ZPRAVODAJ
Informační čtvrtletník obce Holasice 64. vydání

zima 2019

Úvodní slovo starostky obce

Obec Holasice
zve všechny...
... malé i velké,
široké i tenké ...

na

Mikulášský

program s nadílkou
5. 12. 2019 od 17 hodin
v obecní sokolovně Holasice

Dětem budou rozdávány balíčky, které věnuje obec.
Vlastní balíčky od rodičů nebudou rozdávány.
Žádáme rodiče, aby nahlásili na obecním úřadu jména
svých dětí, které se besídky zúčastní.

Příjemné poslední dny roku 2019, vážení spoluobčané,
zdá se mi to jako včera, kdy jsme slavili v září Václavské hody, a přitom už je
prosinec, doba adventu, Vánoc, konec roku 2019.
Bývá již pravidlem, že poslední prosincové číslo Holasického zpravodaje je
věnováno jisté inventuře událostí, které v tomto roce proběhly v naší obci.
Zmiňuji pouze ty větší a zásadnější události, protože kdybych popisovala
všechno to, co musíme na obci či obecním úřadu během roku řešit a vyřešit,
zajistit, postarat se nebo minimálně vést v patrnosti, nestačily by mi všechny
stránky zpravodaje.
Než přijde řada na předložení soupisu toho, co se udělalo v roce 2019,
chtěla bych děkovat. Jsem si vědoma, že jediná správná cesta pro vývoj a zvelebování naší obce je ta, po které půjdeme všichni společně a budeme usilovat
společně o co nejlepší vzhled a fungování naší obce. Ráda bych tedy poděkovala Vám všem, kteří se jakkoli aktivně podílíte na našem pěkném, společném
žití v Holasicích. Především chci poděkovat Vám všem, kteří pravidelně v každém ročním období pečujete o veřejná prostranství v okolí Vašich domů a zahrad. Děkuji všem členům aktivních dobrovolných spolků za každoroční práci
pro obec Holasice, zejména jsou to naši hasiči a myslivci. Ráda bych také
poděkovala celému vedení a všem pracovníkům naší školy a školky za obrovskou péči, která se dostává našim dětem, ale i ostatním občanům, kdy děti
svým vystoupením zpestří nejednu akci v obci. Děkuji, že učíte naše děti nejen
úctě ke starším, ale zejména, aby měli rádi svou vlast, svou obec. Krásně jste
nám to předvedli při letošních oslavách 670ti let od první písemné zmínky
o obci. Dovolte, abych poděkovala všem svým spolupracovníkům na obci či na
obecním úřadu za veškerou činnost, kterou vykonávají pro naše Holasice!
Jak jsem zmiňovala na začátku svého slova, je před námi období adventu
a Vánoc. Přeji Vám, aby celá doba příprav a vlastní prožitek vánočních svátků
byl pro Vás a pro Vaše nejmilejší co nejpříjemnější, plný radosti, dětského
těšení se a očekávání. Samozřejmě přípravy se neobejdou bez starostí, shánění, stresu a shonu. Toto předvánoční šílenství patří již do rituálu každé rodiny.
Odměnou je potom na Štědrý den naprosté
vyčerpání, ale ten krásný pocit, že se opět vše
zvládlo tak, jak mělo, je neopakovatelný.
Do nového roku Vám přeji především pevné
zdraví, pokoj v duši, lásku a radost z každého
nového dne.
Lenka Ungrová
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Záležitosti týkající se k.ú. Holasice
• kompletní obnova II. etapa (ul. Úzká, Palackého) – pořízení nového veřejného
osvětlení, lamp a rozvod kabelu VO do země vč. pořízení nové technologie,
nová rozvodová a spínací skříň
• doplnění stožárů a nových lamp VO jako např. horní část ul. Palackého, staré
garáže, nové garáže, u budovy školy
• zpevnění cesty asfaltovým recyklátem k restauraci Na kuželně
• kompletní oprava I. a II. etapa ul. Čsl. Armády – místní komunikace
a chodníky
• pořízení nových a výměna starých dopravních zrcadel (ul. Václavská, ul. Nám.
Rudé armády)
• zpracován projekt na opravy II. vjezdu do obce a část místní komunikace na
ul. Čsl. armády (panelová cesta)
• zpracován projekt na opravu místní komunikace ke kapli sv. Václava
• zpracován projekt na opravu místní komunikace kolem sběrného dvora
směrem k ČOV a spodní část ul. Václavská po č.p. bývalé třináctky
• zpracovány pravidelné monitorovací zprávy (udržitelnost) Protipovodňová
opatření obce, Odpadové hospodářství – kompostéry, Úprava veřejného
prostranství lokalita Lávka a Zateplení obecních budov – ZŠ a Sokolovna
• osázení silničních ostrůvků zelení na silnici č. II/425
• založení luční trávy kolem ČOV
• pořízení nových bezdrátových hlásičů veřejného rozhlasu pro lokalitu Čtvrtě
• instalace nových bezdrátových hlásičů veřejného rozhlasu na Žlíbku a na ul.
Úzká
• pořízení nových oken v horním patře budovy obecního úřadu
• pořízení el. zabezpeční obecní garáže vč. pořízení docházkového systému
pro obecní pracovníky
• pořízení ručního zametacího kartáče pro zimní údržbu chodníků
• plošná deratizace volných ploch dle potřeby (2x ročně) a kompletně deratizace celé kanalizace
• pořízení a instalace nové fotomapy k.ú. obce (ul. Nám. Rudé armády)
• pořízení aplikace tzv. UZOB – Moderní aplikace pro agendu zastupitelstva
• rozšíření aplikace Moderní rozhlas o systém – správa podnětů a systém –
ankety a participativní rozpočet
• pravidelná údržba veřejného osvětlení
• pravidelná údržba veřejné zeleně na obecních pozemcích ale i na neobecních pozemcích (cesta z Holasic do Rajhradu, cestička ke klášteru)
• pravidelná údržba odpadkových košů a košů na psí exkrementy umístěné
na k.ú. obce
• pravidelné hlášení o produkci a nakládání s odpady
• pravidelné hlášení vypouštění odpadních vod

• bylo zorganizováno páté setkání holasických seniorů
• byly zorganizovány oslavy výročí 670 let od první písemné zmínky, dětský
maškarní karneval, Rozsvěcení vánočního stromu, Mikulášská nadílka
• kompletní servis plynových kotlů, revize spalinových cest, revize elektrozařízení, revize elektronického zabezpečení budov, kontrola hasicích přístrojů ve
všech obecních budovách;
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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 na celém k.ú.
• pravidelné revize rozvodných skříní na PS a vlastní ČOV
• oprava poškozeného plotu kolem budovy ČOV (stav po krádeži v areálu ČOV)
• pořízení membrány do čerpadla OBL
• oprava zařízení MaR – oprava parametrů a seřízení sondy O2
• výměna operátorského panelu zařízení MaR
• kompletní výměna poklopů kanalizačních šachet a jejich označení v komunikaci k ČOV;
Budova ZŠ a MŠ
• kompletní realizace změna účelu užívání 1. podzemního patra – šatny včetně
vybavení tohoto prostoru (pořízení 40 ks šatních skříněk pro děti a pedagogy)
• pořízení vzduchotechnického odvětrání šaten v budově ZŠ
• kompletní výměna a dodání nových radiátorů v budově školy
• servis a čištění klimatizace v budově ZŠ
• rekonstrukce vodovodního potrubí v budově ZŠ
• pořízení nových vchodových dveří do prostor výdejny jídla v ZŠ
• pořízení nového videotelefonu a automatického otvírače vchodových dveří
budovy ZŠ
• výměna bezpečnostního skla ve vchodových dveřích v budově MŠ J. Fučíka
• oprava střechy na verandě v MŠ ul. J. Fučíka
• oprava dětského pískoviště vč. výměny zastřešení pergoly nad pískovištěm
a výměna písku v pískovišti na hřišti u MŠ J. Fučíka
• celoroční drobné opravy v obou školách prováděné obecními pracovníky;
Sběrný dvůr
• pravidelný vývoz velkoobjemových kontejnerů, třídění a vývoz kontejnerů
separovaného odpadu
• pravidelná likvidace ojetých pneumatik a tzv. nebezpečného odpadu,
elektrozařízení, olejů
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Informace Obecního úřadu

• oprava poškozeného oplocení při opakujících se krádežích v areálu SD do
doby, než byl zloděj dopaden
• pořízení nových plastových nádob pro PAPÍR, PLAST 240 l (předány dle
seznamu zájemcům)
• společně s DSO Židlochovicko podána žádost o dotaci na pořízení nových
nádob 240 l na papír, plast a bio (předpoklad dodání 2020-2021);

Provoz Obecního úřadu Holasice v prosinci 2019
pondělí 23.12.2019
ZAVŘENO
pátek 27.12.2019
8:00 – 12:00 hodin
pondělí 30.12.2019
8:00 – 15:00 hodin
úterý 31.12.2019
8:00 – 12:00 hodin
od 2. 1. 2020 provozní doba beze změny.

Budova hasičské zbrojnice
• pravidelná dotace na celoroční provoz budovy a zařízení
• revize elektronického zabezpečení budovy;

Statistika v obci
Počet obyvatel obce ke dni 8. 11. 2019 je 1178 obyvatel přihlášených
k trvalému pobytu.

Budova sokolovny, multifunkční hřiště
• oprava oplocení multifunkčního hřiště
• pravidelná údržba a úklid budovy a hřiště
• roční revize nářadí a zařízení sokolovny a hřiště;

rok

Dětská hřiště Za školou a Na Žlíbku
• pravidelná údržba a úklid celé prostory dětských hřišť
• pravidelná revize herních prvků
• oprava poškozeného oplocení vč. vstupních brán obou hřišť
• oprava herních prvků – lanová dráha, lezecká stěna, lanový žebřík na hřišti
Za školou
• oprava herních prvků – skluzavka, housenka na hřišti Na Žlíbku;
Koho podporujeme
Naše obec v roce 2019 přispěla na činnost:
• Myslivecký spolek Rajhrad, Popovice, Holasice z.s.
• SDH Holasice
• Spolek Včelařů ZO Rajhrad
• Taneční studio Rapido
• Dar pro TS Rapido – účast na ME v Chorvatsku
• Přispíváme na činnost Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, na Domov
pro seniory Matky Rosy, financujeme sociální služby v rámci dotačního program
„Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních
služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP
Židlochovice“.
Jakékoliv bližší informace lze získat na veřejných zasedáních obecního zastupitelstva, na webových stránkách obce nebo na obecním úřadu.

2016
2017
2018
2019

obyvatelé mladší 15 let
celkem
dívky
chlapci
217
102
115
220
105
115
239
114
125
244
114
130

obyvatelé starší 15 let
celkem
ženy
muži
882
430
452
901
441
460
919
450
469
934
457
477

1 099
1 121
1 158
1 178

Narození, úmrtí, přistěhování a odstěhování v naší obci k 8. 11. 2019
rok
2016
2017
2018
2019

celkem
9
10
11
11

narození
dívky
3
4
7
3

chlapci
6
6
4
8

celkem
4
9
11
8

úmrtí
ženy
3
5
6
5

muži
1
4
5
3

přistěho- odstěhovaní
vaní
31
23
32
17
51
15
38
21

Obnovení Společenské rubriky ve zpravodaji
Vážení rodiče, Obec Holasice by ráda obnovila Společenskou rubriku
v Holasickém zpravodaji. V této rubrice jsou sdělována jména nově narozených
dětí – nových občanů naší obce.
S ohledem na ochranu osobních údajů však je nutné změnit způsob organizace uveřejňování jmen nově narozených dětí. Jména nově narozených dětí již
nebudou v této rubrice zveřejňována automaticky, ale v případě zájmu o zveřejnění jména nově narozeného občánka naší obce, musí rodiče na OÚ Holasice
předem podepsat souhlas se zveřejněním osobních údajů v místním periodiku
a na webových stránkách obce.
Formuláře jsou k dispozici na webu obce nebo na OÚ Holasice. Termíny
uzávěrky příslušného čísla zpravodaje: 15. 2., 15. 5., 15. 8. a 15.11.

Lenka Ungrová
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Václavské hody

Provoz sběrného dvora v zimních měsících
Od 1. 12. 2019 do 28. 2. 2020 je provoz sběrného dvora upravený.
Otevřeno ve sběrném dvoře bude pouze vždy první sobotu v měsíci od 9:00
do 11:00 hodin. V případě potřeby uložení velkoobjemového odpadu volejte
na obecní úřad a dohodněte si možnost otevření sběrného dvora.

Upozornění pro občany – parkování u MěÚ v Židlochovicích (tzv. Kulaťák)
Upozorňujeme občany, že při vyřizování záležitostí na MěÚ v Židlochovicích,
ul. Nádražní 750, je nutno mít při parkování u úřadu v autě parkovací hodiny. Ty
je možné koupit na pokladně MěÚ za 30 Kč. Parkování je omezeno na max.
1,5 hod. Tato novinka platí od června 2019.

Dovolte mi v krátkosti, ale s o to větší upřímností, poděkovat našim milým
stárkům za nádherný víkend, který jsme mohli od 27. 9. do 29. 9. 2019 opět
prožít. Každým rokem po hodech si říkám, hm, to byly moc pěkné hody, kdoví,
jaké budou za rok? Ty letošní byly skvělé, pozitivní, plné mladého nadšení,
úsměvů, lehkosti, zábavy, humoru, vtipu a patřičné úcty patronu obce sv. Václavovi, kterou stárci projevili při hodové mši svaté u kaple. Když jsem obdržela
sérii fotek z nedělního průvodu a následné zábavy, nechápu, jak se podařilo
fotografovi Davidu Smetanovi zachytit na fotkách i tu krásnou pohodu, která
opravdu ze všech stárků vyzařovala. Všichni do jednoho si hody opravdu užívali
a moc pěkně je prožívali. Jestli dostanu svolení od všech stárků, ráda bych fotky
zveřejnila, protože pokud fotky neuvidíte, neuvěříte!
To mládí a jejich radost byla doslova nakažlivé pro nás všechny zúčastněné
na předhodové zábavě, na průvodu obcí a na hodové zábavě.
Ráda bych na tomto místě poděkovala hlavnímu stárkovi Radku Kaštánkovi
a hlavní stárce Veronice Finkové, protože pod jejich vedením jsme si mohli užít
opravdu důstojnou a přitom zábavnou oslavu Václavských hodů!
Originálnímu půlnočnímu překvapení od stárků přecházelo skvělé vystoupení
děvčat z TS Rapido, za které bych jim také moc ráda poděkovala! Viktorka
Dufková a Anička Menčíková nás přesvědčily, že salta a hvězdy se dají „metat“
i v kroji!
Ráda bych také poděkovala našim nejmenším tanečnicím, které si pro nás
pod vedením paní Aleny Sýkorové připravily krásné taneční vystoupení v neděli
po průvodu.
Samozřejmě nemohu zapomenout na rodinu Dufkových, kteří už osmým
rokem mají hody ve své režii. A každým rokem nás přesvědčují, že o hody je
v Holasicích perfektně postaráno.
Vím o mnoha dalších obětavých občanech, kteří ochotně
pomohli s přípravou
a organizací hodů, kdybych je všechny vyjmenovávala, nestačil by mi
vymezený prostor pro
tento článek! A proto
prosím, Vy všichni, kdo
jste jakkoli pomohli,
přijměte
opravdu
upřímné DĚKUJI!
S úctou
Lenka Ungrová
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Stolní kalendář s fotografiemi Holasic
Protože vydání stolního kalendáře s obecními informacemi se těší velké
oblibě Vás občanů, i pro rok 2020 bude naše obec tento kalendář vydávat.
Distribuce kalendáře bude probíhat v předvánočním týdnu, tj. od 16. 12. do
22. 12. 2019. Ty rodiny, které kalendář neobdrží, si jej mohou vyzvednout
v provozních hodinách na obecním úřadu.
Holasický Betlém
V loňském roce vznikl Holasický
Betlém, který se setkal s velkým
zájmem Vás občanů. Bohužel se
minulý rok nedostalo na všechny zájemce, a tak ti z Vás, kteří máte stále
zájem, vězte, že tento betlémek je
opět k mání, můžete si ho zdarma vyzvednout kdykoli v době provozu
obecního úřadu.
Povinné označování psů
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze
v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území
České republiky označený každý pes. Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce
věku). Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování
provedené před 3. 7. 2011. Dozorovým orgánem je státní veterinární správa –
https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/povinne-oznacovani-psu/.

Investiční výstavba v obci

Investiční výstavba v obci

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o důležitých investičních stavbách, které nás čekají
v nejbližší době. Vzhledem k tomu, že se blíží rok 2021, kdy SŽDC bude opravovat železniční silniční nadjezd, který bude mít dva plnohodnotné jízdní pruhy
a bezpečný chodník pro pěší, vyvstala pro naši obec povinnost opravit tzv. druhý
výjezd z obce (ve směru od Rajhradu). Jedná se o navázání na již dokončenou
etapu I a II, které byly letos na “Donbase“ dokončeny.
Téměř celý rok 2019 jsme věnovali přípravám projektu a vyřizování všech dokumentů v souvislosti s vyřízením stavebního povolení pro opravu tohoto druhého výjezdu. Vlastní oprava komunikace bude poměrně nákladná, protože
opravíme i panelovou cestu na Donbas, do celého povolovacího systému ale
zasahuje kromě odboru dopravy ze Židlochovic také dopravní Policie ČR a další
dotčené orgány. Těmito orgány nám bylo určeno, že silnice musí být rozšířena
dle platných norem. Pro nás to znamená rozšířit tuto silnici směrem do pozemků
Českých drah. Proto jsme museli uzavřít věcné břemeno – služebnost s jednorázovou úhradou za sjednání tohoto břemene. Rozšířením vlastní silnice na výjezdu směrem do zeleného pásu, sousedícího se silnicí, musíme provést
i přeložku plynu. Byť se jedná o cca 68 metrů, bude toto přeložení stát 640
tisíc Kč a aby to nebylo málo, v Holasicích není plyn tzv. zokruhován, tudíž
musíme zajistit po dobu přeložky tzv. dočasný ochoz zásobování obce plynem,
což bude obec stát dalších cca 400 tisíc Kč. Dále musí být přeloženo veřejné
osvětlení za mostem směrem k výjezdu z obce a ve stejném místě musí být opěrnou zídkou zajištěn svah. Náklady na tento relativně „krátký“ úsek místní komunikace se tedy budou pohybovat někde mezi 5 – 6 miliony Kč. Samozřejmě to,
kdo bude práci provádět, musí být zajištěno řádným výběrovým řízením. Naší
snahou je provést výběrové řízení v zimních měsících tak, aby se s pracemi
začalo ihned zjara 2020. V říjnu tohoto roku vyvstala možnost požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na opravu této místní komunikace. Byla šance
získat cca polovinu nákladů na opravy výše popisovaného z národního dotačního titulu, který měl být v listopadu 2019 vyhlášen. Ovšem paní ministryně Dostálová rozhodla, že pro rok 2020 nebude vyhlašovat otevření dotačního titulu
na opravu místních komunikací
a finance určené pro tento titul
posílí žádosti o dotaci z roku
2018. Pro nás to tedy znamená
celkovou úhradu z vlastních
prostředků. Vzhledem k tomu,
že se podařilo v uplynulých 8
letech naspořit pěknou částku
cca 22 milionů Kč, můžeme
tuto investici pro rok 2020

naplánovat a uskutečnit a uhradit plně z vlastních úspor.
Mimo zpracování všech potřebných dokumentů k této investiční záležitosti
jsme v letošním roce 2019 nechali zpracovat projektovou dokumentaci na
opravu cesty – asfaltový povrch kolem sběrného dvora (začátek od panelů ze
„Žlíbku“) směrem k ČOV (napojení na asfaltovou cestu k ČOV) a směrem k pozemku na tzv. třináctce (pozemek určený pro výstavbu nové MŠ). Dále jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci na opravu cesty – asfaltový povrch ke
kapli sv. Václava. Nezapomínáme ani na dokončení místní komunikace na ul.
Čsl. armády – III. etapa, zde je projektová dokumentace také postupně zpracovávána. Všechny uvedené projekty mají celou řadu dalších problematických
záležitostí, které je třeba vyřešit, jako např. přeložka optického kabelu CETIN,
přeložka kanalizace včetně opěrné zídky ve svahu pod OÚ, přeložka NN vedení.
Jsou to všechno záležitosti, které vyřízení stavebního povolení nejen prodlužují,
ale samozřejmě celou opravu také finančně prodražují.
V letošním roce jsme zahájili jednání ve věci opravy chodníku, který spojuje
Holasice a Rajhrad. Jak většina z Vás ví, tento chodník není na pozemku obce,
tedy ani ve vlastnictví obce, v roce 2003 byl celý pozemek za benzínovou čerpací stanicí TVG vč. tohoto chodníku prodán na uvažovanou výstavbu Penny
marketu. Chodník se obec snaží po celou dobu udržovat a dle možností opravovat. Jsme si plně vědomi, že stav této poměrně frekventované „spojky“ mezi
Holasicemi a Rajhradem je v neutěšeném stavu. Jsme připraveni i tento chodník
opravit, ovšem nejprve musí být vyřešena situace kolem vlastnictví. Po posledním jednání s právníkem se budeme snažit získat chodník zpět do majetku obce,
což bude znamenat, že bude třeba tento chodník od současného vlastníka koupit zpět nebo získat do pronájmu. V současné době je alespoň v této lokalitě
zadána oprava autobusové zastávky u čerpací stanice TVG.
Zařizování těchto projektů znamená řešení spousty problémů a dotahování
všeho do zdárného konce je opravdu velice náročné. Přál bych si realizaci projektů urychlit, ale věřte mi, že některé věci nedokážeme s paní starostkou ovlivnit
a musíme pokorně projít celým zdlouhavým procesem. Zdárný výsledek však
vždy potěší a motivuje do další práce pro rozvoj obce.
Chtěl bych poděkovat Vám všem všímavým občanům, kteří jste chválili a ocenili výsadbu silničních ostrůvků před restaurací U Zlatého srnce. Máme radost,
že se tato změna k lepšímu líbí a je občany velice kladně hodnocena. Zejména
občané z Rozhraní v tomto případě chválou opravdu nešetřili. Vězte, že to není
konečná, určitě hodláme v osazování silničních ostrůvků i v dalším ozeleňování
na k.ú. obce pokračovat také v budoucnosti.
S blížícími se vánočními svátky a novým rokem mi dovolte, abych všem
občanům Holasic popřál příjemné prožití Vánoc a v novém roce 2020 zdraví,
štěstí a spokojenost.
Roman Kostelecký, místostarosta obce
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Platforma MOBILNÍ ROZHLAS

Platforma MOBILNÍ ROZHLAS

Naše obec od roku 2017 (info ve zpravodaji č. 56) používá platformu
MOBILNÍ ROZHLAS. Postupně sbíráme kontakty od Vás, občanů, kteří se
egistrují a využívají tuto platformu. K dnešnímu dni jsme dosáhli 41% pokrytí
obce a patříme mezi města a obce s vynikajícím pokrytím kontaktů!
Na několika jednáních zastupitelstva obce byl vznášen požadavek zřízení
facebookové stránky od zastupitelů z uskupení Občané 2018. Tento požadavek
nebyl zastupitelstvem schválen. Důvodem neschválení byl zejména fakt, že na
FB není zajištěna identita pisatele, a tak často není zřejmé, kdo vlastně je autorem příspěvku. Pocit jistého utajení pak vede k vulgaritám a osočování,
k dezinformacím a polopravdám, čímž se často zabředává ke zcela jinému účelu
a především neřešení problému. Touto cestou rozhodně jít nechceme.
Jak je uvedeno v úvodu tohoto článku, od roku 2017 využíváme MOBILNÍ
ROZHLAS. Jde o zdaleka nejrozšířenější platformu pro chytrou komunikaci mezi
občany a samosprávami. Je nástrojem, s jehož pomocí může vedení zapojené
obce snadno a efektivně komunikovat se svými občany, a to zasíláním SMS,
e-mailů, případně zpráv do aplikace. Velkou výhodou MOBILNÍHO ROZHLASU
je, že komunikace je cílená, měřitelná, obousměrná a slušnou formou lze
sdělit i nepříjemnou věc, názor, požadavek.
Součástí platformy je mobilní aplikace ZLEPŠEME ČESKO, která slouží ke
snadnému nahlašování problémů. Skrze aplikaci jde nahlásit jakoukoli závadu
od povaleného dopravního značení, přes uvolněný poklop kanálu až po přetékající kontejnery, černou skládku nebo vrak auta. Díky této aplikaci můžete
nahlásit např. pohřešování nebo svévolný pohyb zvířete. Nejednou aplikace pomohla při hledání pohřešované osoby. Podněty jsou provozovateli Mobilního
rozhlasu ručně kontrolovány, upřesňovány a tříděny, takže k vedení obce se
dostanou skutečně hodnotné informace. Vedení obce tak má přehled o problémech, které obyvatele trápí.

s webovými stránkami samosprávy přes RSS je samozřejmostí.
Po lokalizaci a schválení podnětu dispečerem systém automaticky odešle
e-mail s informací odpovědné osobě v příslušné samosprávě. Popis, fotografie
a přesná lokalizace závady šetří samosprávám spoustu času při zajištění
závady. Podněty lze filtrovat podle aktuálního stavu, typu, stáří a kompetentních
osob.
Výhodou aplikace je celorepublikové fungování, občané tak mají možnost
odebírat informace z více samospráv a nahlašovat podněty v rámci celé ČR.
Stejnou platformu využívá také např. město Rajhrad. Jestliže si občan zadá
odběr informací také z Rajhradu, bude dostávat info nejen z Holasic, ale i z Rajhradu.
Spojením projektů Mobilní rozhlas, ZmapujTo a Lepší místo vznikla nejpoužívanější platforma na správu občanských podnětů v ČR, kterou používá
už 1 500 samospráv. Od svého vzniku pomohla vyřešit už více než 40 000
závad na území celé ČR. Pokud narazí občané na rozbitý mobiliář, nepořádek
v ulicích nebo černou skládku v přírodě, stačí problém vyfotit a nahrát přes jednoduché rozhraní aplikace: www.mobilnirozhlas.cz/ekosystem/aplikace.
3. Systém anket a participativní rozpočet
Také v Holasicích chceme do dění naší samosprávy zapojit Vás – naše občany, k čemuž nám může pomoci právě systém anket. S anketami Mobilního
rozhlasu máme všichni k dispozici jedinečný nástroj na získání názorů Vás občanů a na tvorbu participativních rozpočtů, jejichž obliba v Česku stále roste.
Máte-li zájem o tuto aplikaci, stáhněte si, prosím: https://zlepsemecesko.cz/.
Lenka Ungrová

Naše obec od podzimu 2019 využívá:
1. Systém pro komunikaci
SMS – Akutní informace o hrozícím nebezpečí, výpadcích energií, dopravních
uzavírkách a další.
E-maily – Pozvánky na kulturní akce, novinky, fotografie z akcí a informace
o dění ze samospráv.
Hlasové zprávy – Vhodné pro zrakově handicapované občany i pro seniory.
Možnost tónové volby odpovědi.
2. Aplikaci Mobilní rozhlas Zlepšeme Česko
Umožňuje rychlým způsobem nahlásit podnět, požadavek na vedení obce,
ale i námět na zlepšení. Navíc prostřednictvím tohoto systému dostávají občané
zpětnou vazbu o aktuálním stavu podnětů, které přes systém nahlásili. Propojení
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Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 10. zasedání konaném dne 19. 9. 2019
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 10. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní Tomanovou a pana Bachorce;
schválilo:
• dodatečné zařazení žádosti Holasických Violek o možnost využívat sokolovnu k cvičení (volejbalu) pro školní rok 2019/2020. Žádost a její projednání bude zařazena
k bodu č. 11 a dále Zastupitelstvo obce Holasice schvaluje vyřazení bodu č. 6 Kupní
smlouvy na kanalizační řad, vodovodní řad a veřejné osvětlení
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330054942/001 za účelem
zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona
osobní služebnosti energetického vedení dle tohoto zákona na pozemku par. č. 2,
3/1, 42/7, 42/8, 42/9, 42/10, 90, 324/1, 369/1, 394/6, 394/7, 394/8, 394/9
zapsaných na LV 10001 pro katastrální území Holasice, obec Holasice, okres Brnovenkov, E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400 za jednorázovou náhradu ve výši
124.500 Kč bez DPH (k částce bude započítána platná sazba DPH)
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. 805/2019 v podobě předložené zastupitelstvu dne 19. 9. 2019
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok 2019 příspěvek ve výši 10.000 Kč Spolku
zdravotně postižených Brněnska vč. darovací smlouvy s následným
vyúčtováním do 20. 12. 2019
• uzavření smluv – pronájem prostor v obecní sokolovně uzavřené vždy mezi Obcí
Holasice a Mgr. Vítkovou (power yoga), L. Horákovou (trampolíny), TS Rapido
(roztleskávačky), Mgr. Hlaváčem (sebeobrana), Holasickými Violkami (volejbal)
• uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v obecní sokolovně a obecního víceúčelového
hřiště. Smlouva je uzavřena mezi Obcí Holasice a ZŠ a MŠ Holasice, p.o. v období
září 2019 – červen 2020 za účelem užívání pro výuku tělesné výchovy a pro sportovní vyžití dětí
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok 2020 příspěvek na financování systému IDS
JMK na rok 2020 ve výši 59.550 Kč
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti – zřízení
pozemní komunikace na služebných pozemcích. Smlouva je uzavřena mezi SŽDC,
státní organizace Praha a Obcí Holasice. Věcné břemeno je zřizováno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč + DPH
• termín příštího jednání 24. 10. 2019 od 18:30 hodin. Body a důvodové zprávy, které
mají být zahrnuty na program jednání, budou dodány do 14. 10. 2019 do 12:00 hodin;
souhlasilo:
• s provedením nové vodovodní přípojky k rodinnému domu v Holasicích v ul.
Palackého 57 dle přiloženého technického popisu. Veškeré práce spojené s provedením přípojky budou hrazeny v režii žadatele;

pověřilo:
• místostarostu zajištěním výběrového řízení – Mýtní úmyslná těžba dle povolení MÚ
Židlochovice
• zastupitele Bc. Lubomíra Oškrdala jednáním s Jihomoravským krajem, Správou
železniční dopravní cesty, společností KORDIS JMK a dalšími vztažnými orgány
a institucemi směřujícím k realizaci železniční zastávky Holasice;
neschválilo:
• uvolnění jakékoli nástěnky u samoobsluhy pro potřeby Volebního uskupení
Občané 2018
• zřízení facebookové stránky Obce Holasice;
vzalo na vědomí:
• sdělení Bc. Oškrdala, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání zastupitelstva
pro svou osobní potřebu a pro zveřejnění na FB
• informace o stavebních pracích na opravě komunikace a chodníků na ul. Čsl. armády
• rozpočtové opatření č. 8,9/2019
• informace o uvažovaných změnách JŘ linky 505 IDS JMK
• informaci o možnosti opravy autobusové zastávky směr Brno (u TVG)
• informaci o obchvatu Rajhradu
• informace z obecního úřadu.
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Zastupitelstvo obce na svém 11. zasedání konaném dne 24. 10. 2019
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 11. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní Dufkovou a paní Holíkovou;
schválilo:
• dodatečné zařazení žádosti ředitelky školy o povolení čerpání Fondu rezerv,
dodatečné zařazení žádosti obce Holasice o dotaci na obnovu místní komunikace
– 2. vjezd do obce, úpravu názvu bodu o Zprávě o uplatňování ÚP Holasice takto:
I. Zpráva o uplatňování ÚP Holasice za období 2013 – 2018 a pokyny pro zpracování
návrhu změny č. 1 ÚP a současně zařazení tohoto bodu před stávající bod č. 5
• navržený program jednání zastupitelstva obce
a) podle ust. § 84 odst. 2 písm. y) zákona o obcích (obecní zřízení) a dle ust. §
6 odst. 5 písm. b) stavebního zákona, pokyny pro zpracování návrhu změny č. 1
územního plánu Holasice v rozsahu zadání změny obsažené v kapitole E) I. Zprávy
o uplatňování územního plánu Holasice za období 2013 - 2018
b) dle § 55a odst. 1 stavebního zákona, že změna č. 1 územního plánu Holasice
bude pořizována zkráceným postupem dle § 55b stavebního zákona;
c) dle § 43 odst. 3 stavebního zákona, že řešení změny č. 1 územního plánu
Holasice může ve vymezené části obsahovat i prvky regulačního plánu.
• vyjádření k žádosti o vyjádření k územnímu řízení pro parcelaci a výstavbu pěti
rodinných domů v Holasicích v této podobě: Uvažované dělení pozemku p.č. 134,

Zasedání zastupitelstva obce

Drakiáda v mateřské škole

135 a 136 vše v k.ú. Holasice požadujeme přepracovat tak, aby byl zmenšen počet
pozemků a byla tak dodržena 40% zastavěnost každého z nich v souladu s platnou
územně plánovací dokumentací obce Holasice. Předložený záměr výstavby předpokládá umístění RD zčásti nad obecním pozemkem, což není z našeho pohledu
vhodné. Požadujeme zapuštění objektů směrem do soukromých pozemků tak, aby
striktně navazovaly na sousední stávající RD na pozemku p.č. 133 a 137 oba k.ú.
Holasice a dodržely přitom zastavěnou plochu uvedenou v ÚP obce Holasice.
Upozorňujeme, že navrhovaná nástavba na hřebenu RD navozuje počet třetího nadzemního podlaží, které není v souladu s regulativy územního plánu obce Holasice
• navýšení hodnoty budovy ZŠ příspěvkové organizace obce Holasice – Základní
škola a Mateřská škola Holasice, ul. Palackého 24
• termín příštího jednání 12. 12. 2019 od 18:30 hodin. Body a důvodové zprávy, které
mají být zahrnuty na program jednání, budou dodány do 2. 12. 2019 do 12:00 hodin
• čerpání Rezervního fondu v částce maximálně 100.000 Kč na vybavení nových
školních šaten pouze v případě, že bude vyčerpána provozní dotace od zřizovatele
• podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova místní komunikace (ul. Čsl. Armády
a ul. Palackého) v obci Holasice“ do výzvy na podporu obcí a obecních projektů pro
rok 2020, kterou vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
• zadat zpracování podkladů a žádosti o dotaci do výzvy MMR na podporu obcí
a obecních projektů pro rok 2020 (projekt „Obnova místní komunikace (ul. Čsl.
Armády a ul. Palackého) v obci Holasice“ společnosti EU LEGAL ADVISORY, s.r.o.
dle nabídky ze dne 23. 10. 2019, cena celkem: 30.000 Kč + DPH;
projednalo:
• v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona, I. Zprávu o uplatňování
územního plánu Holasice za období 2013 - 2018 upravenou po projednání ve znění
dle přílohy;
souhlasilo:
• se záměrem výstavby – rekonstrukce RD na ul. Václavská čp. 10 včetně připojení
na technickou a dopravní infrastrukturu a s umístěním a zřízením parkovacího místa.
Parkovací místo bude provedeno zpevněním terénu travními dlaždicemi a bude provedeno v režii žadatele. Záměr výstavby – rekonstrukce RD je nutné projednat dle
současně platné legislativy na SÚ v Rajhradě a se všemi dotčenými orgány státní
správy a vlastníky a správci technické i dopravní infrastruktury.
vzalo na vědomí:
• sdělení Bc. Oškrdala, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání zastupitelstva
pro svou osobní potřebu a pro zveřejnění na FB
• rozpočtové opatření č.10, 11/2019
• informaci o zavedení aplikace tzv. Moderní aplikace pro agendu zastupitelstva,
tzv. UZOB
• informaci o vzhledu a možné opravě autobusových zastávek
• informace z obecního úřadu.

Hádejte, jaká je asi jedna z nejoblíbenějších činností dětí v podzimní období.
Samozřejmě, že pouštění draka. A abychom z něho měli opravdu radost, dali
jsme si s dětmi z MŠ na jeho výrobě opravdu záležet. Našeho draka jsme vyrobili
z lehkého papíru, společně jej vyzdobili obrázky a celého podlepili dokonale
souměrným křížem. A pak už jsme se mohli vrhnout na samotné pouštění přímo
na naší školkové Drakiádě. Vítr foukal sice jen lehounce, i přesto se ale dráčci
nad místním hřištěm i v jeho okolí krásně vznášeli a usmívali se na nás z velké
výšky. Letos si děti této podzimní zábavy opravdu pořádně užily.
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Jaromíra Saletová, vedoucí učitelka MŠ

Co nového v základní škole

Co nového v základní škole

V letošním školním roce jsme mohli s velikou radostí přivítat 25 nových prvňáčků, kteří 2. září poprvé usedli do školních lavic. Od prvního dne ve škole,
kdy se v očích dětí mísila radost, nadšení a dychtivost společně s obavami a nejistotou, prvňáčci ušli veliký kus cesty. Stali se
opravdovými školáky, odpadla nejistota a obavy
a s potěšením musíme říct, že se do školy těší,
učení je baví a mají mezi sebou velice dobré kamarádské vztahy. Žáci se během tohoto krátkého
času naučili již spoustu věcí. Společně poznáme
už devět písmen, dokážeme skládat jednoduchá
slova, napsat pár písmenek a slabik a sčítat a odčítat do šesti. S žáky jsme si nastavili pravidla třídy, která se snažíme společně
dodržovat, a díky tomu jsme si vytvořili příjemné a pozitivní prostředí, ve kterém
se všichni vzájemně respektujeme a pomáháme si. Rádi bychom dětem popřáli,
aby se jim i nadále ve škole dařilo a přetrvala u nich radost, nadšení a chuť
poznávat vše nové. Rodičům zároveň přejeme dostatek trpělivosti, důslednosti,
ale také mnoho radosti z úspěchů svých dětí.
Třídní učitelka 1. ročníku

Ve školním roce 2019/2020 jsme otevřeli 3 oddělení školní družiny pro
60 žáků. Pedagogický sbor byl rozšířen o nového pana vychovatele, který je
zároveň i asistentem pedagoga.

V pondělí 4. 11. se žáci 3. ročníku zúčastnili
projektu Budování vztahu k přírodě – enviromentální
program. Pan Čupa a jeho kolega z místního mysliveckého spolku měli pro děti připravenou velmi pěknou
a poučnou prezentaci o myslivosti s hádankami a ukázkami loveckého troubení a shozů.
Ve středu 6. 11. program pokračoval pracovní
vycházkou. Děti spolu s panem Čupou obcházely
některé místní zásypy a pomáhaly mu s krmením zvěře
před zimou.
Třídní učitelka 3. ročníku
Jako každý podzim se v pondělí 14. 10.
na školním dvoře uskutečnilo „Dýňování“.
Počasí se vydařilo a děti vyřezaly s pomocí
rodičů nejrůznější „Dýňová strašidýlka.“ Některá byla opravdu strašidelná, jiná naopak
vtipná. Nechyběla čerstvě uvařená dýňová
polévka a různé sladkosti. Akci jsme si společně užili, moc děkujeme všem rodičům za
dobroty a těšíme se na další společnou akci.
Třídní učitelka 5. ročníku
16

Jak rozvíjí děti čtenářskou gramotnost
ve školní družině?
Na podzimní období tohoto školního
roku jsme ve školní družině zařadili pro
posílení čtenářské gramotnosti cyklus
návštěv pro nejmenší v knihovně Rajhrad.
Děti se velmi poutavým způsobem seznámily s tvorbou a životem Boženy Němcové
a také s literaturou komiksu, z nichž u nás
neznámější je časopis Čtyřlístek, jehož
prvním autorem je Jaroslav Němeček.
Dále si také prohlédly pohádkové
knížky, které pro ně napsal Václav Čtvrtek.
Každá beseda probíhá interaktivním
způsobem, kdy děti samotné objevují,
hledají, řeší a někdy i bádají nad dějem
a souvislostmi v příběhu či pohádce.
Vedoucí vychovatelka školní družiny

Od 1. 10. 2019 se otevřely pro naše
žáky tyto kroužky:
ve škole:
keramický kroužek
v sokolovně: florbal, badminton a parkour.
Co nás čeká?
20. 11. 2019 Den otevřených dveří od 8:00 – 10:00 h
1. 12. 2019
Vystoupení dětí a žáků
u rozsvěcování vánočního stromu v 17:00 h
Vánoční dílničky s rodiči
Vánoční besídky pro seniory
Vánoční prázdniny 23. 12. 2019 – 5. 1. 2020 (nástup 6. 1. 2020).
Přejeme Vám krásné prožití adventního období, dětem vánoční prázdniny
plné pohádek a sněhu a Vám všem pevné zdraví po celý rok 2020.
Pavlína Zámečníková a zaměstnanci
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Krásný předvánoční čas,
dovolte mi dnes v souvislosti s 30. výročím sametové revoluce připomenout,
jak to tehdy u požárníků v naší obci fungovalo. V době konce osmdesátých let
sbor fungoval v omezené míře. Tendence soustředit vše do tzv. střediskových
obcí zlámala vaz některým sborům v našem okolí, nakonec trochu paradoxně
i v Rajhradě. Do budovy požární zbrojnice se neinvestovalo, stejně jako do dalších obecních budov, a to se projevovalo na jejich stavu. Sbor musel pro špatný
technický stav zrušit vozidlo Tatra 805, tzv. „Kačenu“, pro případný požár byl
k dispozici jen přívěs s čerpadlem zapojovaný za obecní traktor. I v oblasti kultury se toho v oné době moc nedělo, či spíše vůbec nic. Po roce 1989 se
v době ze svobody nastupující euforie členové sboru rychle semkli a dali
dohromady fungující organizaci, která začala nezbytnými kroky pro chod a fungování nejen v oblasti požární ochrany, ale i obce. Z Opatovic byla opět přetažena Tatra 805 a uvedena do provozuschopného stavu. Je až k neuvěření,
jakým vývojem obec i hasičský sbor, potažmo systém pro pomoc lidem v nouzi,
za uplynulých 30 let prošel. V souvislosti s rozsáhlými povodněmi v roce 1997
došlo k vytvoření zákonů o Integrovaném Záchranném Systému, jehož funkčnost byla často vyzkoušena i u již zmiňovaných povodní v následujících letech,
větrných smrštích či jiných kalamitách a požárech. Na obcích byly nově
„papírově“ zřízeny jednotky dobrovolných hasičů, jejich zařazení do kategorií
a předurčenosti k událostem.
Nicméně my už zde uvádíme zejména současnost, jež nám v polovině září
přinesla oslavy 130 let trvání hasičů v Holasicích. Za velmi pěkného počasí
jsme spolu s hosty, spoluobčany a kamarády z okolních sborů ocenili členy,
kteří zasvětili svůj volný čas hasičům. Mimo tradičních návštěv z okolí k nám
zamířila i historická technika v podobě vozidla Škoda 125 z roku 1927 z Hrušovan, koněspřežné stříkačky z Blučiny a Volhy Veřejné bezpečnosti – všechny
navíc plně funkční! Z moderní techniky se představila hasičská technika sborů
ze Syrovic, Bratčic a Nosislavi, z řad Policie ČR bylo k vidění vozidlo Škoda
Octavia a Celní správa ČR přivezla vozy hned tři. Celníci návštěvníkům předvedli

ukázky vyhledávání drog a další kousky s cvičenými psy. Závěrečné jízdy
v hasičských autech si snad nenechalo ujít žádné školkou či školou povinné
dítě i někteří rodiče :-)…
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Zásahy:
5. 8. – Odpoledne jsme zasahovali u požáru návěsu převážejícího peletky
(palivo do kotlů na tuhá paliva) na dálnici D52 u Popovic. Vzorně vytvořená
záchranářská ulička a rychlý výjezd jednotek včetně té naší byly důvodem, že
i přes značné poškození návěsu kamionu nepřišel velmi hořlavý náklad k úhoně.
15. 10. – V brzkém odpoledni jsme zasahovali v Rajhradicích u požáru uloženého dřeva ve dvoře domu. Díky včasnému ohlášení došlo k pouze minimální
škodě na majetku, neboť v těsné blízkosti dřeva byly zaparkovány i dva traktory,
o škodách na budovách nemluvě.
19. 10. – Krátce před 20. hodinou jsme zasahovali u požáru uskladněného
dřeva u udírny v Rajhradě. Požár byl menšího rozsahu a byl při příjezdu na místo
v podstatě uhašen majitelem. I zde došlo jen k minimální škodě.
25. 10. – Před 11. hodinou dopoledne jsme vyjeli k nahlášenému požáru
nákladního vozu na Staré Poště v Rajhradě. Během jízdy na místo jsme byli odvoláni, neboť se požár ukázal být
jen závadou na motoru vozidla
a zásahu nebylo potřeba.
Závěrem nám dovolte popřát
hodně zdraví a štěstí do roku
2020.
Obrázky z akcí najdete na webové adrese www.rajce.idnes.
cz/sdhholasice.
Za hasiče Luboš Bachorec
foto: Daniel Konečný

Tříkrálová sbírka 2020 v Holasicích

Tříkrálová sbírka

S koncem roku přichází čas velkých svátků – Vánoc. Jejich součástí je i svátek
Zjevení Páně neboli Tří králů, kdy si připomínáme mudrce, kteří se podle vyprávění evangelií přišli poklonit právě narozenému Ježíši do Betléma. S tímto svátkem byla už od
středověku spojena tradice koledování – koledníci (často chudé děti) chodili s písní
dům od domu, přáli vše dobré a na dveře psali C + M + B doplněné letopočtem jako
přání do celého roku (jedná se o iniciály latinského požehnání Christus mansionem
benedicat, tedy Kristus ať žehná tomuto domu). Dostávali jídlo nebo jiné drobné dárky.
Na tradici v roce 2000 navázala Charita Česká republika a dala jí nový význam: koledníci
obcházejí dům od domu a zvou všechny lidi k účasti na pomoci těm, kteří to právě
potřebují.
Chceme Vám touto cestou ohlásit dvacáté pokračování Tříkrálové sbírky na
začátku nového roku. Koledovat se může od 1. do 14. 1. 2020. V Holasicích se skupinky koledníků vydají na cestu v neděli 5. ledna 2020. V případě zájmu o pomoc se
obraťte na vašeho místního koordinátora sbírky. Kontakt: Lenka Ungrová, starosta@holasice.cz, 724 186 303.
Každý vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením
Charity ČR a platným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a označena
znakem Charity ČR.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky chceme z větší části použít na vybudování nového
výtahu v budově hospice sv. Josefa pro přemisťování hospicových pacientů a taky udělat
rekonstrukci některých vícelůžkových hospicových pokojů na jednolůžkové. Dále pak
potřebujeme zakoupit zdravotní a kompenzační pomůcky a pomůcky pro manipulaci
s imobilními klienty.
V předešlém roce jsme tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit nové lehátka
a vozíky na převoz hospicových pacientů. Rozšířili jsme Charitní pečovatelskou službu
zakoupením nového auta a podařilo se nám nainstalovat přenosné klimatizační jednotky
v prostorách hospice sv. Josefa.
Doufáme, že Vám letošní koledování udělá radost a přinese mnoho dobrého nejen
k Vám, ale i do domácností lidí, kterým je určena následná pomoc.
Za spolupráci a pomoc předem děkujeme. Radostné Vánoce a požehnaný rok 2020
za Oblastní charitu Rajhrad přeje
Mária Durkáčová
kontakt: 736 529 319
maria.durkacova@rajhrad.charita.cz

koledují dům od domu a navštěvují s pokladničkou Vaše domácnosti. V naší obci se
v loňském roce podařilo zajistit celkem 7 skupinek koledníků, kteří takto koledovali.
Každým rokem se daří vybrat vyšší a vyšší ﬁnanční částku, za což patří velké poděkování
dárcům i dobrovolným koledníkům!!
Na základě vyhodnocení loňské zkušenosti a zájmu další skupinky v letošním roce
by mělo v naší obci koledovat celkem 8 skupinek! Takže se podaří koledníkům navštívit
skutečně celou obec. Skupinku by měli tvořit minimálně 3 členové, přičemž jedna
osoba musí být starší 15-ti let, ostatní mohou být mladšího věku.
Sbírka probíhá zpravidla prvních čtrnáct dnů v měsíci lednu. Tříkrálová sbírka
v Holasicích bude probíhat v neděli 5. 1. 2020.
Chtěla bych Vám dárcům i koledníkům upřímně poděkovat, že pomáháte tam, kde
je to skutečně potřeba!
Lenka Ungrová

Článek do Aničky

Jak už se stalo pěknou tradicí, každoročně v naší obci probíhá v lednu Tříkrálová
sbírka. Každým rokem se podaří díky štědrosti Vás – dárců vybrat v naší obci více a více
příspěvků pro Oblastní charitu v Rajhradě. Díky Vaší každoroční štědrosti se daří udržovat vysokou kvalitu služeb, které Charita poskytuje.
Plně si uvědomuji, že na jedné straně jste velmi důležití Vy – dárci, kteří, věřím, rádi
přispíváte. Na druhé straně jsou to ochotní dobrovolníci, kteří v době konání sbírky

Advent jsem měla vždy ráda. Byla to doba příprav na Vánoce a těšení se na svátky.
Jako malá jsem advent pokaždé začala registrovat s nárůstem reklam na všechny ty nové
a zářivé hračky, které se objevovaly v televizi, zpravidla v pauzách mezi mými oblíbenými
pořady vysílané povětšinou v sobotních ranních hodinách – řeč je o animovaných pohádkách. Nadšení z kinematografického zážitku střídala čirá radost z barevných reklam a já
poslušně seděla před televizí a vstřebávala informace o nejnovějších výstřelcích hračkářského průmyslu, které jsem posléze co nejobsáhleji zformulovala do dopisu Ježíškovi. Na
takovém psaní nesměla chybět adresa příjemce: Pan Ježíšek bydlel každý rok na jiné ulici
(Nebeská, Boží či Třída Ježíše Krista) a pod jiným číslem popisným (výjimkou bylo číslo
666, na něm logicky Ježíšek nikdy nemohl bydlet). Dopis se po dopsání adresy vložil za
okno, a pak už se jen čekalo.
Z vyčkávání Štědrého dne mne vyrušila návštěva Mikuláše v doprovodu čerta s andělem, a než jsem dojedla poslední čokoládovou figurku, kterou jsem od této podivné společnosti 5. prosince dostala, byly tu Vánoce.
Advent pro mě ale nebylo pouhé čekání na dárečky, ale také zdobení domu, zpívání
koled a vánoční besídky ve školce. Dodnes na to ráda vzpomínám a chtě nechtě se
přistihnu, jak mě nostalgie strhává a já se koukám na Shrekoledu.
Má maminka ráda vzpomíná na vánoční besídky, které se pořádaly každoročně ve
školce. Tam pro ni v mém dětství začaly Vánoce. Později, když jsem chodila na základní
školu, s oblibou chodila na vánoční výstavu, která se odehrávala v prostorách jídelny.
Doma se snažíme vyvarovat se vánočnímu shonu, a tak víkend před Vánocemi odjíždíme na lyžařský pobyt do Rakouska. Tam se kocháme zasněženými kopci a ochutnáváme
cukroví od přátel. Po návratu domů už nás čeká pouze příjemná povinnost v podobě
zdobení stromečku a poslech vánočních alb Franka Sinatry.
Přeji Vám, ať Vás předvánoční shon neskolí a ať prožijete advent se svými nejbližšími.
Anna Procházková
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Možná jste si vyšli nebo si teprve vyjdete na procházku katastrem naší obce.
Když vyrazíte okolo tůně Ludmila po asfaltové cestě kolem telekomunikační věže
do nejjižnějšího cípu katastru, dojdete na tzv. Vojkovskou. Je to rovná pláň ohraničená na jedné straně železniční tratí, nalevo zarostlým srázem, spadajícím do mlýnského náhonu, vpředu zarostlým úvozem, vyhloubeným příležitostnými toky tajícího
sněhu na polích až od Syrovic. Když přijdete asi do poloviny pláně, všimnete si
nalevo, že pláň se jinak svažuje než ta vpravo a je zvlněná. Není to žádná záhada,
jenom to připomíná historii starší něco přes padesát let.
Začátkem 60. let došlo k rozvoji motorizace a přepravy nákladů, proto musela být
rekonstruována jedna z nejdůležitějších
silnic v republice, silnice č. I/2 Praha –
Bratislava. Tato silnice nevyhovovala zatížení, směrově i konstrukčně. V době První
republiky byla vydlážděna, ale to už nestačilo. Proto se začalo s výstavbou zcela
nové silnice. Nejprve byl vystavěn úplně
nový úsek z Židlochovic do Vojkovic s novými mosty. Na náspy silnice bylo potřeba
značné množství zeminy. Tato se bagrovala z prostoru mezi dnešním autoservisem
a úvozem, který tvoří hranici mezi Holasicemi a Vojkovicemi, za fotovoltaickou
elektrárnou.
V r. 1968 se začalo s úsekem Rajhrad, od Zahradnické školy, po Vojkovice, ke
kostelu. Protože dopravu nešlo přerušit, řešilo se to tím, že souběžně s výstavbou
byla postavena provizorní silnice z panelů, která začínala v Zahradnické škole,
pokračovala přes Slatinu a dnešní ulice Rozhraní a Čtvrtě a dále nad Holasicemi
přecházela na starou trasu a starý železniční most, poté znovu po panelech až
k řece před Vojkovicemi, přes křižovatku za vojkovské stodoly, okolo dnešního
obecního úřadu po návsi až ke kostelu. A nyní se vraťme k poli. Protože na novou
silnici bylo potřeba velké množství štěrku a písku na podsyp panelů, byl vytypován
náš prostor jako zdroj surovin. Nejprve byla shrnuta orniční vrstva od asfaltové
cesty až k srázu k řece na rozloze cca 4 hektarů. Při shrnutí se v blízkosti srázu
nad náhonem, kde svah tvoří oblouk, zjistily zbytky pravěkého osídlení. Byly objeveny zbytky zapuštěných staveb, úložné jámy, ohniště, možná i hrobová místa. Jaký
byl výsledek archeologického ohledání nevím, ale zřejmě nebyl významný. V přehledu Archeologického ústavu AV není o průzkumu zmínka, ale k Holasicím je tam
třeba zaznamenán nález střepů nádoby a upravených lastur v Holasicích, zřejmě
jako náboby z období cca před 2 tis. let, při výkopech základů tehdejšího kravína
JZD v r. 1959. V územním plánu rozvoje je tato lokalita, včetně přilehlé vojkovské,
označena jako archeologicky významná.
Poté se započalo s těžbou, svrchní hlinitá vrstva o mocnosti cca 2 m se používala

na náspy. Pod touto se nacházela asi osmimetrová vrstva písků od jemné zrnitosti,
křemenných a živcových štěrkopísků až po štěrk s valouny jako větší brambory.
Těžilo se pod stávající terén až téměř na úroveň hladiny ramene řeky. Tyto vrstvy
vznikly zřejmě v dobách třetihor nebo čtvrtohor, kdy v těchto místech bylo mělké
moře. Kameny a štěrk přinesly tehdejší řeky a příboje vln je obrousily do valounů,
oblázků a písku. Takto zřejmě vznikla tzv. Syrovická kosa, která vybíhala do moře
mezi Syrovicemi, Holasicemi, Přibicemi a Pravlovem. Jsou zde uloženy miliony tun
kameniva a písku. Protože písek i štěrk je celkem čistý bez jílovitých složek, je
vhodný do betonových směsí. Po vytěžení
části jámy byla na místě vybudována betonárka a obalovna asfaltových směsí, pro
zásobování stavby. Konstrukčně byla nová
silnice budována trochu odlišně, kdy nejspodnější vrstva byla uválená hlinitopísčitá
vrstva, vrstva oblázkového štěrku a na tu se
pokládala cca 30-40 cm vrstva betonu z tohoto štěrku a písku, která nesla zatížení.
Nahoře pak bylo cca 20 cm asfaltobetonu.
Nebyl používán drcený kámen. Rovněž se
betonovaly všechny mosty a další konstrukce mimo nosníků. Celkově se zde těžilo
a zpracovávalo několik desítek tisíc kubíků této suroviny, na náspy u nových mostů,
později i na stavbu silnice Židlochovice - Nosislav. Provoz zde skončil cca v r. 1972.
V krajině zůstala velká díra. Panelová silnice byla opět rozebrána a zahrnuta, park
před Zahradnickou školou byl zpětně upraven, odbagrován byl přejezd Slatiny
a zasypán zářez na Rozhraní. Panely byly rozvezeny na různá místa. V naší obci
z nich byla vybudována cesta na Donbas a na Žlíbku u sběrného dvora.
Z velké jámy se stalo smetiště a skládka odpadu, stavební sutě a průmyslového
odpadu z bývalého Svitu a Porobetonu v Hrušovanech. Na skládku se vozil
domovní odpad i z okolních obcí. Na přelomu 70. a 80. let byla téměř zaplněna
a bylo rozhodnuto o rekultivaci. Byla zahrnuta, rozprostřena ornice a předána zpět
k obdělávání. Akorát nebyl přesně dosažen původní profil, takže je to jinak zvlněno
než okolí a všímavý člověk si řekne, že příroda to tak neudělá.
Ale vraťme se zpět k onomu osídlení. Pamatuji si, že v dobývací stěně v blízkosti
oblouku svahu řeky byly vidět zasypané jámy jiným materiálem o hloubce cca
1,5 m, stopy zřejmě po kůlech nebo zahloubených příbytcích. Jámy mohly sloužit
jako úkryty, případně k uskladnění potravin či krmiva. Ono místo bylo určitě obýváno v průběhu věků, protože když se rozhlédnete po okolí, vše vám to napoví.
Podíváme-li se jihovýchodně, vidíme Výhon. A na úpatí Výhonu přímo naproti jsou
archeologická naleziště od doby kamenné po raný středověk. Blučinská naleziště
jsou zaznamenána v mapách světových nalezišť. Byly zde objeveny stopy a významné artefakty téměř všech zde známých kultur. Poslední průzkum se prováděl
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Jak znáš svoji obec?
při výstavbě bývalého střediska JZD Jaslo. Zde žijící obyvatelé v průběhu věků, ať
již neurčené kmeny, Keltové, Germáni, Langobardi, možná i příchozí Slované.
Mohlo se stát i to, že jistý bratranec Praotce Čecha zvaný Moravák vyšlapal na
vrchol Výhonu, rozhlédl se po okolí a pravil: „Je to zem vínem, mlékem a strdím
oplývající, šlapat dál už nebudem, tu zůstanem a Češi aťsi jdou dál!“. Jenom byla
chyba, že tehdy tam s ním nebyl žádný kronikář nebo fotograf, který by to pro nás
zaznamenal!
A proč by se pravěcí lidé usídlili zrovna zde? Protože je to strategické místo! Je
přímo u zdroje vody, tedy vhodný jak pro
život lidí i zvířat, tak i jako zdroj ryb a vodního ptactva. Dále má ochranný charakter,
z vody nikdo útočit nebude, je zároveň
dostatečně vysoko, takže chrání před povodněmi. A k vodě se stahovala na napájení
i zvěř k lovu jako zdroj potravy. V minulosti
byla celá svratecká a cezavská niva
protkána rameny a meandry řeky, bažinami
a neprostupným lužním lesem, táhnoucím
se od dnešního Brna úvalem pod Pálavou až k soutoku Moravy a Dyje. A právě
v těchto místech je tato překážka nejužší, cca 2 km. A v těchto místech nejspíše
přecházela stáda migrujících zvířat, případně tudy vedly obchodní stezky, proto to
obydlení těchto míst na obou stranách ve všech obdobích! A možná v zimě, když
uhodily řádné mrazy a přejít z jedné strany na druhou bylo snažší, docházelo ke
krádežím mladých dívek z obou stran. A stejné stopy zanechali lidé na výspě, která
byla odtěžena o 200 m dále na vojkovické straně. I tam byly stejné podmínky.
Zatím jsme se zaobírali historií, ale toto místo má i svoji budoucnost. V územních
plánech se v nejbližších letech předpokládá, že bude vybudována odlehčovací
spojka dálnice D2 z křižovatky Blučina, podél Blučiny přes Svratku a tato se zařízne
do naší pláně. Pravděpodobně nebude už možné tudy projít do Vojkovic. Vytěžený
materiál bude použit na náspy a nájezdy mostů přes železniční trať, mimoúrovňové
křížení silnic u Holasic, dále podél střelnice k Syrovicím, kde se překříží s dálnicí
D 52, a bude pokračovat ve staré stopě Hitlerovy dálnice kolem Želešic a Nebovid
k Brnu-Bystrci a dále na Boskovice.
Jak běží čas, místa se mění, v paměti lidí zůstanou vzpomínky, tak jak jsme je
znali my sami. Je dobré se o ně taky podělit. Nad každým místech se vznáší určitý
duch, který chce něco sdělit! Je otázka, jak je člověk k tomu otevřen. A myslím si,
že jenom ten, kdo zná svá místa, bydliště, okolí, jejich historii, ať už dobrou či špatnou, si může vytvořit vztah k domovu, určitým zákoutím, obci, zemi, vlasti a poznat,
že jsou nám drahá. A tím v sobě vytvořit pocit hrdosti a vlastenectví.
text a foto: Jiří Liška, holasický důchodce
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Ze života rajhradské farnosti
Malé ohlédnutí
Poutníci
Dne 30. září 2019 byla ze Stantiaga de Compostela do Rajhradu odeslána
zpráva, že vozíčkář Milan z Olomouce a jeho spolupoutníci, kteří z 26. na 27.
března 2019 nocovali v Rajhradě, došli po Svatojakubské cestě po šesti měsících
do cíle svého putování.
Ani ne o měsíc později – 29. října 2019, pro změnu v Rajhradě, požádal
o nocleh poutník z polské Vratislavi, který má v plánu do 6. ledna 2020 doputovat
do Jeruzaléma.
Popelka Nazaretská ve farním kostele
V neděli dne 20. října 2019 ve farním kostele Povýšení sv. Kříže uvedl
Rajhradský farní sbor hudebně literární pásmo „Popelka Nazaretská“ – pohled
na Kristův život očima Panny Marie, dílo básníka Václava Renče zhudebněné
Vítem Petrů.
Tradiční pouť rajhradských farníků do Tuřan
I v letošním roce, kdy jsme si v dubnu připomínali 350. výročí předání z rukou
olomouckého biskupa Karla z Lichtenštejna – Kastelkornu pallia novému pražskému arcibiskupovi Matouši Ferdinandu Sobkovi z Bílenberka v Tuřanech, se
v sobotu dne 26. října 2019 vydali rajhradští poutníci (sedm z nich bylo z Holasic)
na pravidelnou každoroční pouť k Panně Marii v Trní do Tuřan, kde spolu s dosavadním administrátorem P. Dominikem M. Eremiášem OSB prosili zejména za
nového dobrého duchovního pastýře pro svou farnost. Rajhradští putují každoročně do Tuřan od roku 1647 vždy třetí neděli po Velikonocích.
Růžencové pobožnosti v Holasicích
Každé úterý podvečer v průběhu měsíce října, ve kterém se věřící na celém
světě schází ke společné modlitbě růžence, probíhaly růžencové pobožnosti v do
posledního místa obsazené kapli sv. Václava.
Při společných modlitbách růžence bylo zejména pamatováno formou četných
díků a ještě četnějších proseb na živé i zemřelé obyvatele Holasic.
Zádušní mše sv.
V úterý dne 5. listopadu 2019 v kapli sv. Václava na přání holasických sloužil
P. Pavel Haluza zádušní mši sv. za všechny zemřelé obyvatele Holasic a zejména
za ty, kteří zesnuli v tomto roce.
Přednáška
V úterý dne 12. listopadu 2019 se fr. Jakub Maria J. Pohl OSB a fr. František
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Ze života rajhradské farnosti

Ze života rajhradské farnosti

J. Teister OSB v Holasicích podělili s cca 25 zájemci o své všední i nevšední
zážitky z letního společného pěšího putování cestou necestou po italských
zákoutích spojených zejména s životem sv. Benedikta z Nursie.

a potrvá do 29. prosince. Současně o víkendu 14. a 15. prosince proběhne vždy
od 14:00 do 16:00 h. doprovodný program. Od 17. prosince bude otevřeno
denně od 10:00 do 16:00 h. Na Štědrý den bude mimořádně otevřeno od 13:00
do 16:00 h. Ve dnech 25. a 26. prosince bude výstava uzavřena.

Nová zpovědnice ve farním kostele
Od poloviny měsíce listopadu 2019 je ve farním kostele Povýšení sv. Kříže
instalována nová, tentokrát již plně uzavřená zpovědnice, kterou jakožto zánovní
rajhradská farnost získala darem z farního kostela sv. Kunhuty ve Vedrovicích.
Výročí založení kláštera
V úterý dne 26. listopadu při mši sv. v 18:00 doprovázené zpěvem Svatomichalské gregoriánské scholy z Brna si nejenom 6 současných rajhradských
benediktinů připomnělo 971. výročí příchodu prvních 12 břevnovských benediktinů do nově posvěceného rajhradského kláštera.
Zahájení procesu Blahořečení Matky Rosy
V sobotu dne 30. listopadu 2019 byla v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na
Petrově slavnostně zahájena diecézní fáze beatifikačního procesu Matky Rosy
Vůjtěchové (+ 5. září 1945 v Rajhradě) – zakladatelky Kongregace sester
Těšitelek BSJ.
Bližší informace o životě a díle Matky Rosy mohou zájemci najít na webových
stránkách http://matkarosa.cz.

Živý betlém
Jako každoročně bude na nádvoří benediktinského opatství v úterý 25. prosince od 15:30 h.
Vánoční koncerty
Srdečně všechny zveme na Vánoční „muzicírování“ do opatského chrámu sv.
Petra a Pavla v Rajhradě v neděli 29. prosince v 16:00 h., kde vystoupí Pěvecký
sbor Blahoslava Hajnce, popřípadě také do filiálního kostela sv. Karla Boromejského
na „Vánoční koledování“, kde tradičně vstoupí cimbálová muzika Pavla Kordíka.
Na závěr vánočních svátků zve Rajhradský farní sbor všechny na koncert
v neděli 12. ledna na svátek Křtu Páně v 15:00 h. do rektorátního kostela
Božského Srdce Páně u Sester Těšitelek BSJ.
Vstupné na adventní a vánoční akce je dobrovolné a bude rozděleno formou
vánočních darů na dobročinné účely.

Světlo a požehnání svaté vánoční noci,
ať prozáří Váš život a zůstává s Vámi
po celý následující kalendářní rok 2020.

Adventní a vánoční pozvání
Mše svaté o Vánocích
Mše svaté o Vánocích
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
29. 12.
31. 12.
1. 1.

Vigilie narození Páně
Slavnost narození Páně
Svátek sv. Štěpána
Svátek sv. Jana Evangelisty
Svátek sv. Rodiny
Svátek sv. Silvestra
Slavnost Matky Boží P. Marie

sv. Petra a
Pavla
22:00
8:00
8:00
–
8:00
17:00
8:00

fr. František J. Teister OSB

kostel
Povýšení sv. Božského
sv. Karla
Kříže
Srdce Páně Boromejského
–
11:00
11:00
–
11:00
–
11:00

20:00
9:00
9:00
–
9:00
16:30
9:00

16:00
9:30
9:30
8:00
9:30
–
9:30

Připravujeme:
Duchovní obnova
Ve dnech 9. až 12. ledna bude v klášteře
sester Těšitelek probíhat duchovní obnova formou kurzu s tvorbou ikon. Bližší
informace najdete na plakátu, který bude zveřejněn v obecní vývěsce.

Výstava betlémů
v benediktinském opatství bude zahájena v sobotu 14. prosince ve 14:00 h.

Další informace o dění ve farnosti sledujte při ohláškách, na plakátcích a na
internetových stránkách http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/ nebo
http://www.sestrytesitelky.eu/.
Za přispění rajhradských farníků a sester Těšitelek.
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Obecní knihovna

Obecní knihovna

Vážení čtenáři,
už jen pár dní zbývá do konce roku 2019. Možná jste se v tomto roce rozhodli
zúčastnit Čtenářské výzvy a přečíst si nejen knihy svých oblíbených autorů,
ale i tituly, které jinak nepovažujete za svůj šálek kávy. Večery jsou dlouhé, proto
si opět dovoluji nabídnout možnost připojit se k výzvě a projasnit si předvánoční
i vánoční dobu dobrou knihou.

Košťálová, Michaela. Sága rodu Masaryků
Lyndon, Robert. Cesta sněžných ptáků
Mortonová, Kate. Hodinářova dcera
Moriartyová, Liane. Úplně cizí lidé
Moučková, Kamila. Je to marný, je to marný, je to marný
Nesbo, Jo. Nůž
Pospíšilová, Jarmila. Lišákova pravda
Rosenfeldt, Hans. Vyšší spravedlnost
Schuster, Roman. Karel Gott zůstal svůj 1939-2019
Web, Robert. Jak nebýt kluk
Zapletal, Miloš. Za zády slavných – Pohled do zákulisí českého showbyznysu

Kniha od autora, který napsal více než 20 knih
Čapek, Karel. Zahradníkův rok
Foglar, Jaroslav. Hoši od Bobří řeky
Christie, Agatha. Deset malých černoušků
Monyová, Simona. Srdceboly
Simmel, Johannes Mario. Láska je jen slovo
Wood, Barbara. Panenky z Ráje
Kniha od asijského autora
Bardugo, Leigh. Šest vran
Ishiguro, Kazuo: Neopouštěj mě
Murakami, Haruki. Norské dřevo
Suzuki, Kodži. Kruh
Swarup, Vikas. Milionář z chatrče
Kniha s černobílou obálkou
Deml, Jakub. Zapomenuté světlo
Hrabě, Václav. Blues pro bláznivou holku
Riggs, Ransom. Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti
Tigrid, Pavel. Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu
Werich, Jan. Za oponou
Obecní knihovna Holasice si zároveň dovoluje doporučit nové knihy ze
svého fondu:
Knihy pro dospělé
Beran, Ladislav. Někdo z vás je vrah, pánové!
Brattová, Kay. Přej mi domov
Bryndza, Robert. Do posledního dechu
Bryndza, Robert. Smrtící tajnosti
Csölleová, Eva. Hvězdné návraty – Autentická vyprávění našich herců
Fowlerová, Therese Anne. Dáma z dobré rodiny
Hvížďala, Karel. Jiří Suchý & Tingltangl – 3 ½ rozhovoru
Jarolímková, Stanislava. Slavné Češky a jejich blízcí
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Knihy pro děti
Butchartová, Pamela. Mám vlkodlaka ve stanu
Copeland, Sam. Karlík se mění ve slepici
Frixeová, Katja. Podivuhodný křeček Harry
Habersack, Carlotte. Neotvírat! Kouše!
Kratochvíl, Miloš. Proč nehraje King Kong ping pong
Pařízková, Tereza. Stela a 16 huskyů
Smith, Alex T. Pan Tučňák a ztracený poklad
Welková, Sarah. Skoro nejlepší sestry – Pohroma s dortem
Radostné Vánoce s dobrou knihou přeje
Petra Koláčková, knihovnice

Radostné Vánoce
a štastný
Nový rok
’
ˇ
Vám preje

Obec Holasice

2020

Dobrosloupek
K adventnímu času už tradičně patří charitativní akce.
Děkujeme všem občanům, kteří se v minulých dvou letech
zapojili do akce Krabice od bot. Vánoční dárky jistě potěšily řadu dětí, které i díky nim měli pěknější Vánoce. S touto akcí však byly spojeny
organizační problémy, a proto letos využíváme zájmu jedné konkrétní organizace
z našeho regionu.
Jedná se o Azylový dům pro matky s dětmi v Opatovicích (okres
Vyškov). Pomáhají zde nejčastěji matkám s dětmi, které se dostaly
do obtížné životní situace, kdy například byly obětí domácího násilí
apod. Azylový dům jim pomáhá překonat krizové období a poskytuje
jim ubytování, poradenství a podporu s cílem, aby se mohly znovu
začlenit do běžného života při zachování individuálních potřeb, práv
a lidské důstojnosti.
Neformální sdružení Bobule a Obec Holasice vás proto zvou k účasti na charitativní potravinové sbírce pro tento azylový dům.
Potravinová sbírka proběhne ve dnech 2. 12. – 17. 12. 2019.
Občané mohou v těchto dnech na obecní úřad Holasice přinést trvanlivé potraviny dle vlastního výběru. Azylový dům má zejména zájem o oleje, těstoviny, luštěniny, trvanlivé mléko,
polévky, čaje a dětskou výživu. Kromě potravin můžete do sbírky
přinést také ručníky a ložní prádlo (prostěradla, povlečení, chrániče matrací), a to
i použité avšak nepoškozené. Vítány jsou také jednorázové dětské pleny. Nenoste,
prosím, oblečení nebo hračky.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou a při běžném nákupu přidají do košíku něco
navíc pro ty, kteří to potřebují.

Pokojné prožití vánočních
svátků přeje KLAS Holasice.

Železniční zastávka Holasice
Železniční zastávka Holasice – utopie, nebo reálná možnost?
Vážení spoluobčané,
možná jste před několika léty zaznamenali odborné diskuze na téma železniční
zastávky Holasice. Já jsem si na holasickou zastávku vzpomněl v souvislosti s uvažovanými škrty v jízdním řádu autobusové linky 505.
Začal jsem pátrat, jak to s ní historicky bylo a co by šlo pro její zřízení udělat. Pokud
jde o historii, tak o zřízení železniční zastávky Holasice se při utváření IDS JMK seriózně
uvažovalo. Zastávka byla uvedena i v Generelu dopravy Jihomoravského kraje (dále jen
Generel).
V době přípravy platného územního plánu obce Holasice (dále jen ÚP) uplatnil Jihomoravský kraj, odbor dopravy požadavek, aby byla možnost zřízení zastávky v ÚP
zohledněna.
Reakce pořizovatele ÚP a obce byla taková, že zastávka nebyla do ÚP zapracována.
Bylo to odůvodněno historickým zvykem občanů Holasic docházet na vlak do Rajhradu
a údajnou malou docházkovou vzdáleností tamtéž.
O určitém zkreslení (podcenění) docházkových vzdáleností jsem už se zmiňoval jinde
a nebudu se opakovat. Závažnější je, že pořizovatel ÚP ani obec nedokázali dostatečně
vyhodnotit dopady obnovení drážní dopravy do Židlochovic na provozování autobusové
linky 505. (Obnovení drážní dopravy do Židlochovic je zmiňováno ve stejném dokumentu
jako holasická zastávka.) Pojďme ale nechat historii spát...
Domnívám se, že v době, kdy nám bude znatelně omezeno přímé autobusové
spojení s Brnem, kdy se do Brna po silnici prakticky nedá v rozumném čase dostat, bychom se měli o realizaci zastávky pokusit.
Na 10. zasedání zastupitelstva obce dne 19. 9. 2019 jsem tudíž toto téma otevřel.
Po delší emotivní diskuzi se nakonec pro zřízení zastávky většina zastupitelů vyslovila
a pověřila mne dalším vyjednáváním v této věci.
Úvodní informativní jednání se společností KORDIS proběhlo dne 1. 11. 2019.
Dostalo se mi informací, že železniční zastávka Holasice je sice stále zapracována v platném Generelu dopravy, ale dnešní hustota dopravy její realizaci fakticky znemožňuje.
Zbudování zastávky tak musí být směřováno k výstavbě vysokorychlostní tratě (VRT)
Modřice – Vranovice, na kterou má přejít veškerá dálková doprava ze stávající tratě.
Taktéž zaznělo, že je jen na obci, zda-li se jí znovu podaří přesvědčit vztažné instituce,
když realizaci zastávky sama v minulosti znemožnila. To jsou ovšem všechno informace,
které jsme tušili...
Vážení spoluobčané, ať už to dopadne, jak chce,
jsem přesvědčen, že obec se má o realizaci zastávky
pokusit. Dle mého názoru je současný stav, kdy vlak
projíždí širším centrem obce, aniž by zde zastavil, neobhajitelný. Vždyť připojením na železniční síť můžeme jen
získat – výrazně se tím zlepší dopravní obslužnost,
vzrostou ceny nemovitostí atd.
Lubomír Oškrdal
zastupitel za uskupení Občané 2018
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KLAS, Klub aktivních seniorů ®

Opět se nám neúprosně blíží zima a s ní spojené období adventu a vánoc. Přeju
vám všem tedy pokud možno pokojné prožití vánočních svátků, nejlépe v kruhu
rodinném. Hodně zdraví a pokoje všem
Jitka Holíková
32

1

10

3

4

8

6

7

5

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

9

2

Akátová věž, Židlochovice
Babí lom, Brno
Brněnské výstaviště, rozhledna
Hustopeče, mandloňový sad
Minaret, Lednice
Rozhledna V. Menšíka, Hlína
Stezka nad vinohrady, Kobylí
Stará radnice, Brno
Petřínská rozhledna, Praha
Stezka korunami stromů, Lipno

Řešení:
1E, 2G, 3B, 4F,
5C, 6I, 7A, 8H,
9D, 10J

Dobrý den, vážení občané Holasic.
KLAS, klub aktivních seniorů Holasice, zahájil po prázdninách opět svoje setkávání v pravidelném čase, tedy ve středu mezi 14:00 a 16:00 hod. Letošní krásné
babí léto k nám bylo velmi vlídné, a proto jsme příznivé počasí využili také k menšímu
výletu do Židlochovic, konkrétně do zámecké obory. Ta nás uchvátila nádhernými
barvami podzimu. Vycházku si všichni přítomní myslím moc užili.
Od začátku druhého pololetí jsme si povídali na zajímavá témata, např. Zajímavosti ze zvířecí říše. Věděli
jste například, že mládě plejtváka váží při narození až
3 tuny a je dlouhé 8 metrů?
Při tématu Záludné gastronomické speciality
jsme přemýšleli, co asi znamenají výrazy Bouillabaisse (česky bujabéza), Crème brûlée či Ratatouille. A co vy? Víte? My už ano ☺.
Hodně jsme se také činili rukodělně. Během našich setkání jsme zvládli uplést
několik košíků z pedigu a také si vyrobit mýdla.
Během našeho říjnového setkání na téma Česko
– velmoc rozhleden nás opět po roce navštívila
Mgr. Tereza Kozderová z Brna, aby se podívala, jak
se nám daří naplňovat myšlenku klubu KLAS v Holasicích. Téma rozhleden bylo pro všechny přítomné,
neboť jsme si mimo jiné ujasnili, jaká je vlastně definice rozhledny. Rozhledna je tedy vyhlídková stavba:
1. vytvořená lidskou činností
2. určená či dodatečně upravená k účelům
rozhlížení
3. s vyhlídkovým prostorem umístěným alespoň
několik metrů nad okolním terénem
4. přístupná veřejnosti (i jen v určitém časovém
období)
5. a všeobecným povědomím jako rozhledna
uznávaná.
K tématu rozhledny přikládám i dnešní rubriku Otestujte se.

Otestujte se ve znalosti našich rozhleden
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