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Úvodní slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
otevíráte další číslo Holasického zpravodaje. Jedná se o sedmdesáté číslo,
což ukazuje, že zpravodaj je vydáván už více jak sedmnáct let.
Dnes je to poprvé, kdy své úvodní slovo začínám poněkud smutným kon
statováním. Více než rok žijeme v zápasu s dosud nepoznanou chorobou.
Uvědomuji si, že covid opravdu přepsal dějiny celého světa a bohužel ani
u nás v Holasicích tomu není jinak. Vždyť jen k dnešnímu dni zemřelo v Ho
lasicích celkem na covid anebo v jeho důsledku více jak deset osob. Smrt,
odchod blízkého člověka nelze ničím a nijak zalepit, nelze ho nahradit, je
to velká bolest, která se hojí dlouho a i po deseti, dvaceti letech nejste
s odchodem blízkého člověka smíření. Prázdné místo zůstane už navždy
prázdným. V této souvislosti velmi lituji ztráty životů našich občanů, kteří
nás přímou či nepřímou vinou koronaviru opustili.
Co hned na druhém místě považuji za tragické v souvislosti s covidem,
je naprosté pošlapání a znevážení mezilidských vztahů, sousedských vztahů,
naprostá devastace morálky, charakteru, slušnosti, překrucování pravdy
a šíření lží a nenávisti. Jak se vyrovnat s tímto dalším tragickým důsledkem
koronaviru … nevím.
Přes toto všechno jsem měla velikou radost z krásné písničky, která
vznikla u příležitosti odstranění starého silničního mostu přes železnici.
Poprosila jsem paní ředitelku naší školy, zdali by bylo možné „nějak“ se
rozloučit s mostem, který od roku 1934 spojoval Holasice z okolním světem.
Paní učitelka Komosná složila písničku, kterou krásně nazpívaly žákyně naší
školy a za dodržení všech kovidových opatření vzniklo jisté poselství, které
bych si opravdu moc přála, aby bylo naplněno. Aby se vše vrátilo do
normálu, aby naše Holasice byly spokojené, aby se nám všem tu opravdu
pěkně žilo a abychom další nepříjemnosti, které jistě přijdou, dokázali řešit
a vyřešit. Slova písničky jsou:
Holasice – vísko milá, krásně tu je, srdce zpívá.
Lidé dobří, přívětiví s láskou k obci přičinliví.
Zeleň svěží i čistý vzduch, také čilý dopravní ruch.
Proto nový most tu zbudujeme, ten stařičký politujeme.
Holasice – vísko milá, krásně tu je, srdce zpívá.
Lenka Ungrová
Klášterní cesta

foto: Lenka Ungrová
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Silniční železniční holasický most
Dle dostupných informací v kronikách a spisech o Holasicích jsem vypátrala
toto (citace z díla Obec Holasice I. a II. díl spisu, autor: Bořivoj Duchoň, sepsáno
20002003):
„Železniční trať z Vídně do Brna, jejíž stavba probíhala v úseku při Holasicích
v letech 1837 – 1838 skoro rovnoběžně s Císařskou (Vídeňskou) silnicí, zasáhla
výrazně do tvářnosti místní krajiny. Železnice oddělila tehdejší vesnici Holasice
od silničních tahů ležících
západně od ní, tj. jak od vzdá
lenější
zmíněné
silnice
Císařské, tak od bezprostřed
ně blízké silnice z Rajhradu do
Židlochovic, byť byla do roku
1918 menšího, spíše místního
významu. Obec Holasice se
stala přístupnou jen buď přes
most, nebo do r. 1934 přes zá
vorami chráněný přejezd kolejí
(nyní dolní část ul. Palackého,
kde byl v roce 1934 zřízený
podjezd).“
„Dříve pouze jednokolejná
železniční trať byla v úseku při
Holasicích rozšiřovaná na
dvoukolejnou v roce 1934.
V Holasicích s tím byly spojené
i rekonstrukce mostů, úprava
přístupových cest a okolního
terénu“.
Do roku 1934 sloužil pro
vjezd do obce cihlový most,
který byl v květnu 1934 zbo
řený (byl krátký a úzký).
V září 1934 proběhla
výstavba nového železobeto
nového mostu v témže místě.
V roce 1974 při elektrifi
kaci železniční trati došlo ke
zvyšování mostu – nadjezdu.
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Podoba dnešního mostu
Nyní v roce 2021 musí být kvůli modernizaci dráhy tento železniční nadjezd
opět upravován, a to zvyšován a rozšiřován pro bezpečný provoz na kolejích.
V době od 12. 4. do 15. 12. 2021 bude mimo jiné vybudován nový železobetonový
jednopolový most, který bude opatřen asfaltovou vozovkou se dvěma jízdními
pruhy a jednostranným chodníkem. I když se jedná o investici a zájem dráhy, naše
obec Holasice díky výstavbě nového mostu „ušetří“ více jak 26 milionů korun,
které si vyžádá výstavba tohoto nového mostu.
S výstavbou nového mostu budou spojena jistá omezení a nepříjemnosti
zejména pro pohyb
osob či vjezd a výjezd
automobilů. Domnívám
se však, že vydržímeli
tato omezení, získáme
mnohem víc, a to je
především bezpečný,
nový most, který bude
dál sloužit občanům
a návštěvníkům naší
obce Holasice.
Lenka Ungrová
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Informace z obecního úřadu
Proč houkají vlaky?
Zcela bez diskusí největší událostí letošního roku jsou probíhající práce na
dráze a s tím spojené odstranění starého mostu přes železnici a výstavba mostu
nového. I když se jedná o akci, jejímž investorem je Správa železnic, s.o., určitě
nejen já, ale i mnozí z obyvatel Holasic sledovali, s jakou rychlostí byl starý most
odstraněn, prakticky bez problémů. Nyní probíhají práce na výstavbě odbočky
a jako poslední se bude budovat nový most z a do Holasic.
V souvislosti s probíhajícími pracemi a prakticky odříznutím Holasic od silnice
č. II/425 byly na stávající dráze zřízeny tři provizorní přejezdy. Přes tyto přejezdy
realizační firma, která provádí stavbu, naváží stavební stroje, techniku, materiál
apod.
Několik občanů zejména z Rozhraní a ze Čtvrtí se na mě obrátilo s dotazem,
co je důvodem častého houkání vlaků prakticky ve dne v noci? Jednáním
s vedoucí společností FirestaFišer a dráhami se podařilo dohodnout toto:
Ono nepřetržité houkání souviselo s bezpečnostními předpisy, protože stroj
vedoucí musí před každým přejezdem zahoukat (tedy to je částečná odpověď,
proč jeden vlak houkal i 3x za sebou). I když je prakticky celá dráha doslova
zadrátována, opatřena spoustou zákazů, přesto se podél kolejí stále pohybují
civilní osoby, a tudíž opět je nařízeno, aby vlaky troubily, houkaly.
Závěr z jednání s dráhami zní – v noci vlaky nebudou troubit, houkat už po
celou dobu výstavby, tj. do prosince 2021. Samozřejmě, budeli na dráze v noci
překážka, bude muset strojvedoucí z bezpečnostních důvodů signalizovat, že se
blíží vlak. Přes den budou situace, kdy se troubení vlaků nezbavíme, protože si
to bude vyžadovat momentální situace na stavbě. V měsících červenec – srpen
bude houkání vlaků častější, protože právě v této době bude probíhat vlastní
výstavba nového silničního mostu, a tudíž opět z bezpečnostních důvodů
budou muset strojvedoucí upozorňovat zejména pracující na dráze, že se blíží
vlak.
Jsem ráda, že se podařil vyjednat tento kompromis, protože všichni jistě
chápeme, že dráhy provádí technicky ale i logisticky poměrně náročnou stavbu,
která probíhá prakticky za minimálního omezení stávající dopravy na kolejích.
Častější vývoz kontejnerů z lokality Čtvrtě a Rozhraní
Stejně tak jako v celé republice extrémní nárůst produkce odpadků, neutě
šený stav kolem kontejnerů, zakládání černých skládek … stejný problém řešíme
stále opakovaně také v Holasicích. Situace u nás je podstatně složitější z důvodu
stržení silničního mostu přes dráhu do Holasic. Svozová firma KTS Ekologie nemá
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výškově vyhovující vozidlo, které by mohlo i v této době zajíždět k nám do Hola
sic. Podařilo se však vyjednat a zajistit výškově nižší vozidlo, které ale logisticky
NEMŮŽE zajíždět do Holasic častěji, než 2x měsíčně, protože musí obhospodařit
svůj „rajón“ tzn. Malou Hanou.
Co se týče vysvětlování situace v Holasicích v roce 2021, proběhlo už několik
schůzek, byly napsány články, prezentace, dopisy do schránek, jednání na zastu
pitelstvu obce… Obecní pracovníci 3x týdně odváží hromady nepořádku od kon
tejnerů zejména z lokality Čtvrtě a Rozhraní. Mám několik žádostí od občanů,
žijících v bezprostřední blízkosti této „skládky“, aby kontejnery byly odvezeny
a toto „sběrné hnízdo“ zrušeno. Hledala jsem řešení, a podařilo se mi dohodnout
se svozovou společností KTS Ekologie jisté řešení. Kontejnery, prosím, podotý
kám POUZE kontejnery z tohoto sběrného hnízda v Rozhraní a Čtvrtích budou
vyváženy 1x za 14 dnů. Přesný termín není určený, protože vývoz se bude reali
zovat svozovým vozem, který vyváží buď Židlochovice, Rajhradice nebo Opato
vice. I přes toto častější vyvážení kontejnerů z tohoto sběrného hnízda, chci
požádat všechny občany, aby opravdu využívali provozní doby sběrného dvora
na ul. Václavská, který je otevřený v úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin a v sobotu
od 9 do 11 hodin.
Dotazníkové šetření četnost vývozu popelnic z domu v roce 2022
Jak bylo avizováno začátkem roku 2021, v průběhu letních prázdnin můžete
očekávat dodání dotazníku na četnost vývozu popelnic z domu v roce 2022.
Dotazník bude krátký – bude obsahovat 23 dotazy, pomocí kterých se budeme
snažit zjistit přání vás občanů – zdali vývoz popelnic z domu má být častější i za
cenu podstatného zvýšení ročního poplatku na osobu. Za rok 2020 činily náklady
na svoz popelnic a provoz sběrného dvora částku celkem 1.415.090 Kč, po
odečtení částky vybrané od občanů a příspěvku za třídění od Ekokomu, obec
Holasice doplácela za odpadové hospodářství částku 570.509 Kč. Výsledky tohoto
dotazníkového šetření budou prezentovány na webu obce, obecních vývěskách
a na nejbližším jednání zastupitelstva obce.
Ukliďme Holasice 2021
Když jsme v letošním roce připravovali akci Ukliďme Holasice!, byla celá
organizace nejistá zejména kvůli zákazu shromažďování se v souvislosti s kovi
dovou pandemií. Díky zručnosti našich obecních pracovníků, byl vytvořený tzv.
„PYTLOMAT“, který byl po dobu jednoho týdne umístěný u budovy základní školy
v Holasicích. Pytlomat je místo, kde si mohli dobrovolníci individuálně odebrat
pytle na sběr odpadu. Byly zde obsaženy instrukce, která místa/trasy jsou dopo
ručeny k úklidu, zdali lze do úklidu zapojit i děti, dále informace kde zanechat
sesbíraný odpad, aby ho obecní pracovníci mohli odvést. Samozřejmostí byl
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kontakt na organizátory a také zde byly obsaženy bezpečnostní pokyny.
Díky spolupráci s Martinem Mlečkou byla připravena přehledná mapa, z níž
bylo patrné, která místa v extravilánu obce Holasice je třeba uklidit a vždy byl
určený maximální počet uklízejících osob, abychom dodržovali vládní opatření
v souvislosti s koronavirem.
Jsem potěšena, že účast dobrovolníků
byla neskutečně vysoká a chci opravdu
upřímně poděkovat za zájem občanů
o přírodu, o to, v jakém prostředí žijí
a jistý projev, že mají Holasice rádi.
Někteří z vás jste mi líčili, jak díky svým
dětem jste uklízeli ne jednou, ale opa
kovaně! Poděkování patří také našim
myslivcům, kteří se již tradičně do této
akce zapojují! Díky vám všem se poda
řilo vytřídit cca 1000 kg odpadků!
Věřím, že příští ročník této akce se po
daří zorganizovat tak, abychom mohli
po společném úsilí posedět u táboráku,
odměnit nejaktivnější dobrovolníky
a popovídat si s přáteli!
Lenka Ungrová

Ze života obecního pracovníka
Vážení spoluobčané,
dovolte nám pár vět ohledně zakládání černých skládek v nových částech naší
obce.
Myslíme si, že žijeme v době, kdy se snaží třídit odpad celý svět, určitě to děláme
kvůli životnímu prostředí a hlavně kvůli sobě a svým dětem. Snažíme se jim být
dobrým příkladem.
Po obci se šíří negativní ohlasy na četnost svozu odpadů. Pravdou ale je, že
frekvence svozu je dostačující, pokud umíte a hlavně chcete třídit odpad a šetříte
místo v barevných popelnicích, např. sešlapováním plastových lahví. V případě, že
nemáte místo v popelnici, není problém odpad uložit do barevných pytlů a odložit
vedle popelnice. Pak tady také máme sběrný dvůr. Aneb, jak se praví ... “Kdo chce
– hledá způsob, kdo nechce – hledá důvod.”
Během posledních dvou týdnů jsme z Rozhraní a Čtvrtí odvezli celkem čtyři plné
vozíky odklizených černých skládek (ratanový nábytek, matrace, sáčky s obuví, pytle
s netříděným odpadem, dřevotřískové desky, elektroodpad, atd atd ...). Neumíme
si vysvětlit, proč je takový problém tento odpad odvést do sběrného dvora ...
Buďme všímaví! Uvidíteli někoho, jak zakládá ve vašem okolí černou skládku,
prosím, upozorněte ho na jeho protiprávní jednání, popř. třeba vyfoťte SPZ a foto
zašlete na obecní úřad, aby se v této věci
mohla udělat další opatření ...
My, obecní pracovníci, bychom rádi
čas, který strávíme úklidem po bez
ohledných lidech, využili lepším, pro
obec prospěšnějším, způsobem.
Děkujeme za pochopení.
Radek Sláma a Vladimír Zabloudil
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Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 19. zasedání konaném dne 18. 2. 2021
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 19. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní
Dufkovou a Ing. Stejskalovou;
schválilo:
• na základě vyjádření druhé ověřovatelky paní Tomanové, zápis z 18. jed
nání zastupitelstva obce ze dne 17. 12. 2020, který byl pořízen o podstat
ných okolnostech jednání a dle obvyklé praxe
• navržený program jednání zastupitelstva
• smlouvu o zřízení služebnosti, název stavby 11001036186 0682/2008 –
FTTxHolasice Pulper 70 RD a 150 bd + TESCO uzavřenou mezi Obcí Holasice
a CETIN a.s. za jednorázovou náhradu ve výši 7.525 Kč bez DPH (k částce
bude započítána platná sazba DPH)
• smlouvu o zřízení služebnosti s názvem Holasice areál Estetico uzavřenou
mezi Obcí Holasice a Lednet s.r.o. za jednorázovou náhradu ve výši 7.525
Kč bez DPH (k částce bude započítána platná sazba DPH)
• pořadí sestavené hodnotící komisí od nejvýhodnější nabídky po nejméně
výhodnou – „Oprava místní komunikace a chodníku v obci Holasice”
• výběr nejvhodnější nabídky – EUROVIA CS, a.s. pro veřejnou zakázku
„Oprava místní komunikace a chodníku v obci Holasice“ a pověřuje
starostku k uzavření smlouvy o dílo
• pořadí sestavené hodnotící komisí od nejvýhodnější nabídky po nejméně
výhodnou – „Prodej akátu na pni – průzkum trhu“
– výběr nejvhodnější nabídky – společnost TOMAVA s.r.o. Ostrožská Nová
Ves pro veřejnou zakázku „Prodej akátu na pni“ a pověřuje starostku
k uzavření smlouvy
• pořadí sestavené hodnotící komisí od nejvýhodnější nabídky po nejméně
výhodnou – „Demolice rodinný dům a kůlna na pozemku p.č. 413 k.ú.
Holasice“
• výběr nejvhodnější nabídky – společnost Sidestav spol. s r.o. pro veřejnou
zakázku „Demolice rodinný dům a kůlna na pozemku p.č. 413 k.ú. Holasice“
a pověřuje starostku k uzavření smlouvy
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok 2021 dar ve výši 25.000 Kč z.s. Mys
livecký spolek Rajhrad, Popovice, Holasice s následným vyúčtováním do
20. 12. 2021
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• zbudování parkovacích stání P2, P3 a P4 na obecní parcele č. 130/1 k.ú.
Holasice, avšak bez jakéhokoliv vyznačení vyhrazených parkovacích stání,
parkovací stání budou zřízena v režii žadatele
• čerpání rezervního fondu p. o. ZŠ a MŠ Holasice na úhradu ztráty hospo
daření za rok 2020 o 61.000 Kč;
nevyhovělo:
• námitce Bc. Oškrdala, že v návrhu zápisu z 18. jednání ZO Holasice jsou
nepřesně zaznamenány diskuze a nedostatky v návrhových částech bodů,
protože podmínka přesného přepisu diskuse není zakotvena v JŘ zastupi
telstva obce;
neschválilo:
• záměr pronájmu části obecní parcely č. 130/1 k.ú. Holasice pro parkovací
stání P2, P3, P4;
nesouhlasilo:
• se zbudováním parkovacího stání P1 na obecní parcele č. 130/1, k.ú.
Holasice, protože toto stání brání vjezdu před RD č.p. 73;
uložilo:
• podle ustanovení § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ukládá jako zřizovatel odvod investičních
prostředků z Investičního fondu do rezervního fondu své příspěvkové orga
nizaci ZŠ a MŠ Holasice ve výši 61.000 Kč;
vzalo na vědomí:
• sdělení Bc. Oškrdala, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání zas
tupitelstva pro svou osobní potřebu a pro zveřejnění na FB
• informaci o záměru společné ČOV pro Mikroregion Rajhradsko a ujištění,
že k tomuto záměru bude zastupitelům zaslán písemný dokument, aby bylo
možno se blíže seznámit s tímto záměrem
• rozpočtové opatření č. 10, 11/2020 a 1/2021
• zprávu Finančního výboru o provedené kontrole hospodaření obce za rok
2020
• zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva obce Holasice za rok 2020 před
loženou starostkou obce
• informaci, že v současné době se o opatrovance Č. Bártu stará starostka
obce, která zajišťuje veškerý osobní kontakt a paní Baláková, která opatro
vanci pere a pořizuje nákupy, příspěvek na péči pobírá paní Baláková
• informace z OÚ.
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Zastupitelstvo obce na svém 20. zasedání konaném dne 15. 4. 2021
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 20. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní
Tomanovou a pana Kosteleckého;
schválilo:
• dodatečné zařazení bodu č. 13 Darovací smlouva – přístřešek pro cestující
na autobusové zastávce Brno – Ústřední hřbitov a bodu č. 14 Žádost o pro
nájem části obecní parcely č. 369/1 k.ú. Holasice
• navržený program jednání zastupitelstva
• pořadí sestavené hodnotící komisí od nejvýhodnější nabídky po nejméně
výhodnou – „Sokolovna Holasice – Rekonstrukce sociálního zařízení“
• výběr nejvhodnější nabídky  Sidestav spol. s r.o. pro veřejnou zakázku
s názvem „Sokolovna Holasice – Rekonstrukce sociálního zařízení“ a pově
řuje starostku k uzavření smlouvy
• pořadí sestavené hodnotící komisí od nejvýhodnější nabídky po nejméně
výhodnou – „Kontejnerová MŠ na pozemku par. č. 619/792, k.ú. Holasice“
• výběr nejvhodnější nabídky – Warex spol. s r.o. pro veřejnou zakázku
„Kontejnerová MŠ na pozemku par. č. 619/792 k.ú. Holasice“ a pověřuje
starostku k uzavření smlouvy
• záměr prodeje obecních pozemků p.č. 611/488 o výměře 5 m², p.č.
611/489 o výměře 11 m² a p.č. 611/482 o výměře 12 m²
• návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2014
• smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800093351_1/VB/P, uzavřená
mezi Obcí Holasice a GasNet s.r.o. za jednorázovou úplatu za zřízení věc
ného břemene v celkové výši 605 Kč vč. DPH
• navrženou Síť sociálních služeb pro rok 2022 v ORP Židlochovice
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok 2021 dar ve výši 10.000 Kč Obci
Moravany – přístřešek na autobusové zastávce Brno, Ústřední hřbitov ve
směru cesty ven z Brna
• darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Holasice a Obcí Moravany
• záměr pronájmu části obecní parcely č. 369/1 k.ú. Holasice pro zbudování
hřiště s dráhou pro kola;
vzalo na vědomí:
• sdělení Ing. Vaculy, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání zastu
pitelstva pro svou osobní potřebu
• rozpočtové opatření č. 2, 3/2021
• informaci z obecního úřadu.
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Sbor dobrovolných hasičů
Dobrý den,
rádi vás informujeme o činnosti sboru dobrovolných hasičů. Z pravidel
ných akcí se nám daří alespoň provést sběr železného šrotu. Přesné datum
bude zveřejněno na oficiálním obecním facebooku Obec Holasice a vyhlá
šeno obecním rozhlasem.
Bohužel z epidemiologických nařízení nebylo možné zrealizovat dětský
den, což nás velmi mrzí. Ale i tak připravujeme malé překvapení pro děti
ze ZŠ a MŠ Holasice. Pokud bude i nadále vývoj situace příznivý, můžeme
uvažovat o akci s pracovním názvem „rozloučení s prázdninami“.
Dále jen informace pro členy sboru: Výbor sboru se schází dle potřeby,
členskou schůzi uvažujeme svolat výhledově po prázdninách.
Pro velký úspěch bychom rádi zopakovali zájezd „Veteráni veteránem“
pro naše zasloužilé členy. O programu a termínu bychom vás s dostatečným
předstihem informovali.
Pepa Marčák ml.
starosta sboru

Mateřská škola
Zprávičky z naší školičky
V březnu nám přišla smutná zpráva, že
vláda uzavírá vzhledem k pandemii
Covid19 naši školičku. Všichni jsme byli
smutní, protože co teď? Jak dlouho ne
uvidíme děti? Jak to zvládnou doma bez
kamarádů? Jak vyřešíme povinnou školní
docházku pro předškoláky? Jak je bu
deme vzdělávat na dálku? Jak navázat
s dětmi sociální kontakt? Co naše malé
dětičky ze Včeliček, které si konečně
zvykly na školičku a budou muset zůstat
doma? Paní učitelky přemýšlely, jak se
s touto situací poprat. Trávily čas ve svých
„opuštěných“ třídách, uklízely, chystaly
materiály k výuce, a protože nás to bez
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plánované společné akce
pro děti, návštěvu divadla,
poznávací výlety do okolí
nebo pohádková předsta
vení v MŠ.
Školička se nám na za
čátku dubna otevřela a na
jednou nám všem bylo
veseleji. Rodiče si oddychli,
protože zjistili, že domácí
vzdělávání není vůbec
jednoduché a my, paní
učitelky, mohly být zase se svými milovanými dětmi.
Co nás ještě čeká do konce školního roku?

dětí opravdu nebavilo, jednalo se rychle. Jelikož jsou paní učitelky velmi
kreativní, proměnily se třídy v natáčecí studia, kde vznikala výuková videa.
Natáčely se pozdravy dětem, pohádky na dobrou noc pro nejmenší dětičky.
S předškoláky jsme před uzavřením MŠ zahájili edukativně stimulační
skupinky. Bylo potřeba v lekcích pokračovat a tak vznikla i videa, kde jsme
předtáčeli jednotlivé lekce, aby rodiče věděli, jak s dětmi pracovat. Aby
chom byli s dětmi v kontaktu, probíhala výuka i online. Povídali jsme si, co
je u dětí nového, některým vypadl zub, někdo byl ostříhaný,…. byly šťastné,
že vidí své kamarády alespoň prostřednictvím kamery.
Snažili jsme se dětem „covi
dové prázdniny“ zpříjemnit,
a proto jsme vymýšleli akce. Měly
za úkol ozdobit kraslicí veliko
noční vrbu u školičky. Využili jsme
i plot u ZŠ, kde jsme nachystali
pro děti poznávací pexesa, pově
sili obrázky, které nám děti doma
namalovaly pro radost. Jako
všichni, jsme i my museli zrušit
12

● Environmentální výlet do
Jundrova – Rozmarýnek /
Lipka – pro třídu Sluníček
a Dráčků
● Oslava Dne dětí – hmyzí
stezkou za pokladem
● Kouzelník v MŠ
● Výstava pohádkových
bytostí – společný výlet celé
MŠ do Šakvic. Výstava přibli
žuje malým dětem tradiční
české pohádky a bytosti,
které sama autorka vymyslela a ztvárnila. Celá výstava je pojata v českém
duchu a zaměřuje se na tradiční pohádky, které se našim dětem v posled
ních letech začínají trochu vzdalovat
● Cyklistický výlet a rozloučení pro předškoláky.
Děkujeme rodičům za vzorné plnění úkolů v distanční výuce a spolupráci.
za kolektiv MŠ
Lenka Kubíčková
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Základní škola
Letošní školní rok se blíží ke svému konci a pro všechny, žáky, učitele i rodiče
byl velmi netradiční. Každý vzpomínáme v dospělosti na první třídu. Jak jednou
budou na ni vzpomínat letošní prvňáčci? V září nastoupilo do první třídy čtrnáct
natěšených žáčků. Velmi rychle si mezi spolužáky našli nové kamarády a sotva
poznali první písmenka a slabiky, byla vládou vyhlášena distanční výuka, se kterou
přišel opět jiný režim práce. Žáci plnili denně úkoly zadávané v Edookitu, místo
výkladu učitele jim rodiče tlumočili metodické pokyny či výuková videa.
Několikrát týdně se v menších skupinách scházeli na online vyučovacích hodi
nách, kde předváděli, jak jim jde počítání, čtení či anglická slovíčka. Zvládli se
připojit téměř všichni, a přestože sledování monitoru je únavnější než práce ve
škole, odváděli pěkné výkony (někdy s vydatnou pomocí rodičů, ale i to se cení).
Děti si tak vydatně užily individuální péče rodičů, kteří se svého úkolu zhostili
velmi zodpovědně a většina dětí se naučila to, co by prvňáci měli umět i při
běžném školním provozu.
Pro naše starší žáky připravila v distanční době p. uč. Duchoňová venkovní
aktivitu. Nachystala trasu, na které byly rozmístěny kartičky se 13 otázkami
z oblasti českého jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy. Žáci zaznamená
vali správné odpovědi do kartiček, které si vyzvedli u školy. Někteří šli ve dvojicích,
jiní ve větších skupinách. Vyplněné kartičky pak vrátili do krabice před školou.
Každému se podařilo úkoly zvládnout a užít si pěkné sluneční odpoledne venku.
Druhý den pak na koloběžkách trasu objeli a úkoly posbírali.
Dále paní učitelka se třídou navštívila včelaře v Rebešovicích. Na kolech dojeli
k rybníku, kde má jedna rodiny úly. Včelař
dětem o všem velmi poutavě vyprávěl
a také jim vše ukázal. Děti si toho hodně
vyzkoušely, včetně ochutnávky medu
z plástve.
I školní družina se do distanční výuky za
pojila. Odpolední zábavné a tvořivé aktivity
děti i rodiče přivítali. Paní učitelka dokázala
na „dálku“ s děvčaty nacvičit písničku na
rozloučení s holasickým mostem. Kdo jste ji
slyšel, určitě vám zůstane v srdci.
Na návrat do prezenční výuky jsme se
všichni těšili. Konečně „normální“ škola
s žáky, spolužáky, učiteli. Víme, že musíme
zvládnout nejen školní povinnosti, ale
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chceme, hlavně v měsíci červnu, zažít společné chvíle na různých akcích a výle
tech. To, co všem chybělo v této covidové době, byli právě kamarádi, spolužáci…
V dubnu, ke Dni Země, uspořádala
školní družina úklid Holasic. Děti nasbíraly
dva téměř plné pytle odpadků. První byl
tak těžký a objemný, že ho musely děti
nechat stát u garáží v blízkosti fotbalového
hřiště, odkud byl pak odvezen. Děti měly
z úklidu radost a věříme, že do budoucna
si odnášejí i cenný postoj k přírodě
a svému okolí.
Dovolte, abych závěrem poděkovala
všem dětem, rodičům a kolegům za tento
neobvyklý a náročný školní rok. Mnohé si
z něho odnášíme, ale chci věřit, že další
školní rok proběhne s žáky, učiteli a rodiči
ve školním prostředí.
Přeji vám všem hlavně pevné zdraví
a pěkné prázdniny!
Pavlína Zámečníková
příspěvky zařadily p. uč. Ivana Trubáková,
Martina Duchoňová, Marie Komosná
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Zásahová jednotka SDH

Znáte Panáčky?

Dobrý předprázdninový den,
jakkoliv je to při pohledu z oken neuvěřitelné, blížíme se k letním prázdninám a sa
mozřejmě i očekáváným dovoleným.
Jednotka byla v uplynulém období oslovena nadací Regi Base, což je nadace pro ve
terány z řad vojáků, policistů a hasičů, s nabídkou doplnění ochranných prostředků proti
nemoci COVID 19 – respirátorů používaných u zásahů. Jelikož se zásoby jednotky tenčily,
nabídku jsme rádi využili. Touto cestou nadaci děkujeme.
I přes omezení a restrikce jednotka v omezené míře nadále provádí výcviky, kondiční
jízdy a nezbytné opravy či údržby a pravidelné technické kontroly na vozidlech. Samo
zřejmě také vyjíždí k zásahům na výzvu krajského operačního střediska.

Panáčci jsou dětská skupina v Holasicích, která již čtvrtým rokem poskytuje službu
péče o děti, zejména ve věku od dvou do čtyř let. Denně poskytujeme zázemí pro maxi
málně 12 dětí.
V naší školičce usnadňujeme dětem první krůčky do světa bez rodičů. K dětem
přistupujeme individuálně a vytváříme pro ně rodinné prostředí. Nejsme paní učitelky,
ale prostě tety. Snažíme se o vytvoření vztahu založeném na vzájemné důvěře, nejen
s dětmi, ale i s rodiči!
Dětem chystáme rozmanitý program na základě měsíčních témat. Každý den s dětmi
zpíváme a cvičíme, učíme se nové básničky a písničky. Rozvoj jemné a hrubé motoriky,
četba pohádek, prohlížení knížek, výtvarné tvoření a nabídka aktivit, přizpůsobena věku
dětí, je u nás samozřejmostí. Děti se u nás mnohdy poprvé dostávají do většího kolektivu
– učí se základním komunikačním návykům a sebeobsluze. Podporujeme děti ve vše
stranném rozvoji a seberealizaci.
Pobyt na čerstvém vzduchu je nedílnou součástí každého dne. Nebojíme se ani špat
ného počasí. Máme komfort vlastní zahrádky, ale rádi prozkoumáváme okolí na procház
kách.
Užíváme si společně tematické akce, např. karneval, drakiáda či dlabání dýní jsou na
šimi pravidelnými akcemi. Divadélka, Čtení s Kašpárkem a canisterapie jsou každoměsíční
aktivity, které nás s dětmi moc baví. Prostě nám záleží na dobré atmosféře a na tom, aby
se u nás děti cítily dobře.
Mezi Panáčky patří dalších šest dětských skupin v Rajhradě, Brně a blízkém okolí. Za
příznivé situace také pořádáme Cvičení pro ma
minky s dětmi, v létě příměstské tábory.
Momentálně přijímáme děti do našich dětských
skupin pro školní rok 2021/2022. Více informací
o přihlášení i o nás najdete na www.panacci.eu či
na www.facebook.com/papanacci.
Dětská skupina Panáčci,
Čsl. Armády 122, Holasice 664 61
Kontaktní osoba: Bc. Marie Dočkalová, vedoucí DS
Panáčci Holasice, holasice@panacci.eu.

26. 3. K požáru trávy na železničním náspu jsme vyjeli do Rajhradu ke hřbitovu. Požár byl
menšího rozsahu a byl velmi rychle zlikvido
ván.
31. 3. Další požár trávy podél trati, tentokrát
v Popovicích. Jednotka však nevyjela z dů
vodu nepřítomnosti řidiče. O této skuteč
nosti jsme obratem informovali KOPIS. Tato
skutečnost se stala poprvé za cca 10 let.
9. 4. K nahlášenému černému dýmu jsme
vyjížděli do Rajhradu. Po příjezdu na před
pokládané místo jsme nalezli hořící hro
madu bioodpadu pod dozorem a událost
byla vyhodnocena jako planý poplach.
11. 5. V podvečer jsme vyjeli k požáru trávy
opět u železniční trati, tentokrát do Vojkovic
k nádraží. Místo nebylo přesně nahlášeno,
takže bylo nalezeno až na druhý pokus naší
jednotkou. Na místě byl zjištěn požár na
ploše cca 5x60 m. My jsme použili zádové
vaky. Zásahu se účastnily i jednotky ze Židlo
chovic, Hrušovan a Blučiny.
Souběžně s tímto zásahem probíhaly i zásahy podél trati v Hrušovanech, Žabčicích a Vra
novicích. „Podezřelým“ byl některý z vagonů vlaků ve směru na Brno.
Obrázky z akcí i zásahů najdete na webové adrese sdhholasice.rajce.idnes.cz.
Luboš Bachorec
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Denní stacionář
V Židlochovicích je nově otevřen Denní stacionář.
Dne 15. 10. 2020 se v Židlochovicích plně spustil provoz Denního stacionáře,
který je určený především pro klienty z ORP Židlochovice.
Zřizovatelem denního stacionáře je Město Židlochovice. Je určený pro ty,
kterým jejich zdravotní znevýhodnění nedovolí docházet do běžného zaměstnání
a při tom by rádi trávili svůj den aktivně v příjemném a podnětném prostředí.
Denní stacionář nabízí širokou škálu aktivit. Individuálně se s vámi domluvíme,
co byste se chtěli naučit, nebo v čem byste se chtěli zlepšit či zdokonalit. Zcela
respektujeme přání klienta.
Cílovou skupinou je klient ve věku 18 až 64 let se zdravotním postižením,
s mentálním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Denní kapacita klientů je 10, což nám umožňuje se všem klientům plno
hodnotně věnovat tak, jak potřebují.
Provozní doba stacionáře: pondělí až pátek 7:00 – 17:00 (čas může být
přizpůsoben požadavkům klienta).
Kontakt: Sociální služby města Židlochovice, Masarykova 115, Židlochovice
Kontakt na službu denní stacionář: vedoucí denního stacionáře,
sociální pracovnice: Mgr. et. Bc. Lenka Brázdová, DiS.
Telefon: 737 635 203, email: stacionar@zidlochovice.cz.

inzerce
“UŠETŘÍ OPRAVDU KAŽDÝ”
Skupina ČEZ zajišťuje, v rámci své kampaně,
bezplatné poradenství a osobní konzultace
v energetice pro firemní zákazníky. Vše udě
láme za Vás – zjistíme aktuální stav, uděláme revizi
a zpracujeme nejlepší cenu za elektřinu i plyn. Výhodou
této kampaně je, že budete dlouhodobě v péči
přiděleného obchodního manažera, který je připravený
být k dispozici kdykoliv a vše srozumitelně vysvětlit.
Neztrácejte zbytečně čas.
pavel.budovic@cezpoint.cz, +420 606 333 481
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Máte zájem o inzerci v Holasickém
zpravodaji? Nabízíme Vám prezen
taci Vaší firmy nebo soukromý
inzerát za příznivou cenu. Bližší
informace: starosta@holasice.cz.

ROZMOHL SE NÁM TU TAKOVÝ
(ne)ŠVAR…
Žijeme již více než rok v době „covi
dové“. Každého nějakým způsobem
poznamenala a každý se s touto situací
vypořádává po svém. Mám velikou
radost, že mohu na tomto místě
představit neznalým aktivitu, které se
v poslední době věnuje mnoho dětí
a jejich rodičů (nejen) v Holasicích.
Někdo by to nazval až mánií, ale účast
níci této „hry“ vám potvrdí, že jakmile
jednou začnete, nejde skončit. A o co se
jedná? No přece o kamínky!
Tato aktivita vznikla napříč celou
Českou republikou a rozvinula se právě
v době nouzového stavu. Netrvalo
dlouho a dorazila i k nám do Holasic.
V čem spočívá? Jedná se o smysluplné
trávení volného času dětí, a někdy i celé
rodiny Jde o to, najít hezký kamínek,
namalovat na něj obrázek, napsat PSČ
místa, ze kterého pocházíte a umístit jej
někde v přírodě. Buď v místě vašeho
bydliště, nebo úplně jinde. Zároveň při
procházkách v přírodě hledáte kamínky
jiných tvůrců. Jaké to má přínosy? Podle
mě jich je mnoho.
Nejprve si dospělí i děti můžou ma
lovat. U dětí se jedná o strávení příjem
ného času – mnohdy i s rodiči a se
sourozenci, o rozvoj kreativity a procvi
čení jemné motoriky. Nechybí patřičná
dávka napětí, kam kamínek schovat
a přemýšlení, kdo ho asi najde. Žádná
procházka už není jako dřív, protože
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dětská očka neustále hledají, kde by se mohl ukrývat další kamínek. Tím nej
větším bonusem je samozřejmě čas strávený hledáním kamínků (nebo jejich
umísťováním) na čerstvém vzduchu. A ta radost z nálezu je k nezaplacení! Celý
systém je už vypilován tak, že existují speciální skupiny na sociálních sítích, kde
lidé fotí své nálezy. Podle pravidel hry byste si totiž nalezený kamínek neměli
nechávat, ale „poslat dál“, třeba tak, že ho odvezete do úplně jiného města.
Potom se vám může stát, že najdete na facebooku svůj kamínek, vyfocený někým,
kdo ho našel na druhém konci republiky!
Tak vidíte, je to jednoduché a má to samá pozitiva. Název tohoto článku je
samozřejmě zavádějící. Pokud uvažujete o připojení se, neváhejte. Dobře se
pobavíte, strávíte smysluplný čas s dětmi a budete často na čerstvém vzduchu.
Pokud se chcete dozvědět o kamínkách více, připojte se na FB třeba ke skupinám:
Kamínky, Kamínky s láskou nebo Rajhradské kamínky.
Přeji vám krásné léto, plné úžasných nálezů!

Někdy je možné najít i takovou nádheru:

Fotografie: autorka článku a FB Kamínky

Dobrosloupek
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Obecní knihovna

Taylor Patrick. Doktore, fofrem, jde o život
Woodová Barbara. Doktorka Samantha

Vážení čtenáři,
mám radost, že epidemická situace už je mnohem příznivější a vy si tak mů
žete v knihovně osobně vybrat literaturu přesně podle své nálady nebo zájmů.
Abyste si mohli rozšířit své literární obzory, dovolím si vám nabídnout témata
Čtenářské výzvy pro rok 2021.
Čtenářská výzva 2021
1. Kniha z lékařského prostředí
2. Kniha obsahující ilustrace
3. Kniha, která je vyprávěna retrospektivně
4. Kniha, ve které se objevují nadpřirozené postavy
5. Kniha vydaná před sto a více lety
6. Kniha, která je (byla) v některé zemi zakázaná
7. Kniha, která má v názvu část lidského těla
8. Kniha, ve které hraje důležitou roli dopis
9. Kniha, kterou jste objevili díky Databázi knih
10. Kniha o známé české osobnosti
11. Kniha, kterou po přečtení někomu darujete
12. Kniha, jejíž děj se odehrává na vesnici
13. Kniha, jejíž název se skládá z 21 písmen
14. Kniha s pruhovanou obálkou
15. Kniha, jejíž název je i jménem hlavní postavy
16. Kniha do 15. místa v některém žebříčku na Databázi knih
17. Kniha poprvé vydaná v roce 2021
18. Kniha z prostředí, ve kterém bych se nechtěl(a) ocitnout
19. Kniha, která má na obálce srdce
20. Kniha, jejíž hlavní hrdina pracuje se zvířaty
K vybraným tématům si dovolím představit literaturu, kterou najdete
i v Obecní knihovně Holasice:
1. Kniha z lékařského prostředí
Borská Ilona. Doktorka z domu Trubačů
Cook Robin. Epidemie
Dietl Jaroslav. Nemocnice na kraji města
Segal Erich. Doktoři
Stýblová Valja. Skalpel, prosím
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3. Kniha, která je vyprávěna retrospektivně
Eco Umberto. Jméno růže
Glazarová Jarmila. Advent
Jonasson Jonas. Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
Mornštajnová Alena. Tiché roky
Simmel Johannes Mario. Láska je jen slovo
Swarup Vikas. Milionář z chatrče
Tudor C.J. Kříďák
6. Kniha, která je (byla) v některé zemi zakázaná
Čapek Karel. Matka, Bílá nemoc
(po Mnichově v Československu pro výzvy k obraně vlasti zakázané)
Dickens Charles. Oliver Twist
(zakázán v nacistickém Německu za kladné zobrazování židovských postav)
Hašek Jaroslav. Osudy dobrého vojáka Švejka
(zakázané v USA, protože kniha podkopává morálku vojáků)
Hemingway Ernst. Komu zvoní hrana
(ve Španělsku zakázaná a potlačovaná až do roku 1968)
Orwel George. Farma zvířat
(Kvůli kritice Sovětského svazu román nikdo ze spojenců v průběhu II. sv. války
nechtěl vydat. Zakázáno v SSSR a komunistických zemích, v roce 2002 zakázáno
ve Spojených Arabských Emirátech kvůli textu, který je v rozporu s islámskými
hodnotami. Zakázáno v Severní Koreji a Vietnamu.)
Remarque Erich Maria. Na západní frontě klid
(kniha zakázaná v nacistickém Německu z důvodu demoralizace a urážení Wehr‐
machtu a ve fašistické Itálii kvůli antimilitarismu)
Solženicyn Aleksandr. Souostroví Gulag
(Zakázáno v Sovětském svazu, protože to bylo v rozporu s obrazem, který se
sovětská vláda pokoušela promítat do sebe a do svých politik. V bývalém
Sovětském svazu je však k dispozici přinejmenším od 80. let. V roce 2009 ruské
ministerstvo školství přidalo Souostroví Gulag do učebních osnov pro studenty
středních škol.)
Steinbeck John. Hrozny hněvu
(Román byl dočasně zakázán na mnoha místech v USA. Ve státě Kalifornie, ve
kterém je částečně zasazen, byl zakázán kvůli údajnému nelichotivému zobrazení
obyvatel této oblasti.)
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Knihy českých autorů zakázaných v komunistickém Československu:
Egon Bondy, Václav Havel, Bohumil Hrabal, Jiří Gruša, Ivan Magor Jirous, Ivan
Klíma, Josef Škvorecký, Ludvík Vaculík,…
8. Kniha, ve které hraje důležitou roli dopis
Christie Agatha. Deset malých černoušků
Kundera Milan. Žert
Lapena Shari. Jeden z nás
Mornštajnová Alena. Hana
Moyesová Jojo. Poslední dopis od tvé lásky
Puškin Alexandr Sergejevič. Evžen Oněgin
Svěrák Zdeněk. Strážce nádrže
Obecní knihovna Holasice si rovněž dovoluje doporučit nové knihy ze svého fondu:
Pro dospělé:
Brandová Christine. Slepec
Brattová Kay. Tanec se sluncem
Bruns David. Pravidla nasazení
Follett Ken. Kavky
Changová Jung. Velká sestra, malá sestra, rudá sestra
Melichar René. Zákoník mé ženy aneb Obyčejné dny
Moyesová Jojo. Jako hvězdy v temné noci
Nekola Martin. Český New York
Nesvadbová Barbara. Hovory s doktory
Oliverová Gillian. Eva Romanová – Vzpomínky
Paulů Ema. Delegátka cestovní kanceláře
Pobi Robert. Město plné oken
Pro děti a mládež:
Biderman Daniel. Běhá zvíře po papíře
Pařízková Tereza. Stela v zemi tučňáků
Petiška Martin. Pohádková maminka
Pounder Sidéal. Zlé mořské panny: Ve skalách
Quavleová Ruth. Alice uličnice a králík nezbedník
Šrut Pavel. Lichožrouti
Těším se v knihovně na shledanou!
Petra Koláčková, knihovnice
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Článek od Aničky
Od malička se ráda oblékám. Co mám na sobě jsem začala řešit zhruba v mo
mentě, kdy jsem zjistila, co je to růžová barva – od té doby jsem byla od hlavy
k patě navlečena do všech odstínů růžové, nejel přes to vlak.
Později mne „růžové období“ opustilo, ale zájem o módu nikoliv. Pamatuji se
na den, kdy mě máma vzala poprvé nakupovat. Celý týden jsem se na to těšila
a z obchodního centra jsem odcházela s úsměvem na tváři. Dnes už tomu tak není.
Když přijde na nákup oblečení v obchodních domech, je to jen ve stavu nejvyšší
nouze a s velkým pocitem viny. Jak to?
Známé oděvní řetězce se nechovají eticky a to ani k životnímu prostředí a ani
ke svým zaměstnancům. Proberme si nejdříve otázku zaměstnanců. Do továren,
kde se vyrábí oděvy pro tyto problematické značky (H&M, New Yorker, Primark
a jiné (doporučuji si dohledat na internetu)) chodí pracovat lidé z rozvojových zemí,
kteří většinou nemají jinou pracovní nabídku a tudíž možnost, jak si vydělat aspoň
minimální peníz. Nemluvě o tom, že pracují v podstatě za hubičku, nemají zrovna
příjemné pracovní prostředí – trpí nedostatkem potravy, pracují v obřích halách,
kde se často využívá i dětská práce.
Negativní dopad má výroba oblečení i na životní prostředí. Módní průmysl je
druhý největší znečišťovatel vody, produkuje obrovské množství odpadu a je zod
povědný za emise skleníkových plynů.
Ze všech těchto informací jsem byla velmi smutná. Co můžu jako chudá stu
dentka, která nemá peníze na to nakupovat drahé, šetrné, ekologické a udržitelné
oblečení udělat? Jak můžu změnit své návyky bez toho, aniž by mě to finančně
zruinovalo?
Odpovědí se naštěstí nabízí několik. Můžu nakupovat z druhé ruky a to buď
v kamenných obchodech – secondhandech a nebo online přes platformy typu Vin
ted, kde se prodává nošené oblečení. Další možnost, jak zachránit planetu a navíc
se přiučit něco užitečného, je začít si opravovat/předělávat oblečení. Příště prostě
triko s dírou v podpaží nevyhodím, ale díru si jednoduše zašiji – na internetu je
spousta návodů jak na to. Další typ je nechat si svršky zašít od profesionálních švad
len. Nejen, že oblečení bude zašité líp (nebudeme si tu nic nalhávat), ale podpoříme
tím tradiční řemeslo. Mimochodem, v Holasicích pár švadlen máme a jsou velmi
šikovné.
Teď už je to jen na vás. Pořádně si prosím promyslete, jestli potřebujete 2x do
roka na obří nákupy oblečení, a nebo jestli se vám opravdu vyplatí koupit si 20 kusů
oblečení z pochybných čínských eshopů jen proto, že je to levné.
V tomto článku jsem rozhodně nepokryla všechny temné stránky masové výroby
oblečení, ale doufám, že základní myšlenku jsem vám předala.
Anna Procházková
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KLAS – Klub aktivních seniorů
Milí (nejen) senioři,
současná doba našim setkáním nepřeje, takže se nemůžu s vámi podělit
o pravidelnou dávku informací z klubu aktivních seniorů, jak bylo na tomto místě
vždy zvykem. Jelikož stále trvají některá epidemiologická opatření, musíme si na
společné setkávání ještě nějaký čas počkat.
Neboť se jedná o letní vydání zpravodaje, rozhodla jsem se místo slov zaplnit
následující prostor spíše obrazovou přílohou. A sice z přírody. Vezměte prosím
tyto obrázky jako tipy na výlety do přírody v blízkém okolí. Je to to nejlepší, co
můžete pro svoje zdraví i duši udělat. Léto je období cestování a za krásnými
místy není potřeba jezdit vůbec daleko. Přináším několik tipů na letní výlety:

3) Rozhledna Babí lom
Toto místo doporučuji
zejména
zdatnějším
turistům.
Především
poslední úsek cesty
k rozhledně je poměrně
fyzicky náročný. Nic
méně odměnou jsou
nádherné vyhlídky. Do
poručená trasa je z Vra
nova u Brna pěšky na
Babí lom a odtud z kopce
dolů do obce Lelekovice.
4) Vycházka po Hádeckých lomech,
Brno – Velká Klajdovka
Vycházková trasa začíná na parkovišti
u turistického rozcestí Velká Klajdovka,
hájenka. Prochází po naučné stezce zru
šenými a částečně revitalizovanými lomy
na Hádech. Její délka je 2,4 km a dá se
projít v poklidu za jednu až dvě hodiny.

1) Pálavský anděl lásky
Nachází se v obci Dolní Věstonice,
mezi vinohrady, směrem k Pavlov
ským vrchům. Krásná socha anděla
držící hrozen vína shlíží na hladinu
Novomlýnské nádrže. Cestou k an
dělovi nemůžete minout sochu
Věstonické Venuše v nadživotní
velikosti.

2) Rozhledna Holedná, Brno
Rozhledna byla postavena v roce 2020 v oboře
Holedná, kde můžete potkat také volně se pasoucí
vysokou zvěř a za plotem vidět divoká prasata.

5) Nově zrekonstruovaná vrchnosten
ská zahrada pod hradem Pernštejn
Milovníci památek a přírody se mají na
co těšit. Po tříleté usilovné práci se v le
tošním roce otevírají návštěvníkům nové
prostory zahrad dle původních plánů
pod hradem Pernštejn. Stojí všechny pů
vodní stavby od Poustevny, Tureckých
lázní a třeba Haltýře, v němž se uchová
valy ryby. Park zdobí kopie původních
soch. Pilně se pracovalo na obnově
Čínského pavilonu. Unikátem je potůček vytékající z kašny na úbočí, protékající
Tureckými lázněmi, soustavou rybníků a klikatící se v dolní části zahrady.
Přeji vám co nejkrásnější prožití léta, ať je bohaté na zážitky i vnitřní prožitky
a těším se na (doufám) osobní setkání po prázdninách.
Jitka Holíková
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Informace z rajhradské farnosti
Malé ohlédnutí
POSTNÍ POKLADNIČKY
Hned 52 postních papírových pokladniček tzv. postniček, do nichž
v rámci dobrovolné postní výzvy (tzv. „Postní almužny“) byly po celou dobu
postní vkládány ušetřené finanční prostředky, se podařilo shromáždit mezi
farníky celé rajhradské farnosti.
Odříci si něco, co nutně člověk k životu nepotřebuje a takto ušetřené
prostředky pak věnovat na pomoc potřebným, je pravým smyslem Postní
almužny, která je viditelným vyjádřením pečující lásky církve – milo
srdenství projeveného skutkem, ke kterému se stále může kdokoli, kdo by
projevil zájem, přidat.
Oblastní Charita Rajhrad proto upřímně děkuje všem, kteří se rozhodli
zapojit do Postní almužny, neboť touto cestou se podařilo nashromáždit
částku 30.343 Kč na podporu charitativního díla organizovaného Charitou
Rajhrad.
„Přej a bude ti přáno. Dej a bude ti dáno.“
NOVÝ DOČASNÝ PŘEVOR RAJHRADSKÉHO OPATSTVÍ
K 1. květnu 2021 byl na dobu
určitou (tj. do 30. září 2021) jmeno
ván novým převorem rajhradského
opatství P. Maximilian P. Krenn –
mnich ze spřáteleného rakouského
benediktinského opatství Gött
weig, který se představil rajhrads
kým farníkům v neděli 16. května
2021 při mši sv. v 8 hodin.
DVA NOVÉ ZVONY
V kapli sv. Scholastiky v Rajhra
dicích byly dočasně umístěny dva
nově ve zvonařské dílně Tomášková
– Dytrychová v Brodku u Přerova
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ulité zvony: sv. Josef a Panna Maria, které jsou určeny pro barokní poutní
chrám Narození Panny Marie nad Strašínem u Sušice s proslulou gotickou
milostnou sochou Strašínské Madony, kterou kostelu koncem 15. století
daroval velmož Půta Švihovský z Rýzmberka, pán na hradech Švihov a Rabí.
Velkou zásluhu na pořízení těchto zvonů má rajhradský rodák – fr. An
gelus Fr. Homola OFMCap., který se tzv. zvonovému apoštolátu, díky
němuž vzniklo již víc než 120 zvonů, intenzivně věnuje od roku 1970 (první
jím pořízený zvon byl zvon sv. Scholastika pro filiální kapli sv. Scholastiky
v Rajhradicích).
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V HOLASICÍCH
I v letošním roce se každé květnové úterý v podvečer scházeli Holasičtí
ve své kapli sv. Václava a bl. Podivena, aby tak, jak to činívali jejich
předkové, uctili Pannu Marii Holasickou v rámci společně konaných
májových pobožností.
Je vskutku obdivuhodné, že mezi Holasickými stále přetrvává touha po
společném setkávání se obdobně, jak o tom čteme ve skutcích apoštols
kých: „Všichni zůstávali jednomyslně oddáni modlitbě spolu s Ježíšovou
Matkou Marií (Sk 1, 14)“, na společné modlitbě, při níž prosí Matku Boží
jakožto Královnu míru o vyprošení toliko potřebného míru nejenom
v našich rodinách i mezi všemi národy.
NOC KOSTELŮ
Letošní ročník tradiční akce „Noc kostelů“ provázené mottem: „Přivádíš
tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.“ (Ž 104, 20), která se
uskutečnila v pátek dne 28. května 2021, byl zvláštní svou větší alternativ
ností – díky přetrvávajícím omezením přibyly např. programy ve venkov
ním prostředí nebo programy se zaměřením na církevní turistiku.
Nové koncepce Noci kostelů nově využili i rajhradští benediktini a to
hned tak říkajíc dvojnásobně. Nejenom že své opatství přihlásili jako jeden
z bodů cyklo poznávacího okruhu mezi sakrálními památkami v okolí mo
ravské metropole, ale také nabízeli spolu s jinými řeholními komunitami
působícími na území brněnské diecéze své klášterní produkty na nádvoří
bývalého kláštera v sousedství kostela sv. Josefa na Josefské ulici v Brně.
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Připravujeme
DUCHOVNÍ OBNOVA U SESTER TĚŠITELEK
Sestry Těšitelky srdečně zvou všechny zájemce bez rozdílu ve dnech
30. června až 3. července 2021 na duchovní obnovu vedenou P. Milosla
vem Kabrdou.
Bližší informace v případě
potřeby ráda poskytne s. M.
Helena na tel. č.: 725 376 619,
případně prostřednictvím
emailu: anezka.halaskova@se
znam.cz.

směru starých zemských stezek tam, kde to současný vzhled krajiny dovo
luje, je šest, z nichž nejdelší se svými 276,5 km je Moravskoslezská.
Odpovědi na tuto soutěžní otázku č. 2 došly tentokrát pouze 4,
a všechny z nich byly soutěžním komisařem fr. Jakubem Maria J. Pohlem
OSB označeny za správné. Z nich byly fr. Heřmanem F. Řezáčem OSB vylo
sováni tito tři vítězové:
1. místo  p. Martin Olišar z Veselí nad Lužnicí
2. místo  p. Michal Mašek z Plzně
3. místo  p. Monika Křemenová z Prahy  Žižkova
Soutěžní otázka č. 3 naší soutěže na měsíc květen / červen zní:
Jakým symbolem a proč jsou Svatojakubské cesty značeny?

VÝSTAVA LILIÍ
Od 10. do 18. července 2021
vždy od 9 do 17 h. se v prosto
rách Benediktinského opatství
bude zásluhou Specializované
základní organizace českého
zahrádkářského svazu Brno
„Lilium“ konat další ročník již
tradiční výstavy lilií.
SOUTĚŽ O CENY
V souvislosti se Svatým
rokem sv. Jakuba jsme se rozhodli pro uspořádání soutěže o ceny, do níž
se může zapojit každý, kdo najde správnou odpověď na otázky týkající se
Svatojakubské cesty a putování po ní do Santiaga de Compostela.
Správné řešení soutěžní otázky na měsíc březen / duben:
V minulém čísle Rajhradského zpravodaje byla uveřejněna soutěžní
otázka č. 2 naší Svatojakubské soutěže: „Kolik Svatojakubských poutních
cest, které jsou součástí evropské sítě poutních tras do Santiaga de Com
postela, prochází Českou republikou, a která z nich je nejdelší?“
Svatojakubských poutních cest, jejichž kvalita rok od roku roste a zna
čení spolu s propagací se zlepšuje, procházejících naší republikou ve
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Své odpovědi na tuto soutěžní otázku se jménem a kontaktní adresou
můžete předat osobně fr. Jakubovi Maria v Klášterním obchůdku nebo
zaslat emailem fr. Františkovi (email: teister@volny.cz) do 15. července
2021.
Ze všech správných odpovědí budou vybrány tři, které budou odmě
něny produkty nabízenými Klášterním obchůdkem rajhradských benedik
tinů.
br. František J. Teister OSB
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s.r.o.

STAV-DS
stavební a hutní materiál

STAVEBNINY
HRUŠOVANY U BRNA
sídlo: ulice Vodní (průmyslová zóna)
mobil: 777 249 012

email: kubicek@apvstavds.cz
Provozní doba

Po – Pá 7.00 – 16.00
So 7.00 – 12.00 od 1. 4. 2021 !!

ÍZÍME
Stavební materiál:
pytlované směsi, betonové zboží, zateplovací systémy,
odpadní systém KG, HT, PPR systém, sádrokartony,
izolace, zdící materiály, OSB desky, tesařské kování,
spojovací materiál, ruční nářadí .…… atd
Hutní materiál:
ocel betonářská, kari sítě, ocel profilu U, L, I… atd
lze zajistit dělení materiálu

Naše společnost s 25letou tradicí Vám nabízí zejména tyto služby:

 stěhování firem, IT techniky, kancelářského vybavení
 stěhování bytů, nábytku a bytového vybavení
 montáže a demontáže nábytku
 manipulace s těžkými břemeny, technika
 stěhování uměleckých děl, sbírek a archiválií
 balení, vlastní obalový materiál, zápůjčka krabic
 zajištění ekologické likvidace a skartace
 skladování krátkodobé i dlouhodobé
 stěhování po České republice, Evropě i do zámoří
 možnost vlastní kamionové dopravy
 pojištění přepravovaného materiálu
 obhlídka a cenová nabídka zdarma a nezávazně

Míchací centrum barev a omítek firmy JUB:
vzorníky barev k zapůjčení výběr z cca 10000 odstínů barev interiér a exteriér
Nabízíme vodou ředitelné barvy na dřevo a kov a lazury
Míchání provádíme na počkání, nebo na objednávku – dle požadovaného množství

Doprava:
doprava materiálu autem s HR

HrubyMOVING TRANSPORT, a.s.
Holasice, Brněnská 289
tel.:3ontaktg
775 738 906
nebo 775 414 473
77: 7 ú –áf
brno@hrubymoving.cz
www.hrubymoving.cz
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