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Úvodní slovo starostky obce
Příjemné první jarní dny v Holasicích, vážení spoluobčané,

Ukliďme

HOLASICE !

2. dubna 2022
Sejdeme se ve 14 hodin
před budovou ZŠ Holasice.
Pytle a rukavice zajištěny,
nezapomeňte na pevnou obuv!

p. Sláma
737 852 365

dovoluji si vás pozdravit a popřát vám příjemné čtení nového čísla Hola
sického zpravodaje. Jistě nejsem jediná, kdo netrpělivě vyhlíží jarní slu
níčko, prodlužování denního světla a vůbec příchod nejpěknějšího ročního
období. Jarní období je vždy plné očekávání, a to bez rozdílu, jakou dlou
hou nebo krutou zimu máme za sebou. Nejinak tomu je i letos. Mnozí
z nás po zimě vyráží do zahrad a dohání, co nestihli na podzim. Všeobecně
se prostě uklízí.
Mám radost, že jsme se konečně dočkali skvělé zprávy v souvislosti
s dodáním barevných nádob na třídění odpadu z domácností. Tedy ti z vás,
kteří si objednali barevné popelnice, v měsíci březnu t.r. mohou očekávat
sdělení přesného termínu, kdy a kde bude možné popelnice si vyzvednout.
Rovněž také zájemci o zahradní kompostéry si budou moci v březnu t.r.
tyto vyzvednout.
Po zimní údržbě je na komunikacích spousta písku, prachu a nečistot.
Momentálně probíhá jednání o provedení technického čištění těchto
komunikací profesionální technikou, abychom mohli přivítat Velikonoce
v pěkně uklizené obci. Jakmile bude dohodnutý termín čištění komunikací,
budeme žádat majitele stojících vozidel na komunikacích o přeparkování
aut, aby vlastní čištění mohlo proběhnout. Toto čištění bude probíhat mi
nimálně ve dvou dnech, aby bylo možné auta bez problémů přeparkovat.
Chceme uklidit nejen komunikace, ale v rámci celorepublikové akce
Ukliďme Česko! bychom rádi uspořádali další ročník akce Ukliďme Hola
sice! Akce se bude konat v sobotu 2. 4. 2022 od 14 hodin. Pomoci s úkli
dem mohou všichni, malí i velcí. Věříme, že pocit z dobře odvedené práce
a malé posezení u táboráku po skončení prací přispěje k prohlubování
vzájemných sousedských vztahů. Více se dočtete na dalších stránkách ve
zpravodaji.
V loňském roce probíhala celá řada zásadních investičních akcí a neje
den občan naší obce musel snášet jistá omezení, která souvisela právě
s těmito akcemi, v letošním roce chceme opravit především chodník od
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čerpací stanice TVG směrem do Rajhradu. Rádi bychom v průběhu jara ale
i podzimu provedli sadbové úpravy ve svahu pod obecním úřadem a ve
svahu u nového druhého výjezdu z obce. Proběhne doplnění odpadkových
košů zejména v Rozhraní a ve Čtvrtích, bude provedeno osazení nových
dopravních značek na katastru obce (např. u nového mostu, místo pro
přecházení na ul. Brněnská směrem k čerpací stanici TVG). Rádi bychom
obnovili místní orientační systém.
V budově stávající MŠ na ul. Julia Fučíka nás čeká velká investice – na
základě požadavků KHS Brno, musíme opravit a kompletně nově vybavit
výdejnu jídla. Jediný možný termín pro tyto práce jsou jarní prázdniny
a maximálně jeden týden po těchto prázdninách. Nechceme rodičům při
dávat starosti, jak zařídit péči o děti, ale i my musíme dodržet termín, který
nám byl KHS stanovený. Děkujeme za vstřícnost všem chápajícím rodičům!
Dětem navštěvujícím školku ve Čtvrtích vybavíme školní zahradu venkov
ními průlezkami. Jsem si jistá, že v průběhu roku se objeví řada dalších
nutných menších či větších událostí, které budeme muset řešit, ale díky
finanční úspoře z minulých let (cca 12 milionů Kč) budeme moci vše
zrealizovat bez nutnosti zadlužovat obec.
Své slovo jsem začínala těšením se na jaro, má poslední prosba je opět
vztahována k jaru – chci vás zdvořile požádat o pravidelnou údržbu před
zahrádek a prostor před domy v souvislosti s jarní údržbou. Vím, že je tato
péče pro většinu občanů tak nějak samozřejmostí, a proto vám za tuto
ochotu, které si moc vážím, děkuji. Současně apeluji a prosím všechny
majitele čtyřnohých mazlíčků, aby brali ohledy nejen na udržované před
zahrádky, trávníky a chodníky, ale také na zdraví a čistotu nás všech, kteří
se pohybujeme v Holasicích a musíme kličkovat mezi spoustou hromádek
psích výkalů!
Mé poslední přání pro všechny občany nejen v Holasicích je: „Kéž by
nás koronavirus nechal žít normálním životem bez jakýchkoli omezení!“
Děkuji za pozornost, přeji vám krásné jaro a pohodu do dalších našich
společných dnů v Holasicích.
Lenka Ungrová
2

Poděkování
Vážení občané,
dovolte mi, abych ještě jednou poděkovala za vaši štědrost, laskavost,
jistou empatii a ochotu myslet na druhé, chtít pomoci potřebným! Na
konci loňského roku jsme podruhé uspořádali sbírku pro Azylový dům pro
ženy a matky s dětmi v Opatovicích u Vyškova. Opět se nashromáždila
spousta darů, které obecní pracovníci
předali těsně před Vánoci přímo v Opa
tovicích u Vyškova. Paní ředitelka vy
jadřovala spoustu díků a pozdravů.
Dovoluji si uvést slova, která jsou určena
občanům naší obce:
Pro občany Holasic:
Náš Azylový dům je sociální službou, která pomáhá zejména maminkám –
samoživitelkám, které se dostaly do tíživé situace a přišly o střechu nad hlavou.
Maminky se svými dětmi u nás mohou být maximálně jeden rok, během kterého
jim poskytujeme podporu při řešení bydlení a dalších problémů. Stává se, že ma‐
minka k nám přijde se čtyřmi malými dětmi a třemi igelitkami, což je celý její
domov a majetek. Nebo přijde mladá těhotná žena, která nemá fungující rodinu.
U nás dostanou vybavený byteček a rok času na to, aby se zklidnily, nadechly
a vyřešily či alespoň započaly s řešením svých problémů. Jsme neziskovou orga‐
nizací a financí je málo. Proto jsme vděčni, když se najdou lidé, kteří cítí potřebu
pomoci slabším a potřebným. Život je vrtkavý a každý z nás prožívá těžké situace.
Je krásné, když se najde pomocná ruka. Občané Holasic pomáhají opětovně.
Z celého srdce jim přejeme, aby měli vždy střechu nad hlavou, jídlo v talíři a kolem
spoustu dobrých lidí.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2022, který se podařilo vybrat u nás v Hola
sicích, jen potvrdil slova, že v Holasicích je spousta dobrých lidí. Díky
koledníkům a vaší štědrosti se podařilo vybrat částku 34 000 korun. Opět
o několik tisíc korun více, než v minulosti. Jsem opravdu velmi hrdá, že ta
koví skvělí lidé žijí právě v Holasicích!
Děkuji, s úctou
Lenka Ungrová
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Informace z obecního úřadu
Poplatky 2022
Splatnost plateb za poplatky je jednorázově do 30. 4. 2022 nebo ve dvou
splátkách do 28. 2. 2022 a 30. 4. 2022. Po datu splatnosti má obec možnost
na základě platné obecně závazné vyhlášky vymáhat až trojnásobek dlužné
částky.
Poplatek za komunální odpad:

700 Kč/osoba/rok

Platí osoba s trvalým pobytem v obci nebo osoba, která má v k.ú. Holasice
ve vlastnictví nemovitost, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba.
Osoby od 75 do 79 let hradí 500 Kč, osoby 80 let a více a osoby ZTP/P jsou
od poplatku osvobozeny. Dále jsou osvobozeny děti narozené v příslušném
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 regis
trační formulář, který lze vyzvednout na podatelně OÚ Holasice. Viz více
v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2021 Obce Holasice.
Poplatek za psa:

100 Kč/pes/rok

Hradí držitel za psa staršího 3 měsíce.
Platbu je možné provést:
• v hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Holasicích
pondělí, středa
7.00 – 17.00 hod
úterý, čtvrtek
7.00 – 15.00 hod
pátek
7.00 – 13.30 hod
• převodním příkazem na účet obce Holasice
u Komerční banky, a. s. číslo účtu:
10225641/0100
variabilní symbol: číslo popisné domu.
V případě, že platíte bankovním převodem poplatek za celou rodinu, je
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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.

Sběrný dvůr
Od 1. 3. 2022 je opět otevřen sběrný dvůr odpadů obce Holasice a to vždy:
úterý, čtvrtek
sobota

15.00 – 18.00 hod
09.00 – 11.00 hod.

POZOR! V sobotu 16. 4. 2022, v úterý 5. 7. 2022 a ve čtvrtek 17. 11. 2022
bude sběrný dvůr uzavřený!
Jaké odpady je možné odevzdat:
Papír, plasty a sklo (bílé, barevné)
• plastové lahve budou 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
• 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 do
mácnosti jako jsou: ledničky, pračky, sporáky, televize, monitory, rádia, CD
přehrávače, videorekordéry, fotoaparáty, počítače, klávesnice, tiskárny, ko
pírky, telefony, mobily, 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 od
mítnout.
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Objemný odpad
• starý nábytek, koberce, linoleum, sanita, sádrokarton, dřevotříska,
povrchově upravené dřevo apod.
Pozor! Nábytek musí být rozebrán nebo rozbit na jednotlivé desky.
Je to z důvodu maximálního využití kapacity kontejneru.

která s výrobci či dovozci uzavřela smlouvu. Tento odběr je vždy bezplatný
a nezáleží na tom, kde motorista nové pneumatiky pořídil.

Stavební odpady
• stavební suť s obsahem cihel, betonu, malty, dlažby,
betonových/pálených tašek a kamenů
Pozor! Příjem stavebních odpadů je množstevně
OMEZENÍ
omezen na max. 1 m3/rodinný dům nebo byt
max. 1 m3
za rok
v bytovém domě/rok.
Stavební odpady musí být bez příměsí, v opačném pří
padě je dovážející povinen provést vytřídění na místě dle pokynů obsluhy.
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.

Naší obci nejbližšími místy
zpětného odběru pneuma
tik zdarma jsou:
JAMBOR Blučina, AGRO
SERVIS CZ Rajhradice, JIV
TRANS Modřice, PNEUMATICO INTERNATIONAL spol. s r.o. Němčičky.

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,
plechovky
• výrobky, které obsahují kovy: staré kotle, plynové sporáky, jízdní kola,
nářadí, kabely apod.

Jedlý olej a tuky
• od dubna do října: rostlinné i živočišné oleje a tuky z domácností,
• od listopadu do březn: pouze rostlinné tuky a oleje.

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
množstevně omezen 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.

Den seniorů

Z připravovaného programu je přislíbeno vystoupení dětí z naší školy,
můžete si prohlédnout krásné rukodělné výrobky naší spoluobčanky. Budete
se moci zaposlouchat, zazpívat, zatančit si za doprovodu hudebního
programu manželů Procházkových z Letonic, kteří u nás již dvakrát vystupo
vali (písně 30. a 60. let).

Léky
• léky a léčiva, která jsou již prošlá, nelze je užívat.
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Této možnosti zpětného odběru pneumatik byste měli využívat. Proč?
Zaplatili jste si za zpětný odběr už při nákupu pneumatik.

Mám velkou radost, že můžu oznámit několikrát odkládané setkání hola
sických seniorů. A tak v neděli 24. 4. 2022 od 16 hodin v obecní sokolovně
proběhne 6. setkání holasických seniorů. Všichni z řad seniorů obdržíte
osobní pozvánku, a protože budeme připravovat malé pohoštění, budete
požádáni, abyste svou účast potvrdili na obecním úřadu u Ing. Menšíkové.

Bioodpady
• tráva a listí, ořezy keřů a větve do průměru 5 cm

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,

Seznam míst zpětného
odběru lze nalézt na
www.eltma.cz.

OMEZENÍ

Za organizátory můžu říct, že se všichni na setkání s vámi těšíme!

max. 4 ks

Lenka Ungrová

za rok
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Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 26. zasedání konaném dne 14. 12. 2021
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 26. zasedání zastupitelstva obce Holasice
Ing. Stejskalovou a paní Tomanovou;
schválilo:
• doplnění programu o body 29, 30
• navržený program jednání zastupitelstva
• vyrovnaný rozpočet obce Holasice pro rok 2022: příjmy 21 mil. Kč, výdaje
21 mil. Kč
• střednědobý výhled rozpočtu obce Holasice na roky 20232025
• vyrovnaný rozpočet ZŠ a MŠ Holasice, p.o. na rok 2022: příjmy 14.473.100 Kč,
výdaje 14.473.100 Kč
• Dodatek č. 3 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
• výši vodného pro rok 2022 v částce 40,45 Kč/m3 vč. DPH a výši stočného
pro rok 2022 v částce 41,38 Kč/m3 vč. DPH
• Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Holasice č. 16/21
• návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí
Holasice a GasNet s.r.o. o právu provést plynárenské zařízení STL Plynovod
a přípojka pro novostavbu RD na p.č. 356/1. Úplata bude činit 100 Kč bez
DPH za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v bu
doucích služebných pozemcích, minimálně však 3.000 Kč bez DPH
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor „Zák
ladní škola Holasice 12/2015“
• vybírání vratné jistiny ve výši 3.000 Kč při pronájmu budovy sokolovny bez
kuchyňky, při pronájmu sokolovny vč. kuchyňky jistinu ve výši 7.000 Kč
k soukromým akcím, plesům, výstavám, divadelním představením apod.,
ceny jsou platné od 1. 1. 2022
• cenu za pronájem sokolovny vč. kuchyňky k soukromým akcím při účasti
osob do počtu 50 osob ve výši 3.000 Kč/akce, při účasti osob v počtu 51
a více osob ve výši 4.000 Kč/akce, dle typu akce je k ceně připočítáno DPH,
ceny jsou platné od 1. 1. 2022
• cenu za pronájem sokolovny vč. kuchyňy pro akce komerčního charakteru
(plesy, zábavy, apod.) ve výši 5.500 Kč/akce, dle typu akce je k ceně
připočítáno DPH, ceny jsou platné od 1. 1. 2022

• cenu za pronájem sokolovny pro cvičení s dětmi soukromého charakteru
50 Kč/hodina, pro cvičení dospělých nekomerčního charakteru 100 Kč/ho
dina, cena za pronájem sokolovny pro cvičení komerčního charakteru 250 Kč/ho
dina, ceny jsou platné od 1. 1. 2022
• smlouvy o pronájmu sokolovny č. 1325/2021; 1326/2021;1327/2021;
1328/2021; 1329/2021; 1330/2021; 1331/2021; 1332/2021;1334/2021
• prodej p.č. 323/4 a 323/5 za 400 Kč/m2 vč. DPH., prodejní cena byla sta
novena s ohledem na tyto skutečnosti: jedná se vždy o parcelu sousedící
s parcelou ve vlastnictví kupujícího, jedná se o narovnání majetkových
vztahů. Do dotčených pozemků zasahuje ochranné pásmo železnice,
dotčené pozemky nejsou zpřístupněny zpevněnou cestou a nevedou tudy
žádné inženýrské sítě
• Kupní smlouvy č. 503/2021 a 576/2021
• Smlouvu o pachtu č. 691/2021
• návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Holasice
a GasNet s.r.o. o právu provést plynárenské zařízení za jednorázovou úplatu
81.796 Kč vč. DPH
• navýšení finančních prostředků do rozpočtu ZŠ a MŠ Holasice p.o. ve výši
150 tisíc Kč, částka bude uvolněna z rozpočtu obce Holasice pro rok 2021
• předložený návrh na vyřazení majetku p.o. ZŠ a MŠ Holasice
• Dodatek č. 6 a 7 ke Smlouvě o soustředění finančních prostředků při plnění
úkolů k zabezpečení požární ochrany mezi Obcí Holasice a Městem Rajhrad
a Dodatek č. 4 mezi Obcí Holasice a Obcí Popovice
• Předávací protokol, kterým se předává do majetku ZŠ a MŠ Holasice vy
bavení v hodnotě 174.532 Kč, které je určeno pro novou třídu v MŠ Čtvrtě;
zvolilo:
• Mgr. Petru Sedlářovou jako předsedkyni kontrolního výboru a to od
14. 12. 2021;
vydalo:
• OZV č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
• OZV č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství;
neschválilo:
• záměr prodeje pozemku p.č. 619/737 a část p.č. 613/56 vše k.ú. Holasice
uložilo:
• starostce oslovit vlastníka p.č. 311/14 a 311/41 obě k.ú. Holasice s nabíd
kou k odkupu p.č. 323/2 k.ú. Holasice. Vyjádření vlastníka se očekává do
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31. 1. 2022
• Finančnímu výboru provést kontrolu částí hospodaření obce v termínu do
30. 12. 2021
• Kontrolnímu výboru provést kontrolu plnění přijatých usnesení zastupi
telstva obce v průběhu roku 2021 v termínu do 31. 3. 2022
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. 10,11,12/2021.
• informace z OÚ.
Zastupitelstvo obce na svém 27. zasedání konaném dne 19.1.2022
určilo:
• Ověřovateli zápisu průběhu 27. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní
Dufkovou a Ing. Vaculu
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva
• Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu a podnájmu nebytových prostor ze dne
22. 6. 2012 (kadeřnictví v přízemí OÚ Holasice)
• Smlouvu č. 57/2022 o pronájmu obecní sokolovny
• návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Holasice a GasNet
s.r.o. o právu provést plynárenské zařízení za jednorázovou úplatu 3.630 Kč
vč. DPH
• Dohodu o zániku věcného břemene;
revokovalo:
• Usnesení č. 19/26/2021 ze dne 14. 12. 2021 z důvodu špatně stanovené
jednorázové úhrady za věcné břemeno;
nařídilo:
• starostce obce odpovědět na žádost o setkání ze strany Z+R Group ve věci
poslední žádosti ze dne 11. 1. 2022 ve smyslu, že setkání je přípustné pouze
na veřejném zasedání zastupitelstva obce Holasice;
vzalo na vědomí:
• sdělení Bc. Oškrdala, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání zas
tupitelstva pro svou osobní potřebu a pro zveřejnění na FB
• Rozpočtové opatření č. 13, 14/2021
• informaci z obecního úřadu.
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Ukliďme Česko!, ukliďme Holasice!
Zbývá jen pár dnů do hlavního termínu dobrovolnické akce Ukliďme Česko!
Jejím cílem je společně uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek prak
ticky kdekoli na území České republiky. Po dvou letech, kdy větší dobrovolnické
akce značně omezovala pandemie Covid 19, se konečně čeká větší účast ochot
ných lidí – dobrovolníků. Příroda po dvou letech útlumu pomoc dobrovolníků
opravdu potřebuje!
U nás v Holasicích od roku 2019 pořádáme akci Ukliďme Holasice! V roce
2021 vzhledem k zákazu shromažďování se, jsme využili instalace tzv. Pytlomatu,
který byl po dobu 1 týdne umístěný před budovou školy. Pytlomat obsahoval
všechny důležité informace pro organizaci vlastního úklidu. Byla jsem velmi mile
překvapená, kolik ochotných dobrovolníků se této akce zúčastnilo a dali tak jasně
najevo, že jim není lhostejný stav přírody a nejbližšího okolí jejich domovů.
Nasbírali jsme celkem 1000 kg odpadků!
Pro letošní akci Ukliďme Holasice! vás prosím, přijďte v sobotu 2. 4. 2022 ve
14 hodin na sraz účastníků úklidu před budovu ZŠ v Holasicích, odkud se
rozdělíme do skupinek a pokusíme se uklidit prostor např. kolem řeky, kolem
střelnice, u tůně Ludmila, cestu do Rajhradu za lávkou přes Mlýnský náhon, apod.
S sebou si vezměte, prosím, pracovní rukavice a pracovní nářadí (hrábě, lopaty).
Kolem cca 17. hodiny se sejdeme u restaurace Na Kuželně, kde si budeme
moci opéct špekáček a přijmout poděkování za pomoc při dobré akci ve formě
malého občerstvení.
Úklid se zpravidla stihne během několika málo hodin. Výsledek je měřitelný,
viditelný a okamžitý! Navíc odstraníme nebezpečnou hrozbu pro zvířata, rostliny
i sousedy. Ačkoli si u úklidu můžete pěkně „máknout“, paradoxně odcházíte
z akce s mnohem větší energií a s úsměvem na rtech! Duchem dobrovolnictví je
především nadšení pro dobrou věc a všudypřítomná pozitivní energie. Skrze
vlastní zážitek si v sobě každý dobrovolník pěstuje kulturu odpovědnosti, empatii,
buduje si žebříček hodnot, rozšiřuje si obzory. Je zároveň skvělým příkladem
a inspirací pro své okolí, což je zejména v dnešní době velmi podstatné.
Bez osvícených a odpovědných lidí bude naše okolí pomalu mizet pod nánosy
odpadků a to zcela jistě nikdo nechceme. JÍT PŘÍKLADEM MÁ SMYSL.
Jsem si jistá, že v Holasicích je nás hodně odpovědných lidí, za což předem
děkuji!
Lenka Ungrová
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MAS Podbrněnsko
Přechod ke komunitní
energetice a příležitost pro náš region
Milé obyvatelky a obyvatelé Holasic,
ve vánočním čísle Holasického zpravodaje jsme vám představili širokou
škálu činností, kterým se Místní akční skupina Podbrněnsko věnuje. Nyní
bychom vás rádi seznámili s tématem komunitní energetiky, kde chceme
působit jako iniciátor a být nápomocni při jejím zavádění v jednotlivých
obcích.
Jistě jste v poslední době zaznamenali turbulentní vývoj na trhu
s energiemi, někteří obchodníci zkrachovali, zálohy za energie se zvyšují.
To je jen jeden z mnoha důvodů, proč se mluví o potřebě transformovat
celé odvětví energetiky. Energetika je totiž v dnešní době silně centralizo
vaná a závislá na fosilních palivech. Právě spalování fosilních paliv přispívá
velkým dílem k probíhající klimatické změně. Proto se v současnosti čím
dál častěji mluví o novém energetickém modelu, takzvané komunitní
energetice. Ta je založená na místních obnovitelných zdrojích energie, jako
je slunce, vítr a biomasa, které se na území vybrané obce nebo regionu
vyrobí. V zahraničí, například v Anglii, Dánsku, Rakousku nebo Nizozemí
je komunitní energetika už zcela běžným a zaběhnutým systémem.
Základem komunitní energetiky je vznik lokální distribuční soustavy, kterou
tvoří například solární panely, větrné elektrárny, komunitní kotelna
a bateriový kontejner. Tyto prvky jsou umístěny na zbytných plochách,
jako jsou třeba střechy, opuštěné zemědělské nebo průmyslové areály
a bývalé těžební plochy. Zdroje energie jsou vlastněny obcemi, malými
a středními podniky, ale i kýmkoliv z místních obyvatel. Sami vlastníci však
vyrobenou energii také i sami spotřebovávají, jsou tedy tzv.
samospotřebiteli. Celý systém v podstatě funguje na principu „co si na
střeše vyrobím a nespotřebuju, může využít soused, ale za mnohem lepší
cenu, než kdyby nakupoval energii od velkého obchodníka“.
Provoz komunitní energetiky pak zajišťují tzv. energetické komunity. To
jsou spolky, jejichž cílem není tvorba zisku, ale zajištění nízkých cen, úspor
a bezemisních dodávek energie pro místní komunity. Spolek zajišťuje
12

technickou stránku provozu, zprostředkování nabídky a poptávky a odbor
nou pracovní sílu, která je k provozu soustavy potřeba. Samozřejmě
zajišťuje i ochranu spotřebitele. Členství v energetické komunitě je zcela
otevřené a dobrovolné, má srozumitelné smluvní podmínky a možnost
vystoupení garantující právo na volbu dodavatele energií. Zákonem má
být provoz komunitní energetiky stvrzen v létě 2023.
Komunitní energetika tak nabízí obcím a regionům příležitost jak
ušetřit, zvýšit konkurenceschopnost a nabídnout nové pracovní
a investiční příležitosti obyvatelům regionu. Díky ní mohou být regiony
méně energeticky závislé na velkých dodavatelích energií. Peníze, které
provoz komunitní energetiky vygeneruje navíc neopouští region, naopak
zůstávají v místních komunitách.
Právě o založení energetické komunity v současnosti usiluje i naše
Místní akční skupina Podbrněnsko a o jejím vzniku aktivně vyjednává s ob
cemi na území Pohořelicka a Židlochovicka. Pokud se úsilí vydaří, budeme
snad v blízké době s dotační podporou Ministerstva průmyslu a obchodu
a Ministerstva životního prostředí schopni zajistit veškeré podklady pro
hladký rozjezd komunitní energetiky a nabídnout nejen obcím ale i široké
veřejnosti energetické poradenství a konzultace vašich energetických
projektů. Na energeticky úsporné projekty, ale bude v následujících
měsících možné načerpat z mnoha jiných dotačních programů, příkladem
je Nová zelená úsporám. O dalším vývoji budeme brzy znovu informovat.
Sledujte webové stránky či náš Facebook MAS Podbrněnsko, kde
naleznete bližší informace.
Pusťte se s námi
do změny i vy.
Budeme rádi,
když budete její
součástí.

Kancelář MAS
Podbrněnsko
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Zprávičky z naší školičky
Malé ohlédnutí za koncem jednoho roku a začátkem roku nového
Nový rok je v plném proudu, ale přeci jenom bych se chtěla ohlédnout
aspoň malinko za adventním časem v naší MŠ. Jen co prosinec otevřel své
dveře, měly děti i paní učitelky plné ruce práce. Šestého prosince nás
navštívil Mikuláš, čert i anděl. I když v dětech byla malá dušička a ty nej
menší se trošinku bály, tuto návštěvu si náramně užily a pro všechny se
našel balíček se sladkostmi.
Děti ze Včeliček, Motýlků i Sluníček měly plné ruce práce s výrobou
vánočních dárečků i přáníček pro své rodiče. Všichni pilně nacvičovali
besídku, i když nás trápila větší nemocnost, všechno se zvládlo. A protože
s námi rodiče nemohli být, besídku jsme rodičům natočili a poslali. Zazpí
vali jsme koledy paní starostce, také u betléma v ZŠ a všichni už netrpělivě

očekávali den, kdy přijde Ježíšek. Smích a výskot zněl každou třídou. Tímto
bychom také chtěli poděkovat rodičům za finanční dary, opravdu to stálo
za to!
A je tu Nový rok a s ním i další krásné akce. Během ledna jsme jich stihli
vážně hodně. Jednou z nich byla Tříkrálová cesta do rajhradského kláštera,
kde děti mohly drobným penízkem přispět do kasičky na jeho opravu.
Další povedená akce byla „krmení zvířátek“, děti přinesly spoustu
dobrot do zdejšího krmelce. Po cestě se dozvěděly spoustu zajímavých
věcí od myslivce pana Čupy.
U jedné akce bych se chtěla malinko zastavit, a to u vzdělávacího
programu „Jak vidím, když nevidím“... Jaký je pocit být v kůži nevidomého,
být ve tmě a nechat se vést… s paní Petrou Bazákovou. Navštívila nás i se
svým vodícím psem Andělem. Paní Petra se snažila dětem přiblížit svět za
černými brýlemi i to, že Anděl zvládá povely. Děti viděly, jak si čtyřnohý
kamarád s paní Petrou rozumí. Děti, i ty nejmenší ze třídy Motýlků, byly
nadšené.
Rok teprve začal a spousta dobrodružství je před námi. A vás čeká
mnoho vyprávění, rozzářených očí, a to je nejdůležitější….
za kolektiv MŠ
Lucie Popovičová
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Co nového v základní škole?
V prosinci si prvňáčci užili trochu sněhu dováděním na bobech, lopatách
a pekáčích na místním kopečku. Vánoce se přehouply a už tu byl nový rok.
A s ním i leden.
Aby si děti zpříjemnily nástup do školy, tak se hned v prvním lednovém týdnu
vydaly do Brna na Lipku, kde je čekal program O pejskovi a kočičce. Nejenže si
poslechly pohádku, ale ještě si samy upekly zdravé sušenky. Ve škole je pak čekalo
větší opakování písmenek, čísel i znalostí z prvouky, ale děti to zvládly na
jedničku.
Na konci měsíce netrpělivě vyhlížely poslední den, kdy se těšily na tak
významnou událost, jako je vysvědčení. A ne tak ledajaké, ale jejich úplně první.
Všechny děti si odnesly velkou pochvalu a celý sloupeček samých jedniček. A to
by nebyly jejich paní učitelky, aby ještě nepřidaly nějakou tu sladkou odměnu.
Přestože za okny zimní počasí nevládne, měli jsme opět možnost využít ledo
vou plochu v Rajhradě. Bruslařské zkušenosti vyzkoušeli žáci již před vánočními
svátky a pokračovali až do poloviny února. Ke zkušeným bruslařům z 5. ročníku
se přidali i méně zdatní i úplní začátečníci z nižších ročníků. I když počasí nebylo
vždy příznivé, pokaždé přišli z bruslení spokojeni a také udělali něco pro svou
kondici.
Naši žáci 3. a 5. ročníku měli velké
štěstí, protože se mohli zúčastnit Olym
pijského festivalu v Brně, kde si mohli
vyzkoušet nabízené zimní olympijské
sporty a také se setkat s vynikajícími
sportovci. Zábavu si užili při curlingu –
košťata, kameny, kruhy ovládli zname
nitě a dostali dokonce pozvání na další
setkání.
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Školní družina
Zima už je téměř za námi. Ve školní družině si děti na téma „Zimní nálada“
tvořily obrázky, při kterých použily techniku koláže. Mačkáním papíru, dokresle
ním, dobarvením a lepením vznikly nádherné výtvory.
I přestože není letošní únor mrazivý, vydali jsme se s dětmi v rámci školní
družiny na výlet ke krmelcům, abychom přinesli zvířátkům na přilepšenou
jablíčka, mrkev, lupení a také semínka pro ptáčky. Povídali jsme si přitom o pří
rodě. Děti zaujaly i informace týkající se tůně Ludmila, které jsme si u ní přečetli.
Pozvánka
12. 4. 2022 – Zápis do 1. třídy
11. 5. 2022 – Zápis do MŠ
Podrobné informace
budou zveřejněny na
www.zsholasice.cz.
Příspěvky zařadily:
p.u. Kateřina Valášková,
Martina Duchoňová
a Marie Komosná
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Hasičský sbor Holasice
Příjemný téměř jarní čas všem,
tři měsíce rychle utekly a vy v rukou držíte další číslo zpravodaje. Je logické, že se
ohlédneme za uplynulým rokem, který byl opakovaně velmi turbulentní, přinesl
mnoho nového a bohužel i několik událostí, bez kterých bychom se raději obešli. Tou
nejpodstatnější je neustále omílaný koronavirus s různými mutacemi, očkováním,
testováním, restrikcemi apod. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni znovu zrušit tradiční
hasičský ples i výroční členskou schůzi za rok 2021. Ples byl přesunut na únor 2023
a termín schůze bude stanoven co nejdříve, resp. jakmile bude možné podobné akce
bezpečně organizovat. S čím lze ale počítat už nyní, je sběr šrotu, který je předběžně
naplánován na konec dubna letošního roku. Nově zvolený výbor se i v této době,
která není příliš nakloněná spolkové činnosti, několikrát sešel k vyřešení některých
neodkladných provozních záležitostí. Před koncem roku proběhla i jedna schůze člen
ská, kde byli přítomní informováni o uskutečněných aktivitách a plánech na rok
letošní.
A nyní k činnosti jednotky.
Velitel jednotky absolvoval na školicím středisku v Tišnově periodické školení
včetně přezkoušení zkušební komisí pro výkon funkce. Proběhly povinné pravidelné
revize a kontroly a opravy techniky a prostředků určených pro výjezd, byly provedeny
pravidelné kondiční jízdy řidičů a začalo i zaškolení nového strojníka, naplánován je
termín školení nových nositelů dýchací techniky a další aktivity nezbytné pro běh
jednotky.

k požáru rodinného domu. Dostali jsme svěřený úsek v zadní části objektu, kde jsme
prováděli jak hašení, tak i rozebírání poškozené střechy domu. Naše jednotka zůstala
i po lokalizaci na místě a po vystřídání pokračovala v likvidaci skrytých ohnisek. Celý
zásah probíhal v dýchací technice, použili jsme i motorové pily. Na místě v průběhu
celé noci a následujícího dopoledne zasahovalo celkem 9 jednotek s 20 ks techniky.
Požár způsobený elektrickou dečkou způsobil značnou škodu na majetku, naštěstí si
ale nevyžádal žádnou škodu na zdraví.
20.12.2021 byl ohlášen požár chaty v Rajhradě. Na místě byla událost překvalifiko
vána na planý poplach a jednotky nezasahovaly.
22.12.2021 byl nahlášen požár kamionu na čerpací stanici Ono v Popovicích. Na místě
bylo zjištěno, že došlo pouze k odfouknutí kouře z nezávislého topení vozidla, jednalo
se tedy rovněž o planý poplach. Byl to zároveň poslední výjezd za rok 2021.
17.1.2022 krátce po půlnoci byl nahlášen požár lesa u Opatovic u zemědělského druž
stva. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o požár posedu, který byl rychle
uhašen profesionální jednotkou ze Židlochovic.
30.1.2022 dopoledne jsme byli povoláni na cyklostezku do Rajhradu k odstranění
vyvráceného stromu. Strom byl jednotkou rozřezán a odstraněn pomocí navijáku na
DA MB Sprinter.
16.2.2022 V dopoledních hodinách jsme spolu s jednotkou ze Židlochovic zajistili
plánované pokácení borovice za obchodem v ulici J. Fučíka.
Obrázky z akcí i zásahů najdete na adrese: https://sdhholasice.rajce.idnes.cz.
Luboš Bachorec, Michal Stodůlka

Několik řádků ze zásahů:
22.11.2021 krátce po 21. h jsme vyjížděli k zadýmenému sklepu v Rajhradě. Požár
odpadu u kotle byl menšího rozsahu a byl rychle zlikvidován.
12.12.2021 ráno jsme vyjeli k pádu větve na zaparkovaný osobní vůz u nádraží v Raj
hradě. Silná vrstva sněhu na vozidle ztlumila pád větve a nedošlo tedy k žádné škodě.
18.12.2021 Jako posilová jednotka jsme vyjeli krátce po půl čtvrté ráno do Syrovic
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Tematická stezka Velikonoční tajemství

Klub vodáků Rajhrad

Protože tematické stezky
jsou dětmi, ale i rodiči velmi
kladně hodnoceny a vítány, do
volili jsme si připravit další hru,
tentokrát na téma Velikonoc.
Jedná se o obdobnou záleži
tost, jako byla stezka Prázdni
nové dobrodružství a Adventní
putování. Stezka bude spuš
těna od soboty 2. 4. 2022 do
pondělí 18. 4. 2022.
Tematická stezka přibližuje
dětem symboly a zvyky veliko
nočního období pomocí zábav
ných úkolů a hádanek. Děti budou plnit nejrůznější hádanky, kvízy a úkoly,
jejichž vyřešením postupně vyplní tajenku.
Důležité je zaregistrovat se a vyzvednout herní kartičku na Obecním
úřadu v Holasicích na ul. Václavská 29. Registrace je možná od 29. 3. 2022
do 14. 4. 2022.
Správně vyplněnou kartičku děti potom odevzdají opět na obecním
úřadu, kde dostanou od Obce Holasice malou pozornost. Odevzdávat kar
tičky a vyzvednout si odměnu bude možné od úterý 19. 4. 2022.
I tato stezka má dvě varianty náročnosti – pro mladší a starší děti.
Prosím, zvolenou variantu náročnosti nelze během plnění stezky měnit,
protože pak by tajenka nevycházela správně.
Na každém stanovišti získáte souřadnice k písmenu v tabulce, které
poté umístíte na správné místo do tajenky. U těžší úrovně v některých
otázkách lze využít QR kódy, proto je potřeba, aby děti měly (nebo jejich
doprovod) u sebe mobil (a funkční data) se čtečkou QR kódů. V případě,
že nechcete, aby děti využívaly mobil, bude text, který je ukrytý pod QR
kódem, na stanovišti vždy také zveřejněný.
Tedy přijměte pozvání k účasti na tajemném příběhu Velikonoc.
Lenka Ungrová

Zimní kondiční soustředění Klubu Vodáků Rajhrad
Dnešní děti je těžké dostat ven. Raději sedí doma s mobilem u počítače.
I přes to, že v té nejisté kovidové době jsme do poslední chvíle nevěděli,
jestli to bude možné, podařilo se zorganizovat a uskutečnit zimní soustře
dění Klubu Vodáků Rajhrad. Máme radost... Vytáhli jsme děti z virtuálního
světa a jeli na výlet. Na celé 4 dny na Vysočinu poznávat svět na vlastní
kůži.
A program byl náročný:
• kondiční trénink na běžkách
• turistické pěší procházky
• sněhové radovánky
• aktivní odpočinek
• plavecký trénink a závody v plavání na 50 m a 100 m
• zdravý a všestranný rozvoj
• poznávání se s kamarády z oddílu a posílení týmového ducha
• velká porce zábavy!
Bylo to skvělé. Užili jsme si to. Některé děti držely pálky v ruce poprvé,
někdo zase stál poprvé na běžkách, někdo umýval poprvé nádobí a někdo
se musel překonat a navazovat společenské vztahy. Děti překonaly prvotní
ostych, navázaly nová přátelství a odjížděly s nově zvládnutou dovedností.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci. Mnohokrát
děkujeme všem účastníkům za skvěle společně strávený čas.
Klub Vodáků Rajhrad
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Pomoc při snížení plateb za energie
Vážení občané,
v listopadu loňského roku jsme již po několikáté u vás realizovali akci na
pomoc při snížení nákladů na energie, ve vašich domácnostech. Tentokrát jsme
měli naše služby zaměřeny hlavně na pomoc domácnostem, které byly zařazeny
k dodavateli poslední instance, z čehož vznikly velmi vysoké ceny za energie.
I přes administrativní přetíženost, která vznikla díky ukončení činnosti některých
energetických společností, se nám vše úspěšně zdařilo. Ve snižování plateb za
energie pokračujeme dále a chystáme pro vás zajímavé novinky.
Jako první novinka je ta, že v tomto zpravodaji vás budeme častěji informovat
o tom, co probíhá na energetickém trhu. Dále, kdy proběhnou elektronické
aukce, které se historicky ukázaly jako nejspolehlivější a také, co nového pro vás
připravujeme. Pokud byste chtěli, můžeme zde, i pro ostatní občany, zveřejnit
vaše dotazy a k nim dodáme naše odpovědi.
Protože je doba, kdy musíme všichni šetřit, připravujeme pro vás eshop, kde
byste měli možnost nakoupit fotovoltaické elektrárny, tepelná čerpadla, ale také
levné drobné zboží. Dále poskytujeme pro naše klienty právní služby v oblasti
energií zdarma.
Velký důraz klademe na znesnadnění práce prodejcům, kteří se snaží sepiso
vat smlouvy ve vašich domácnostech pod různými záminkami. Poslední praktiky
jsou takové, že tito prodejci tvrdí, že zajistí stabilní cenu, tedy, že se nebude již
zdražovat. Ale toto nelze – v této době, kdy zdražují i velké společnosti. Další
záminka je, že nabízejí nízké ceny. To sice zprvu dodrží, ale v krátké době vám
může tento nový dodavatel napsat, že se omlouvá, ale ceny nemůže stejně
dodržet, tedy můžete přistoupit na jeho vysoké ceny nebo odejít. Ale ke komu
v současné době odcházet? V této chvíli jsou ceny historicky nejvyšší.
Pokud máte k této problematice jakýkoliv dotaz nebo potřebujete solidně
snížit ceny za energie, tak se nejprve nezávazně poraďte s námi. Pokud uděláte
chybný krok, špatně se jej vrací zpět a budete minimálně penalizováni.

2. Jašovi
Mnohokrát děkujeme za pomoc v nesnázích, které jsme měli u dodavatelů
energií. Vše již máme nyní vyřešeno a můžeme klidně spát. Všem doporučujeme
služby p. Makaje a jeho projektu Enproma. Jednoduše řečeno – ušetřili jsme
hodně peněz a mnoho problémů.
3. Marie Kalvodová
Velmi děkuji za skvělý přístup k mým problémům s dodavatelem zemního
plynu. I přesto, že jsme vše řešili ve velkém časovém presu, vše se podařilo zajistit
na profesionální úrovni. A to “pouze” pomocí telefonátu a e‐mailové korespon‐
dence. Také bych chtěla touto cestou poděkovat paní starostce a paní Menšíkové,
které mi umožnily celou moji záležitost realizovat. Plně všem doporučuji, protože
bych jinak platila velmi vysoké částky.
4. Ing. Ivo Procházka
Doporučuji služby p. Dušana Makaje, který mi pomohl v nelehkém řešení prob‐
lémů s energiemi. Díky těmto službám jsem ušetřil své finance a mnoho starostí.
Dále děkuji za 100% poradenství. Plně tyto služby doporučuji a budu je využívat
i do budoucna.
Na závěr mi dovolte, abych za všechny i já poděkoval. Hlavně děkuji paní
starostce Mgr. Lence Ungrové a všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří mi
velmi pomáhají při řešení všech požadavků nebo problémů v oblasti energií
u občanů obce Holasice. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat JUDr. Janu
Groborzovi, který nám všem pomáhá při řešení právní problémů.
Jsme rádi, že vám můžeme pomoci ve vašich požadavcích a zajistit energetic
kou pohodu. Všechny informace jsou zde:
Dušan Makaj, ENPROMA, kanceláře: Obřanská 101, BrnoMaloměřice
Tel.: 603 454 705, email: info@enproma.cz nebo prostarosty@email.cz.

Ale abychom jenom nehovořili my, uvádíme zde několik názorů vašich spolu
občanů:
1. Luboš Bachorec (zastupitel)
Tímto bych chtěl poděkovat p. Dušanu Makajovi (ENPROMA). Díky jejich
pomoci při snižování nákladů, jsem za energie ušetřil mnoho peněz. Také
energetické poradenství je na profesionální úrovni a budu jej rád dále využívat.

snižujeme Vaše náklady
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Obecní knihovna

Mornštajnová, Alena. Listopád
Otčenášek, Jan. Romeo, Julie a tma

Vážení čtenáři,
loňský rok se mnoho z vás zúčastnilo Čtenářské výzvy a mnozí tak pro
sebe objevili knihy nebo i autory, kteří by bez této iniciativy nebyli v centru
vaší pozornosti. Proto si vám dovoluji předložit možnost v těchto objevech
pokračovat.
Čtenářská výzva 2022
1. Kniha (od autora) z mého dětství
2. Kniha, v níž je postava na útěku/skrývá se
3. Kniha od afrického autora
4. Kniha, jejíž děj se odehrává na horách
5. Kniha, jejíž postava má fyzickou indispozici
6. V pořadí čtvrtá autorova kniha vydaná v ČR
7. Kniha, jejíž autor je o 22 let starší než já
8. Kniha autora, který prožil 1. světovou válku
9. Kniha s předmluvou
10. Kniha, jejíž název neobsahuje písmeno “a”
11. Kniha, která má na obálce strom
12. Kniha s tématem nešťastné lásky
13. Kniha od držitele Ceny Franze Kafky
14. Literatura faktu
15. Kniha s méně než 22 hodnoceními na Databázi knih
16. Kniha, jejíž autor už nežije
17. Kniha, která má více než 333 stran
18. Kniha, jejíž hlavní hrdina pije kávu
19. Kniha, jejíž autor je novinář
20. Kniha poprvé vydaná v roce 2020 (nová kniha)
Aby pro vás bylo rozhodování jednodušší, můžete se inspirovat výběrem
autorů a titulů pro výzvy 24, které najdete v holasické knihovně:
2) Kniha, v níž je postava na útěku/skrývá se
Doerr, Anthony. Jsou světla, která nevidíme
Herbert, Frank. Duna
Jonasson, Jonas. Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
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3) Kniha od afrického autora
Daré, Abi. Holka se sílícím hlasem
Smith, Wilbur. Píseň slonů
Watson, Jo. Hořící měsíc
4) Kniha, jejíž děj se odehrává na horách
Järvelä, Jari. Komu hlava sejde
Lucas, Lilly. Nové začátky
Minier, Bernard. Noc
Moyesová, Jojo. Jako hvězdy v temné noci
Viewegh, Michal. Román pro muže
Obecní knihovna Holasice si také dovoluje nabídnout nové knihy ze svého
fondu:
Knihy pro dospělé:
Babka, Vojtěch. Adam Plachetka : To je klasika
Bannalec, JeanLuc. Bretaňský příboj
Bedfernová, Suzanne. Ve vteřině
Bryndza, Robert. Propast smrti
Daré, Abi. Holka se sílícím hlasem
Edyardsson. Sousedská ruleta
Gott, Karel. Má cesta za štěstím
Chrudina, Ladislav. Být mladý v sedmdesáti je lepší než být starý ve
čtyřiceti
Johnsonnová, Debbie. Jednou snad
Kábrtová, Ludmila. Čekání na spoušť
Kubová, Simona. Krása mezi stěnami
Kučíková, Marta. Italské jednohubky
Kučíková, Marta. Italské dvojhubky
Macho, Milan. Pohřeb bez nebožtíka
Manningová, Kirsty. Ztracené klenoty
Savage, Thomas. Síla psa
Skalka, Petr. Veterinář vzpomíná
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KLAS – Klub aktivních seniorů

Sversová, Constance. Dámy z Tajného cirkusu
Šárková, Danika. Vánoční svařáček pro duši
Zelinová, Monika. Okouzlena vlky
Knihy pro děti a mládež:
Ježková, Blanka. Putování hvězdy
Kratochvíl, Miloš. Čaroděj z nafukovacího stromu
Sládek, Karel. Byl jednou jeden úl
S přáním klidného začátku jara s dobrou knihou
Petra Koláčková, knihovnice

Otestujte se:

Města ze slabik
Z uvedených slabik se pokuste různým seskupováním sestavit co nejvíce
názvů různých
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Řešení:
Boskovice, Hořovice, Milovice, Milevsko, Opava, Ostrava, Ralsko,
Buchlov, Strakonice, Jihlava, Nýrsko, Sokolov, Jevany, Louny
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Vážení spoluobčané,
nový rok se přehoupnul jako voda a už se
nám zase hlásí jaro. První sluneční paprsky
jsou příslibem něčeho příznivého a opti
mistického, k čemuž se všichni s nadějí upí
náme. Také já věřím, že bude už jen lépe a bu
deme se moci stále častěji setkávat na
různých akcích, oslavách i zábavách. Ráda
bych tímto vyzvala všechny seniory, kteří strá
vili uplynulý čas v izolaci nebo se občas cítí
trochu sami, aby se nebáli přijít mezi nás
a připojili se k našim pravidelným setkáním
v Klubu aktivních seniorů. U nás dobrou ná
ladou a smíchem nešetříme a místa máme
pro všechny příchozí dost. Máme připravený
program na nadcházející půlrok, který můžete
vidět i zde. Povídáme si o různých tématech,
tvoříme (viz fotografie háčkování) a také
máme připraveno několik vycházek. Setkání
prokládáme promítáním fotografií z cest,
posloucháním písniček nebo také trénováním
paměti prostřednictvím různých kvízů
a doplňovaček. Jeden z úkolů si můžete
vyzkoušet v pravidelné rubrice Otestujte se.
Budeme rádi za každého nového člena, vždyť
společné setkávání je to, co nám v minulosti
tolik chybělo a co má pro člověka nezastupi
telnou cenu.
Jitka Holíková
„Staré dřevo nejlépe hoří, staré víno se nejlépe
pije, starému člověku nejvíce věř, starého
autora nejraději čti.“ (Francis Bacon)
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Informace z rajhradské farnosti
KLAS Holasice, středa 14.00 - 16.00
2.2.2022 - 29.6.2022
2.2.
9.2.
16.2.
23.2.
2.3.
9.3.
16.3.
23.3.
30.3.
6.4.
13.4.
20.4.
27.4.
4.5.
11.5.
18.5.
25.5.
1.6.
8.6.
15.6.
22.6.
29.6.

setkání
setkání
výtvarná činnost
vycházka
setkání
setkání
výtvarná činnost
setkání
vycházka
setkání
setkání
setkání
vycházka
setkání
výtvarná činnost
setkání
vycházka
setkání
výtvarná činnost
setkání
vycházka
setkání

Oblíbené seriály
Slavnosti
Kuřátka z chemlonu
Holasice a blízké okolí
Zpívánky
Trénujeme paměť
Velikonoční závěs na dveře
Náš Jihomoravský kraj
Rajhrad obora
Fenomén Tomáš Baťa
Domácí léčení
Možnosti relaxace v našem životě
Busem do Vojkovic a pěšky zpět
Naše koníčky
Jarní zápichy
Vliv měsíce na člověka
Procházka po Brně
Naše děti, naše vnoučata (MDD)
Ubrousková metoda - decoupage
Plavky v proměnách času
Brněnská přehrada
Tvoříme program na další pololetí

Změna programu vyhrazena!

Kontakty:
Jitka Holíková, tel: 774254550
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Malé ohlédnutí
POUTNÍCI SYMBOLICKY UZAVŘELI POUTNICKOU SEZÓNU S KONCEM
CÍRKEVNÍHO ROKU
O první neděli adventní byli fr. Františkem J. Teisterem OSB jménem
rajhradské benediktinské komunity v rajhradském opatství, které leží hned
na několika regionálních i světových poutních cestách, uvítáni v kalendářním
roce 2021 poslední poutníci, kteří zde zakončili své několikadenní pěší
putování.
Se slovy: „moc děkujeme za Vaše vřelé přijetí“ přijali poutníci pozvání, jak
to nejenom rajhradským benediktinům ukládá Řehole Benediktova, k byť
krátkému, avšak pro mnohé již notně potřebnému odpočinku. … Toto milé
setkání ale muselo být zanedlouho zakončeno udělením požehnání
účastníkům poutě před pro mnohé dalekou cestou domů (nejvzdálenější
poutníci byli až z okolí Chebu) a milými slovy poděkování organizátora těchto
pěších poutí pro každého zájemce  Petra Hirsche: „Upřímně jsme rádi, že se
naše cesty protnuly a můžeme se v rámci našich poutí čas od času s Vámi
v Rajhradě nejenom setkávat, ale i čerpat povzbuzení.“
Pakliže někdo uvažuje o tom, že by se chtěl v novém kalendářním roce
2022 na nějakou takovou pěší pouť vydat, může se inspirovat nově vzniklým
a na odkazu: https://ultreia.cz/adventnidavkainspiracekputovani/
zpřístupněným dokumentem o putování.
Stále hleďme do budoucna s nadějí a vírou, že jsme v Božích rukou a že
ve všem, co prožíváme, můžeme číst stopy Božího vedení každého z nás.
ZEMŘELA P. MARIE PELOUŠKOVÁ
Dne 24. listopadu 2021 si k sobě po 88letém pozemském putování povolal
náš nebeský Otec nejenom v Rajhradě mnohým velmi dobře známou zdra
votní sestru p. Marii Pelouškovou, rozenou Hynkovou.
Po absolvování Střední zdravotnické školy v Brně nastoupila jako zdravotní
sestra do ordinace obvodního lékaře v Rajhradě, kde setrvala celý život. Díky
své obětavosti a osobnímu přístupu k pacientům se stala nejenom všeobecně
známou, ale i velmi oblíbenou.
Velmi ráda a aktivně se také zúčastňovala spolkového života. Nejaktivněji
se angažovala ve skupině Věrné gardy rajhradského Sokola.
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Sotvaže po 66letém šťastném manželství s Františkem Pelouškem v roce
2020 ovdověla, začala mít vážné zdravotní potíže, které se po půl roce staly
příčinou jejího odchodu. Zanechala po sobě výraznou stopu lidskosti
a obětavosti a my proto doufáme, že za vše dobré, co během svého života
nezištně vykonala, ji Bůh po zásluze přijme mezi své vyvolené.
R.i.P.
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA U SESTER TĚŠITELEK
V sobotu 4. prosince 2021 se v klášteře sester Těšitelek pro všechny
zájemce uskutečnila pod vedením P. Miloslava Kabrdy celodenní Adventní
duchovní obnova.
„PŮLNOČNÍ“
Letošní Vigilii Narození Páně v opatském chrámě sv. Petra a Pavla
v Rajhradě, kterou doprovázel hrou a zpěvem po roční nucené odmlce
Rajhradský farní pěvecký sbor, spolu s námi slavil P. ThLic. Pacifik M. Matějka
OFMCap., ThD. který v rajhradské farnosti obětavě dle aktuální potřeby
vypomáhá již od
1. ledna 2021.
Pojďme tedy i my
do Betléma a po
dívejme se, co se
tam stalo.

fotografie:
P. Thic. Pacifik M.
Matějka
OFMCap., ThD.

DAR NA PODPORU VZNIKAJÍCÍHO PARKU ROZÁRKA
Sbírky, které byly konány při bohoslužbách slavených v rajhradské farnosti
ve dnech 24.  26. prosince 2021, činily dohromady 13.156 Kč. Tyto finanční
prostředky byly pak předány sestrám Těšitelkám jako dar farnosti Rajhrad na
jimi budovaný Park Rozárka v areálu jejich kláštera.
Všem přispěvatelům upřímné Pán Bůh zaplať.
Dej a bude ti dáno. Přej a bude ti přáno.
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VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U SESTER TĚŠITELEK
V neděli dne 9. ledna 2022 na svátek Křtu Páně byla v kostele Božského
srdce Páně u sester Těšitelek slavnostně zakončena „Vánočním zpíváním“ od
15 h v podání Rajhradského farního pěveckého sboru vánoční doba.
Gloria in excelsis Deo!
STATISTIKA ÚKONŮ DUCHOVNÍ SPRÁVY
V rajhradské farnosti v kalendářním roce 2021 bylo:
• uděleno 28 křtů (z toho 23 v Rajhradě, 1 v Rajhradcích a 4 v Opatovicích)
• u prvního sv. přijímání, které se tentokrát konalo v Modřicích, 1 dívka z Opa
tovic
• uzavřeno 10 svateb
• pohřbeno 32 osob (z toho 27 v Rajhradě a 5 v Opatovicích).
PODĚKOVÁNÍ
Říká se, že vždy je za co děkovat. Chtěli bychom proto touto cestou
poděkovat všem těm, kteří se jakýmkoli aktivním či pasivním, duchovním či
hmotným, nárazovým či pravidelným způsobem podíleli na životě rajhradské
farnosti v uplynulém kalendářním roce 2021.
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 ty nejskrytější
a nejméně nápadné skutečnosti, ale právě proto mají v Božích očích největší
cenu.
Vše co děláš, je důležité!
SLIBY U SESTER TRAPISTEK
V úterý dne 18. ledna 2022 v 10 h přijala po ukončení dvouletého noviciátu
s. M. Heřmana J. Gregorovičová, která pochází z rajhradské farnosti, v kapi
tulní síni Trapistického opatství Naší Paní nad Vltavou škapulíř a zavázala se
sliby poslušnosti a stability podle Řehole sv. Benedikta.
Pán nevolá ty, kteří jsou toho hodni, ale ty, které chce.
Připravujeme
KVETOUCÍ KAMÉLIE V RAJHRADSKÉM OPATSTVÍ
Nejkrásnější potěcha nad rostlinami kamélií, jejichž tradici pěstování
v prostorách Benediktinského opatství sv. Petra a Pavla v Rajhradě založil
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klášterní zahradnický mistr
Radek Mrhač v roce 2006, se
bezesporu nabízí od konce února
až do přelomu měsíců března
a dubna, kdy jsou obsypány
květy. Budeteli mít proto někdy
v tomto období čas a chuť, určitě
neváhejte a navštivte rajhradský
klášter, abyste se i Vy mohli
nádherou
květů
kamélií
nejrůznějších druhů a barev
potěšit.
Věděli jste, že: Kamélie  krá
lovny zimních květin, pocházející
z Japonska a severní Číny, jsou
jedny z nejkrásněji kvetoucích
pokojových rostlin, jejíž květy
(v odstínech mezi bílou a čer
venou) bez vůně připomínají
čajové růže a rozvíjejí se
uprostřed zimy.
Carl von Linné v uznání vědeckých zásluh brněnského rodáka br. Georga J.
Camella SJ, jehož práci znal a velmi si jí vážil, vymezil roku 1753 v čeledi
Theaceae rod Camellia  Thea japonica seu chinensis, jemuž dal název Camel
lia Thea.  Br. Georg J. Camell SJ však kamélii nikdy neviděl (do Evropy byla
přivezena asi až dvacet let po jeho smrti).

PŘIJĎTE MEZI NÁS!
Rádi uvítáme v našich řadách nové členy, seniory i
seniorky z Holasic ve věku 60+.
Přijďte si popovídat, přijít na nové myšlenky, zasmát
se a třeba se i něco nového dozvědět.
KDY? Každou středu od 14:00 do 16:00 hod.
KDE? V Klubovně v přízemí OÚ

POPELEČNÍ STŘEDOU ZAČÍNÁ DOBA POSTNÍ
Ve středu (tzv. popeleční středu) dne 2. března 2022 započne 40denní
období postu, 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.
Aktuální informace o dění v rajhradské farnosti je možné dohledat také na
internetových stránkách http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/
a http://www.sestrytesitelky.eu/.
fr. František J. Teister OSB
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