
dvěma událostem:
1.1. Krátce před 15h jsme vyjeli k pode
zření na požár novostavby RD v Rajhradě
na ul. Bezručovu. Na místě byl po před
chozí přítomnosti dětí zjištěn menší požár
uskladněného polystyrenu. Požár byl brzy
uhašen a dům byl pomocí přetlakového
ventilátoru odvětrán. Událost se naštěstí
obešla bez zranění. Jednotka vyjela s CAS
a na místě spolupracovala s jednotkou
HZS ze Židlochovic.
17.1. Po 21h jsme spolu s jednotkami z
prvního stupně vyjeli do Vojkovic k požáru
dílny u rodinného domu, v dílně byly us
kladněny barvy a laky a také plynové lahve. Po příjezdu na místo jsme byli v dýchací
technice ponecháni v záloze. Požár byl naštěstí v krátké době uhašen a na místě zů
staly pouze jednotky ze Židlochovic, které vyklízely objekt a dohašovaly skrytá ložiska
požáru. Obrázky z akcí i zásahů najdete na webové adrese
„sdhholasice.rajce.idnes.cz“.
Luboš Bachorec

Jaromíra Saletová, vedoucí učitelka
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Dobrosloupek

INZERCE

Když přijde pocit, že se v životě vše hroutí…
V čase, kdy vychází tento zpravodaj, je tomu už rok, kdy se součástí našich životů
stal coronavirus a vše, co s ním souvisí. Během toho roku se stalo mnoho událostí,
které by nás nenapadly ani v nejdivočejších snech. Od uzavření škol, přes omezení
pohybu, roušky, hromadné testování a bohužel také u některých ztráta někoho blíz
kého či nastupující existenční problémy. Rok je dlouhá doba a bohužel se neblíží ani
pomyslné světlo na konci tunelu. I ti největší optimisté začínají být skeptičtí, unavení,
a to zejména psychicky.
Chybí nám naše „staré“ životy a chtěli bychom je zpět. V této době je ještě více
než kdy jindy důležité, zůstat pokud možno v klidu, soustředit se na to pozitivní,
i kdyby to měly být jen malé drobnosti. Vždyť s přicházejícím jarem a přibývajícím
sluncem už svět vypadá mnohem lépe.
Existuje citát: „Jak mnoho věcí člověk potřebuje k životu, když MŮŽE, a s jakým
málem dokáže žít, když MUSÍ”. Myslím, že toto rčení lze na současnou situaci dobře
napasovat. Uvědomíme si, co je v našich životech skutečně důležité a naučíme se
vytěžit z toho maximum. A také si přiznáme, že jsou v životě okamžiky, kdy máme
právo necítit se dobře. Každý z nás má nárok občas propadnout beznaději a uzavřít
se do sebe, především když prožívá smutek, nebo když se mu situace zdá beznadějná
a bez řešení. Týká se to především skutečných krizí, spojených s otázkou samotné
existence. Je ale důležité v pravý okamžik se zvednout a jít dál. Pochopit krizi jako
příležitost, ne jako ztrátu.
Pokud nějakou takovou situací v současné době procházíte, dovoluji si nabídnout
zde pár rad, na které bychom si měli vzpomenout ve chvílích, kdy máme pocit, že se
nám celý život hroutí:
1. Bolest je součástí růstu
Někdy nám život zavře některé z dveří jednoduše proto, že je načase pohnout
se dál. A to je dobře. Protože mnozí z nás se často odmítají pohnout z místa, až dokud
je okolnosti nedonutí. V období, kdy budeš prožívat krušné chvilky a život už nebude
procházka růžovým sadem, si připomeň, že žádná bolest nepřichází bez příčiny. Snaž
se dostat pryč ze situací a od osob, které tě zraňují, ale nikdy nezapomeň, čemu tě
tyto zkušenosti naučily.
2. V životě je všechno dočasné
Vždy, když začne pršet, brzy zase pršet přestane. Pokaždé, když se zraníš, zranění
se ti dřív nebo později zahojí. Po každé noci, ať je jakkoli dlouhá, následuje den a po
každé tmě přichází světlo. Ale i přesto na to tak často zapomínáš. I přesto podléháš
zlým hlasům ve své hlavě a věříš jim, když říkají, že své problémy nikdy nevyřešíš. Že
už se ti nikdy znovu nebude dařit. Že už nikdy nebudeš zdravý, šťastný nebo úspěšný.
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Věříš jim i přesto, že víš, že nic netrvá věčně. Proč?
3. Starosti a stížnosti nezmění absolutně NIC
S tolika ufňukanými, donekonečna si stěžujícími lidmi ve svém okolí bys určitě
taky řekl, že tolik negativity, nářků a stěžování musí něco změnit, ne? Jinak by to ti
lidé snad nedělali. Nezmění to nic, ale lidé to i tak dělat nepřestanou. Faktem ale
zůstává, že ti, kdo si stěžují nejvíc, dosáhnou obvykle nejméně výsledků. Vždycky je
lepší zkusit něco úžasného a neuspět než nepokoušet se o nic. Protože konec nepřijde
tehdy, když se ti něco nepodaří. Konec nastane až tehdy, když si začneš stěžovat, za
trpkneš a nezkusíš to znovu. Pokud v něco věříš, nepřestávej se snažit a zkoušet to
znovu. Protože tím, že si dnes budeš celý den stěžovat na to, co se stalo včera, se
tvoje zítřky nikdy nezlepší. Ale akce je změnit může. Často nedokážeš změnit věci,
které se ti v životě přihodí, takový už život je. Ale co ovlivnit dokážeš, je způsob,
jakým na situace ve svém životě zareaguješ.
4. Ty máš v rukou tu moc
Pamatuj, že ty stojíš za kormidlem svého života. Udáváš mu směr, tempo, jed
noduše všechno, co se udávat dá. Nezáleží na nikom jiném. Nikdo nepřijde a neudělá
v něm pořádek za tebe. Nikdo nebude čelit tvým problémům a překonávat tvůj
strach. Že jsi to zkusil a nepodařilo se ti to? Pamatuj, že vítězové se nikdy nevzdávají
a ti, kdo se vzdávají, nikdy nevítězí. Proto to zkus znovu. Ale tentokrát rozumněji.
Poučený chybami z předchozích pokusů.
5. Tvé jizvy jsou symbolem tvé síly
Tvé jizvy ukazují na těžký souboj, v kterém jsi v minulosti zvítězil. Znamenají, že
jsi byl silnější než cokoli, co se tě pokoušelo zranit. Nikdy se za ně nestyď. Protože
ukazují jen to, že jsi pokořil bolest, naučil se lekci, zesílil a posunul se v životě dál.
Kromě toho jizvy značí, že ať se tě pokusilo zranit cokoli, je to už pryč. Nenech se tím
proto dál sžírat. I tvé tělo se ti snaží naznačit, že už je to dávno za tebou, že se rány
zacelily.

druzí snažit stáhnout dolů. Dvě jednoduché rady k tomu, aby sis v životě udržel ten
správný postoj. Protože své nadšení ze života jednoduše ztratit nesmíš, je pro tebe
existenčně důležité! Není možné vypudit ze svého života všechny negativní lidi, ale
vždycky můžeš udělat dvě věci. Omezit počet těch negativních, a naopak zvýšit počet
těch pozitivních optimistických lidí, kteří tě budou povzbuzovat a táhnout vzhůru.
Protože lidé v tvém okolí, stejně jako prostředí, ve kterém trávíš čas, tě ovlivňují
daleko víc, než si myslíš.
8. Nejlepší věc, kterou můžeš udělat, je nepřestávat kráčet vpřed
Neboj se dalšího pokusu. Zkus to znovu. Miluj znovu, uč se znovu, žij znovu a sni
znovu. Nedovol, aby ti těžké a složité životní lekce zkomplikovaly život. To nejcennější
se v životě naučíš většinou z těch nejhorších chyb v těch nejhorších časech. Až později
doceníš, jak důležité pro tebe ve skutečnosti byly.
V životě zažiješ chvíle, kdy se bude zdát, že všechno, co se může pokazit, se už
dávno pokazilo, a to ještě horším způsobem, než jaký sis představoval. Ve chvílích,
kdy myslíš na to, že bys to vzdal, si proto vzpomeň, že na konci tě čeká něco, za co
stojí bojovat. Vzpomeň si také, proč jsi začal. Vzpomeň si na všechny ty, kteří tě pod
porovali, drželi ti palce a vkládali do tebe důvěru. Vzpomeň si na cokoli, ale hlavně
to nevzdávej. Pamatuj, že někdy musí jít věci špatným směrem, aby nakonec mohly
najít ten správný. Někdy musíš okusit to nejhorší, abys mohl zažít to nejlepší.
Zdroj: https://www.motivationman.cz/na‐techto‐8‐veci‐si‐vzpomen‐kdyz‐se‐ti‐v‐zivote‐
vsechno‐hrouti/?fbclid=IwAR2DoiIrkIVZDYSZrK5CkL1yQyRhBgTSWQW2sd9zQ5SkevzFaK
wMldTZ7FU

Článek od Aničky

7. Negativita druhých lidí není tvůj problém
Buď pozitivní, když tě obklopuje negativita, a usmívej se vždy, když se tě budou

Blíží se výročí. Výročí, které můžeme oslavovat všichni společně. Bude tomu rok,
co se zavřely školy, podniky a zrušily kulturní akce. Byť se v létě vrátilo vše na malý
okamžik do starých kolejí, nemělo to dlouhého trvání.
Pamatuji si, co jsem dělala v den, kdy nám zrušili výuku, jako by to bylo včera.
Měli jsme hodinu dramatické výchovy. Konzultovali jsme společně scénář k naší nad
cházející hře, když najednou všem zapípaly telefony. Nikdo se nestihl zeptat pro
fesora, zdali se může podívat na telefon, jelikož ten už byl dávno začtený do zprávy,
kterou hromadně rozeslal náš ředitel celé škole. Zvuk oznámení z telefonu vystřídal
radostný vřískot. Všichni jsme byli nadšení – škola se na dva týdny zavírá, a pak se
tam zase vrátíme. Vyčerpáni z pololetních testů jsme tyto čtrnáctidenní prázdniny
přivítali velmi rádi.
Po čtrnácti dnech se ale prázdniny prodloužily a několikrát. Z prázdnin, které
jsme šli v den vyhlášení oslavit, se stala karanténa, jejíž konec je v nedohlednu.
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6. Některé věci v životě jsou nevyhnutelné
Ať se nám to líbí nebo ne, některé věci se v životě prostě stanou. Můžeš se snažit
sebevíc jim zabránit, můžeš je sebevíc odmítat. Ale i když nedokážeš ovlivnit, jestli
se stanou, nebo ne, pořád můžeš ovlivnit to, jak na ně zareaguješ. Skutečná síla
přichází, když máš bezpočet důvodů plakat, stěžovat si a hodit svůj život za hlavu,
ale rozhodneš se usmívat, docenit věci, které v životě máš, a bojovat dál. Zázraky se
skrývají v každém neštěstí a v každé těžké životní situaci, ale nejdřív musíš otevřít
své srdce a také své oči, abys je mohl spatřit.

V hlavě si rekapituluji tento pandemický rok, který výjimečně nezačal 1. ledna,
ale 10. března. Na začátku karantény jsem byla namotivovaná a odhodlaná dodělat
všechny své resty, naučit se spoustu nových věcí a celkově se stát lepším člověkem.
S čistým svědomím mohu prohlásit, že se mi nepovedlo nic z toho, co jsem si slíbila.
Nejdřív jsem byla tímto zjištěním zklamaná, pak jsem si ale uvědomila velmi dů
ležitou věc. Po celý rok jsem byla zdravá. A nejen já – zdravá byla celá má rodina,
včetně mých blízkých. Tohle považuji za největší úspěch – to, že jsme všichni zdraví.
Poselství, které jsem vám chtěla tímto článkem předat je, že nemá cenu se stre
sovat a trestat se za to, že jste během karantény nestihli vše, co jste si naplánovali.
Nejdůležitější totiž je, že jste živí a zdraví.
Přeji vám štěstí a zdraví, jak do nového roku, tak do nového roku, toho pande
mického.
Anna Procházková

INZERCE

Obecní knihovna
Vážení čtenáři,
v předvánočním čísle zpravodaje jsem psala o tom, jak doufám, že pandemická
situace se brzo uklidní a čtenáři budou moci do knihovny znovu chodit. Znovu
musím zopakovat větu z minula, že v okamžiku, kdy píšu tyto řádky, netuším, jaký
stupeň bude v Protiepidemickém systému aktuální, až budete článek číst.
Připravím se tedy na nejhorší variantu a budu doufat, že podle zákona schválnosti
nebudu mít pravdu a situace bude lepší.
V pátém stupni Protiepidemického systému je v knihovně možné jen bezkon
taktní půjčování a vracení knih. Máte možnost si knihy vybrat v elektronickém ka
talogu, případně požádat o knihy určitého žánru (detektivka, romantika, humor,
...) a zaslat svůj požadavek na adresu knihovna@holasice.cz. V pátek v běžných
otevíracích hodinách knihovny (1619 hod) si pak knihy můžete ve vchodu do
Obecního úřadu vyzvednout a vrátit tam přečtené. Případně můžete požádat, aby
vám knihy byly přineseny až domů. Elektronický katalog najdete na stránkách
www.holasice.cz v záložce Turista › Spolky a sdružení › Obecní knihovna › On
line katalog knih.
Ve čtvrtém stupni je možné mít v knihovně „okénko“. To je rovněž ve vchodu
Obecního úřadu a objednávání knih funguje stejně jako v pátém stupni. Jen už
vám budu moci dohledat a přinést i neobjednané knihy.
Dovolím si vám představit nové knihy ve fondu knihovny:

prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další
zaměření - konzultace

ZDARMA

Knihy pro dospělé
Aronson, Theo. Margaret – výstřední princezna: Sestra britské královny Alžběty
Bystrov, Michal. Dvanáct strun Karla Zicha
Ditrych, Břetislav. Dva cyklisté v cizím městě
Enoch, Suzanne. Dobře utajený Skot
Formáčková, Marie. Krátký výlet na svobodu a další povídky
Formáčková, Marie. Promlčená vražda a další povídky
Formáčková, Marie. Ulicí prošla dáma s kosou a další skutečné příběhy
Hartl, Patrik. Prvok, šampón, Tečka a Karel
Hlaváčková, Kristina. Pořád se to...
Hlousek, Sarah. Příběhy ze země, kde gekoni dávají dobrou noc
HoraHořejší, Petr. Toulky českou minulostí 16: Triumvirát géniů národní hudby
Hrabáková, Hana. Povídky ke kávě aneb Jak přežít katastrofu
Hruška, Emil. Pohraniční pitaval: Kriminální případy z let 19201963
Hubeňáková, Zuzana. Můj bratr albatros a jiná rodinná zvěrstva
Hřebíková, Martina. Život s kočkou není psina
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Jirglová, Petra Š. Všechno nejlepší, Anno
Karolczuk, Monika. UNESCO – poklady kultury/poklady přírody
Kučerová, Alena. Můj život s Blonckou: S babou v zádech
Kučíková, Marta. Z mého severoitalského deníku
Lesterová, Natasha. Skříň plná Diora
Mornštajnová, Alena. Tiché roky
Peterová, Zuzana. Fatty a Lily: Humor a moudra z gauče a cvičáku
Sheridan, Mia. Sběratel přání
Syruček, Milan. Soukromí prezidentů
Študent, Petr. Vlaková loupež po česku
Tomšů, Radmila. Kočka, kam se podíváš
Tůmová, Karolína. Druhý život
Knihy pro děti a mládež
Docherty, Jimmy. Jak vyzrát na zločince
Dobrou noc, sladké sny
Hádanky pro předškoláky
Kinney, Jeﬀ. Deník malého poseroutky 15: Samá voda
Kovář, Karel Kovy. I pohádka
Marková, Jiřina. Opera nás baví: První kniha o opeře pro děti a rodiče
Novotná, Anna. Balet nás baví: První kniha o baletu pro děti a rodiče
Novotná, Anna. Divadlo nás baví: První kniha o baletu pro děti a rodiče
Pohlová, Hana. Junior kvíz 910 let – 960 otázek a odpovědí
Svěrák, Zdeněk. Město spí: Víš, kdo v noci pracuje, když ty spíš?
Za dlouhých zimních večerů je dobrá kniha nejlepším společníkem. Pokud
v Obecní knihovně nenajdete, co potřebujete, můžete se obrátit na iniciativy, které
v době epidemie pomáhají zpřístupňovat literaturu, kulturu a vědu. Dovolím si
zopakovat některé z těchto iniciativ – viz seznam na násl. straně.
A abyste měli inspiraci pro četbu zajímavých knih, dovolím si vám rovněž
doporučit iniciativu Čtenářská výzva (www.ctenarskavyzva.cz), která nabízí 20
různých kategorií témat k četbě. Děti se pak mohou zapojit do charitativního pro
jektu Čtení pomáhá (www.ctenipomaha.cz), který už několik let pomáhá dětem
v České republice i jinde ve světě.
Vážení čtenáři, přeji nám všem, aby se nepříznivá epidemická situace brzo zle
pšila. Kéž nám v tomto nelehkém období přinese četba knih alespoň trochu lepší
náladu.
Petra Koláčková, knihovnice
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Elektronické knihy
“Knihovny proti viru” - povinná četba pro studenty, odborná literatura pro dospělé i beletrie:
https://online.knihovny.cz nebo https://knihovny.cz nebo Národní digitální knihovna http://ndk.cz
Městská knihovna v Praze - knihy českých autorů 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 http://zvukoveknihy.cz/
Audioknihy a rozhlasové verze divadelních her https://temata.rozhlas.cz/hry-a-cetba
Rozhlasové hry, povídky, romány 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.idivadlo.cz/stream
Dramox - divadelní hry 7 dní zdarma, pak za poplatek https://www.dramox.cz/
Operní inscenace, koncerty a balet 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-nadoma/
Historický ústav Akademie věd ČR – vědecké knihy a časopisy www.avcr.cz/cs/pro-verejnost/veda-nadoma/online-cteni/
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KLAS – Klub aktivních seniorů
Dobrý den vážení spoluobčané,
přicházím s pravidelným příspěvkem za KLAS Holasice, i když snad poprvé
v jeho historii musím bohužel konstatovat, že nemohu zhodnotit naši uplynulou
činnost, ani plánované aktivity. Důvod je všem jasný – v minulých měsících nebylo
možné se scházet s ohledem na vládní nařízení, a situace není bohužel příznivá
ani výhledově.
Dnes tedy nebudu psát o činnosti klubu seniorů v Holasicích, ale o možnos
tech, které nám tato doba nabízí. Jak jste si jistě všimli, mnoho akcí se přesunuje
do online světa. A to se týká i aktivit pro seniory. Vím a uvědomuji si, že virtuální
svět nikdy nemůže nahradit osobní kontakt. Za stávající situace toto řešení může
být ale alespoň malou náplastí a možností spojit se s okolím. Pro seniory může být
potom částečnou kompenzací sociální izolace, kterou někteří z nich zažívají. Apeluji
tímto tedy především na mladší generaci – děti či vnoučata, aby se pokusili seni
orům přiblížit problematiku online komunikace, a to jak na počítači, tabletu nebo
chytrém telefonu. Existuje dnes již mnoho komunikačních aplikací, jejichž ovládání
je jednoduché, intuitivní, a po krátkém proškolení jej zvládne opravdu každý. Pro
seniory se tak můžou otevřít opravdu netušené možnosti.
Vycházím z osobní zkušenosti, kdy zprostředkováváme v naší organizaci
www.spokojenyseniorklas.cz pravidelná propojení našich členů online i v této
době, kdy se nemohou vídat osobně. Kdo si netroufá na povídání přes kameru
v reálném čase, může se přihlásit o zasílání pravidelného VIDEO KLASU, který na
táčíme každý týden a rozesíláme zájemcům. Senior si ho může pustit v čase, který
se mu hodí a vracet se k němu. Každý takový VIDEO KLAS má cca 45 minut a ob
sahuje vzdělávací část, trénink paměti, tipy na knihy, tipy na vycházky či jiné prak
tické informace.
Další naší činností je pravidelné rozesílání tréninku paměti každý týden.
A v nejbližší době nabízíme také online konverzační kurzy němčiny, angličtiny či
práce na PC. V případě, že by vás některá z našich aktivit zaujala, můžete mi napsat
na můj email jitka.holikova@spokojenyseniorklas.cz a zařadíme vás mezi odbě
ratele.
V obrazové příloze posílám ukázku toho, jak vypadá takový domácí VIDEO
KLAS, ukázku předchozích témat a jednotlivých částí, ve skutečnosti je potom ještě
doplněný slovním komentářem. Pevně věřím, že se nám podaří ještě v tomto po
loletí osobní setkání v našem klubu, nebo alespoň při vycházkách, jakmile to vládní
nařízení a počasí dovolí. Ihned, jakmile bude setkávání možné, budu vás o této
skutečnosti informovat.
Jitka Holíková
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Informace z rajhradské farnosti
Malé ohlédnutí
MOŽNOST PŘISTUPOVÁNÍ KE SVÁTOSTEM BĚHEM PANDEMIE
I když v rajhradské farnosti opět nemohou být 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 i nadále
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 17 do 18.30 h a v neděle od 11 do 12 h.
Kéž nás tato zkouška posilní.
PŮLNOČNÍ
Letošní vigilie Narození Páně slavená na Štědrý den v opatském chrámě sv.
Petra a Pavla byla od těch, které bylo možné v Rajhradě zažít v uplynulých letech
úplně jiná, neb se nesla v duchu omezujících opatření.
I přesto, že nás mohl přijít jen omezený počet a bylo navíc potřeba z důvodu
zákazu zpěvu vymyslet a zrealizovat vhodnou a přípustnou alternativu (tehdy jsme
si připadali tak trochu jako učitel a varhaník Franz Xaver Gruber a básník P. Joseph

Mohr v kostele sv. Mikuláše v rakouském Oberndorfu u Salzburgu na Štědrý večer
v roce 1818, když z nouze uváděli „Tichou noc“ pouze s doprovodem kytary), mnozí
farníci to přijali s opravdovým povděkem, o čemž svědčí např. jeden ze zaslaných
emailů: „Chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na velmi pěkné a slavnostní
„půlnoční“ mši sv. … Celé to byl moc dobrý a hezky provedený nápad.“
Nám, nám, narodil se!
ŠALAMOUNKY
V klášterním obchůdku u fr. Jakuba Maria J. Pohla OSB si mohou všichni
příznivci nejrůznějších luštitelských rébusů pořídit nové číslo křesťanského
křížovkářského časopisu Šalamounky č. 3 / 2020 plného nejenom nejrůznějších
křížovek, osmisměrek a číselných rébusů ale také něčeho pro zasmání vydávaného
Mgr., Bc. Pavlem Siudou z Ostravsko – opavského biskupství, které je věnováno
Benediktinskému opatství sv. Petra a Pavla v Rajhradě.
ROZLOUČENÍ S P. DAMIÁNEM
Dne 30. prosince 2020 zakončil P. Damián Žilka OSB z převorství Proměnění
Páně ve slovenském Samporu svůj roční hostovský pobyt v opatství sv. Petra
a Pavla v Rajhradě.
Chtěli bychom mu proto z celého srdce poděkovat za jeho ochotu výpomoci
v duchovní správě rajhradské farnosti a zároveň ho ujistit o naší stálé paměti na
něj v modlitbě, protože nás
všechny bez rozdílu učil nejenom
slovem, ale i svými každoden
ními činy hledět do budoucna
s nadějí a vírou, že jsme v Božích
rukou a že ve všem, co proží
váme, můžeme číst stopy Božího
vedení každého z nás.
Nechť Pán nezapomene na
žádné z dobrodiní, které učinil i
pro toho nejnepatrnějšího
rajhradského farníka.
STATISTIKA ÚKONŮ DUCHOVNÍ
SPRÁVY
V
rajhradské
farnosti
v kalendářním roce 2020 bylo:
– uděleno 26 křtů (z toho 21
v Rajhradě, 2 v Rajhradicích a 3
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v Opatovicích)
– u prvního sv. přijímání 10 dětí (z toho 9 v Rajhradě a 1 v Otmarově) a 3 dospělí
– uděleno biřmování 4 biřmovancům
– uzavřeno 21 svateb (z toho 20 v Rajhradě a 1 v Opatovicích)
– pohřbeno 41 osob (z toho 30 v Rajhradě, 9 v Opatovicích a 2 v Brně).

v Rajhradě v úterý dne 2. února ve mši sv. složila po zdárně ukončeném dvouletém
noviciátě své první (časné) řeholní sliby s. M. Helena Halásková.

Ať ji Bůh žehná!!!
Ať je před ní,
aby ji ukazoval pravou cestu.
Ať je vedle ní,
aby ji doprovázel.
Ať je za ní, aby ji ochránil.
Ať je pod ní, aby ji držel.
Ať je s ní, aby ji vzal do náručí.
Ať je nad ní, aby ji žehnal.

PODĚKOVÁNÍ
Říká se, že vždy je za co poděkovat. Chtěli bychom proto touto cestou
poděkovat všem těm, kteří se jakýmkoli aktivním či pasivním, duchovním či hmot
ným, nárazovým či pravidelným způsobem podíleli na životě rajhradské farnosti
v uplynulém kalendářním roce 2020.
Zvláštní poděkování však patří těm, kteří na rajhradskou farnost pamatují ve
svých modlitbách a na její úmysl obětují své nemoci a jiné kříže života. Je to možná
nejvíc, co je pro farnost možné udělat. Jsou to nejskrytější a nejméně nápadné
skutečnosti, ale právě proto mají v Božích očích největší cenu.
Všichni, kdo náležíte do rajhradské farnosti, jste důležití, protože tvoříme
jedno farní společenství, kde každý má své místo!
ZEMŘEL P. PAVEL HRUŠKA
Ve středu 13. ledna 2021 ve večerních hodinách v Domově sv. Karla Boro
mejského sester Boromejek v Praze  Řepích zemřel ve věku nedožitých 66 let P.
Pavel
Hruška
původem
z Brněnských Ivanovic  bývalý
(tj. v letech 2008  2011) du
chovní správce Sester Těšitelek
BSJ, který také občasně vypomá
hal v rajhradské farnosti.
Se zemřelým P. Pavlem Hruš
kou jsme se rozloučili při zádušní
mši sv. v sobotu dne 23. ledna
2021 v opatském chrámě sv.
Petra a Pavla v Rajhradě a poté
jsme jej doprovodili na tuřanský
hřbitov, kde byl uložen do hrobu.
Requiescat in pace
SLIBY U SESTER TĚŠITELEK BSJ
V rektorátním kostele Kong
regace sester Těšitelek BSJ
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ZAČÁTEK POSTNÍ DOBY
Ve středu 17. února 2021 tzv. popeleční středou jsme započali 40denní letošní
velkopostní období, které se netýká pouze zdržení se jídla a pití, ale má zahrnovat
i projevy větší citlivosti vůči ostatním lidem např. ve formě poskytování almužny
či konání dobrých skutků.

Připravujeme
V SANTIAGU DE COMPOSTELA ZAČAL SVATÝ ROK SV. JAKUBA
Dne 31. prosince 2020 arcibiskup Santiaga de Compostela – Msgre Julián Bar
rio otevřel u příležitosti zahájení Svatého roku sv. Jakuba tzv. Svatou bránu v kat
edrále sv. Jakuba v Santiagu de Compostela, která zůstane z rozhodnutí papeže
Františka otevřená až do 31. prosince 2022.
Compostelské svatojakubské jubileum bylo poprvé slaveno v roce 1122 a od
té doby se opakuje v pravidelných intervalech (šesti, pěti, opětovně šesti a jede
nácti let) zhruba čtrnáctkrát v každém století.
Neváhejte proto, a pakliže to bude jen trochu možné „opusťte svou zemi“, jak
hlásá heslo Svatého roku a vydejte se, třebas přímo od rajhradského benediktins
kého opatství, které leží na tzv. moravské Svatojakubské cestě, s credecialem (tj.
poutnickým pasem) v kapse do Santiaga de Compostela i Vy, neb „apoštol na Vás
čeká“.
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Naše společnost s 25letou tradicí Vám nabízí zejména tyto služby:

„Když se vydáváme po apoštolových stopách, opouštíme sami sebe a ony jistoty,
k nimž se přimykáme. Máme však na mysli jasnou metu, nebloudíme bezcílně
v sebestředném kruhu. Volá nás Pánův hlas, který jako poutníci přijímáme v postoji
očekávání a hledání. Vydáváme se na tuto cestu, abychom potkali Boha, druhé
i sami sebe,“ napsal papež František u příležitosti zahájeného Svatého roku.
SOUTĚŽ O CENY
V souvislosti se Svatým rokem sv. Jakuba jsme se rozhodli pro uspořádání sou
těže o ceny, do níž se může zapojit každý, kdo najde správnou odpověď na otázky
týkající se Svatojakubské cesty a putování po ní do Santiaga de Compostela.
Soutěžní otázka naší soutěže na měsíc leden / únor zní: Kolik kilometrů by asi
musel celkově ujít poutník, který se rozhodne z opatského chrámu sv. Petra a Pavla
v Rajhradě vyjít po Svatojakubské cestě ke hrobu sv. apoštola Jakuba v Santiagu
de Compostela? Své odpovědi na tuto soutěžní otázku se jménem a kontaktní
adresou můžete předat osobně fr. Jakubovi Maria v Klášterním obchůdku nebo
zaslat emailem fr. Františkovi (email: teister@volny.cz) do 15. března 2021. Ze
všech správných odpovědí budou vybrány tři, které budou odměněny produkty
Klášterní oﬃciny rajhradských benediktinů.
Aktuální informace o dění v rajhradské farnosti je možné dohledat také na in
ternetových stránkách http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz a http://www.sestrytesitelky.eu.
br. František J. Teister OSB
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 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, Brněnská 289
tel.:3ontaktg
775 738 906
nebo 775 414 473
77: 7 ú –áf
brno@hrubymoving.cz
www.hrubymoving.cz
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