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Úvodní slovo starostky obce

Obec Holasice a stárci Vás srdečně zvou na

Holasické

Václavské hody

Pátek 27. 9. 2019
od 17:00
Stavění máje za sokolovnou

Sobota 28. 9. 2019
během dne
Zvaní stárků na předhodovou taneční zábavu
od 20:00
Předhodová zábava se skupinou Modus
ve 24:00
Půlnoční překvapení od stárků
Neděle 29. 9. 2019
od 11:00
Bohoslužba slova u kaple sv. Václava
Hodový průvod obcí s dechovou hudbou Boršičanka
od 14:00
Za příznivého počasí pokračuje hodová zábava venku za sokolovnou.
Tuto zábavu zahájí naše holasické děti vystoupením v krojích.
Po jejich vystoupení bude k poslechu a tanci hrát dechová hudba Boršičanka.

Příjemné dny, vážení spoluobčané,
letní prázdniny jsou u konce, před námi je začátek nového školního roku
a s nastávajícím podzimem je zde také čas vydání dalšího čísla našeho
obecního zpravodaje.
Jsem ráda, že opakovaně vám mohu sdělit dobrou zprávu a tou je OCENĚNÍ NAŠÍ OBCE, kdy Hospodaření obce Holasice je stabilně dobré
a za rok 2018 bylo oceněno iRatingovým stupněm „B“. Společnost
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření Obce Holasice
za rok 2018 třetím nejvyšším iRatingovým stupněm „B“ a udělila obci
čestný Certifikát. Stupeň „B“ vypovídá o velmi dobré finanční stabilitě
ekonomických ukazatelů, které dávají dobré předpoklady dalšího rovzoje.
Díky opravě komunikace na ul. Čsl. armády a odfrézovanému asfaltovému povrchu mohla být upravena příjezdová komunikace k restauraci Na
kuželně. Tedy využitím odfrézovaného povrchu byla tato komunikace zpevněna a za pomoci těžké mechanizace upravena do vyhovujícího stavu pro
všechny uživatele této cesty.
Po celou dobu prázdnin probíhaly také intenzivní přípravy projektové
dokumentace pro opravu druhého vjezdu do Holasic ze silnice č. II/425.
K opravě tohoto vjezdu se naše obec zavázala v souvislosti s budováním
nového železničního mostu za čerpací stanicí TVG (tzv. první vjezd do
Holasic od Rajhradu). Opravu a budování nového mostu budou hradit
České dráhy. Vlastní práce na opravě tohoto mostu budou zahájeny na
jaře 2021. V průběhu roku 2020 musíme tedy opravit druhý vjezd do obce,
protože toto bude prakticky jediný vjezd (po dobu cca 7 měsíců) do obce
nejen pro naše občany, ale také pro složky integrovaného záchranného
systému JMK. I když zbudování nového mostu a především finanční náklady nebudou k tíži naší obce, což je velmi příjemná zpráva, náklady na
opravy druhého vjezdu budou rovněž nemalé. Už víme, že je třeba rozšířit
stávající a nevyhovující komunikaci, ovšem rozšířením silničního povrchu
se dostáváme do nutnosti přeložit plynárenské zařízení. Půjde o poměrně
finančně nákladnou investici. Žádnou z avízovaných dotací, které jsou
vyhlášeny na opravu místních komunikací nelze využít na tuto opravu.
Nicméně díky úsporám z minulých let máme na tuto investici vlastní
prostředky připraveny.
Vzhledem k naplnění kapacity základní školy, proběhla v době letních
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Jak jsme slavili 670 let

prázdnin úprava a zbudování nových prostor pro šatny žáků a pedagogů
v suterénu budovy. Kromě stavebních úprav byl pořízen nový nábytek –
šatny pro žáky i pedagogy. Současně byl zbudován další úložný prostor
pro potřeby školy. Rovněž byla provedena rekonstrukce topení a výměna
všech radiátorů ve staré budově školy. Kapacita školy je zcela naplněna,
od 2. 9. 2019 navštěvuje naši školu celkem 80 žáků.
V budově školky na ul. J. Fučíka byly kompletně opraveny a natřeny
venkovní stavby na zahradě školky – dětský domeček, lavička, venkovní
pódium, pergola nad pískovištěm. V pískovišti byly vyměněny prohnilé
trámy a vyměněn písek za nový. Byly vyčištěny střešní okapy, provedeny
nutné opravy ve sklepení školky. Byly vyměněny kryty radiátorů v prostorách školky, obroušeny a natřeny a doplněny vestavné police na verandě
školky.
V době prázdnin proběhla také celá řada oprav především na kanalizaci
a na čistírně odpadních vod. Na všech přečerpávacích stanicích i na
samotné čistírně odpadních vod proběhlo několikrát čištění znovu a znovu
ucpaných čerpadel a hlavního potrubí obrovskými kusy „hader“, „igelitů“
a odpadu, který do kanalizace vůbec nepatří! Jen vlastní neukázněností si
sami stále zvyšujeme náklady na provoz kanalizace a čistírny odpadních vod.
Jak už se stává tradicí, podzimní slovo zakončuji pozvánkou na tradiční
Václavské hody, které se budou v naší obci konat ve dnech 28. a 29. 9.
2019. Tedy všichni jste srdečně zváni na všechny akce související s důstojnou oslavou patrona naší obce svatého Václava.
Lenka Ungrová

Jak jsme slavili 670 let od první písemné zmínky
O víkendu 15. a 16. června
2019 proběhly oslavy 670 let
od první písemné zmínky
o obci Holasice. Tyto oslavy
byly zahájeny v sobotu výstavou
historických fotografií, nejrůznějších dobových dokumentů,
písemností a zajímavostí vztahující se k historii naší obce.
Nejeden z návštěvníků si povzdechl, že by bylo dobré, kdyby
výstava mohla být zveřejněna delší dobu, protože si nestačili prohlédnout
všechny výstavní panely. Výstava byla doplněna krásnými obrazy a uměleckými
fotografiemi pocházejícími od našich spoluobčanů.
Od 10:30 hodin probíhala
moderovaná procházka Holasicemi. Tato prohlídka naší
obce a sdělení informací často
i takových, které posluchači
slyšeli poprvé anebo postupem času už na ně pozapomněli, se také setkala s velkým
zájmem našich spoluobčanů.
Kdo v 15 hodin přijal pozvání na odpolední kávičku se
sladkým dortíkem, myslím si,
že byl velmi mile překvapen
úžasnou módní přehlídkou
modelů z tvorby paní Jarky
Rozsypalové. Obzvláště ocenění zaslouží místní holasické
modelky a modelové! Příjemnou tečkou bylo vystoupení
Elegantních dam, které k nám
přijely s modely z I. republiky.
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Ihned po tomto milém vystoupení následovala zábavná
show Exulis. Díky šermířskému umění a vtipným vstupům jsme se rázem ocitli na
dvoře francouzského krále
Ludvíka XIV. S mušketýry si zašermovali přítomní pánové
a několik dam a slečen si s mušketýry zatančily dobový tanec. Na děti čekalo
potom malé divadýlko a střelba z luku na dobové terče.
No a od 18 hodin do Holasic přijela skupina ABBA Revival. Díky těm nejmladším holasickým tanečníkům se skupině podařilo doslova roztančit celou
sokolovnu za doprovodu těch nejslavnějších melodií skupiny ABBA.
V neděli se celý kolotoč
oslav rozjel ihned z rána, a to
soutěžním dopolednem pro
děti. Na děti čekalo 7 stanovišť, na kterých plnily nejrůznější úkoly a dovednosti. To,
že se dopoledne dětem líbilo,
bylo znát, protože někteří šli
trasu i dvakrát :o) !
Od 13 hodin bylo prostranství za sokolovnou doslova plné, protože nás čekaly skutečně zlaté „hřeby“ oslav. Bezesporu jako první byla bouřlivým potleskem odměněna děvčata z TJ Rapido Rajhrad neboli nám známé a oblíbené
roztleskávačky, které na prostoře multifunkčního hřiště nás všechny svým vystoupením přesvědčily, že právem
jedou reprezentovat naši republiku
na Mistrovství Evropy do Chorvatska. Po nich následovalo opravdu
skvělé vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ
Holasice. Určitě nejsem jediná
a všichni přítomní mi dají zapravdu,
že každé vystoupení dětí bylo nádherné, zábavné, vtipné, kouzelné,
jedinečné a doslova jsme žasli, co

si pro nás děti společně s p. učitelkami a vychovatelkami připravily. Pásmo
o historii obce se výtečně podařilo! Dá se říci, že jsme viděli v praxi to, oč usiloval už Jan Ámos Komenský – Škola hrou! Moc, moc děkujeme a já věřím,
že se povedlo jednotlivá vystoupení zachytit na videa tak, aby byla zachována
pro dobu budoucí!
Slackshow a náš Michal Pírek…
co víc dodávat, kdo neviděl, neuvěří. Dechberoucí vystoupení dvou
„létajících“ mladíků bylo neskutečné, nikdy v životě jsem nic podobného neviděla, nezažila. Mně
osobně moc potěšilo, když Michal
vzpomínal, že jeho první krůčky
a skoky na lajně vznikaly prakticky
na stejném místě – na holasickém
hřišti za sokolovnou, a tak nemohl jinak, než nás potěšit se svým vystoupením
i u příležitosti těchto oslav. Že to bylo potěšení světové, netřeba dokládat, protože Michal vystupuje nejen v ČR, ale i např. v Číně, Austrálii, apod.
V 16:30 hodin proběhlo vylosování a vyhlášení vítězů soutěže o lety balónem
a další drobné ceny. Soutěžícím o let balónem bylo rozdáno celkem 10 letenek
do horkovzdušného balónu. Tito „šťastní výherci“ vzlétnou v pátek 13. 9. 2019
od 18:30 hodin z prostor velkého fotbalového hřiště tzv. Na Cihelně. Na tento
hromadný vzlet dvou horkovzdušných balónů jste všichni srdečně zváni, protože
už samotná příprava balónů k vzletu je pěkným zážitkem. Bude připraveno malé
pohoštění a věřím, že se podaří popřát všem účastníkům krásný let a pohled
na Holasice z ptačí perspektivy! Předáním letenek a drobných výher v podobě
deskových her, byly oficiálně ukončeny oslavy tohoto výročí. Mám radost, že
se akce vydařila, že jste se dobře bavili a setkali se se svými sousedy a přáteli.
Že se akce líbila, jste projevovali chválou na samotných oslavách, ale i po
oslavách jsme na obci obdrželi několik poděkování za uspořádání důstojné
oslavy tohoto výročí. Divadelní představení „Dívčí válka aneb Jak to Alois Jirásek
neviděl“ bylo definitivní tečkou za vydařenými oslavami.
Děkuji všem, kdo jste se jakkoli podíleli na přípravách, realizaci a průběhu
těchto oslav! Samozřejmě děkuji i vám všem, kdo jste se oslav zúčastnili a projevili tak svou sounáležitost s obcí Holasice.
Lenka Ungrová
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Naše obec výrazně ulevila životnímu prostředí
Naše obec Holasice recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila
životnímu prostředí
V loňském roce občané odevzdali k recyklaci 219,25 kilogramů starých
spotřebičů. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec Holasice obdržela certifikát
vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také,
o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že občané naší obce Holasice v loňském roce vyřadili 219,25 kilogramů
elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 5,32
MWh elektřiny, 377,73 litrů ropy, 20,30 m3 vody a 0,10 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,98 tun CO2
ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 4,21 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení,
i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů
ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých
monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než 17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké
obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery
na drobné elektro (v Holasicích najdete u „nových garáží“ poblíž cesty
k restauraci Na kuželně). Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může
najít nejbližší sběrné místo na webových stránkách www.sbernedvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík!
Lenka Ungrová
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Zastupitelstvo obce na svém 8. zasedání konaném dne 20. 6. 2019
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 8. zasedání zastupitelstva obce Holasice
paní Dufkovou a paní Holíkovou;
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• účetní závěrku obce za rok 2018 a schvaluje převedení hospodářského
výsledku ve výši 4.352.752,30 Kč
• účetní závěrku ZŠ a MŠ Holasice, okres Brno-venkov, p.o. ke dni
31. 12. 2018
• návrh smlouvy o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního
programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice pro rok 2019“ v podobě předložené
zastupitelstvu
• pořadí sestavené hodnotící komisí od nejvýhodnější nabídky po nejméně
výhodnou („Stavební úpravy a změna účelu užívání 1.PP základní školy,
Palackého 24, Holasice“) v podobě předložené zastupitelstvu
• výběr nejvhodnější nabídky – Stavby RUFA s.r.o. pro veřejnou zakázku
„Stavební úpravy a změna účelu užívání 1.PP základní školy, Palackého
24, Holasice“ a pověřuje starostku k uzavření smlouvy
• výši školného 400 Kč měsíčně na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů mateřské školy na jedno dítě zapsané do mateřské školy pro
školní rok 2019/2020
• výši úplaty 100 Kč měsíčně na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
na jedno dítě zapsané do školní družiny pro školní rok 2019/2020
• podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školské zařízení – základní škola, jejíž činnost vykonává
Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková
organizace, ul. Palackého 24, 664 61, která se týká zvýšení nejvyššího
povoleného počtu kapacity školní výdejny ze 110 strávníků na 130 strávníků s účinností od 1. 9. 2019
• podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školské zařízení – základní škola, jejíž činnost vykonává

Základní škola a mateřská škola Holasice, okres Brno-venkov, příspěvková
organizace, ul. Palackého 24, 664 61, která se týká zvýšení nejvyššího
povoleného počtu kapacity školní družiny z 44 žáků na 60 žáků s účinností
od 1. 9. 2019
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030040558/002 na umístění kabelového vedení NN na pozemku p.č.
42/7 k.ú. Holasice uzavřená mezi E.ON Distribuce, a.s. a Obcí Holasice
za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 Kč bez DPH (k částce bude započítána platná sazba DPH)
• smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330054126/001 za
účelem zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona osobní služebnosti energetického vedení dle tohoto zákona na pozemku par. č. 148/1, 153/1 zapsaného na LV 10001 pro
katastrální území Holasice, obec Holasice, okres Brno-venkov, E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400 za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 Kč
bez DPH (k částce bude započítána platná sazba DPH)
• smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13013422 v souvislosti se stavbou s názvem Oprava ul. Čsl. armády – komunikace a chodníky od č.p. 226 do č.p. 259. Smlouva je uzavřena mezi E.ON Distribuce,
a.s., IČ: 28085400 a Obcí Holasice
• poskytnutí finančního daru ve výši 20.000 Kč pro účast děvčat na
Mistrovství Evropy v Chorvatsku ve dnech 4. 7. až 7. 7. 2019 – TS Rapido
Rajhrad
• termín příštího jednání Zastupitelstva obce Holasice v 31. týdnu roku
2019 od 18:30 hodin, přesný termín bude upřesněn;
uzavřelo:
• projednání závěrečného účtu za rok 2018 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením Obce Holasice a schvaluje závěrečný účet Obce
Holasice za rok 2018 vč. zprávy KÚ JMK o výsledku hospodaření za rok
2018, a to s výhradou a přijetím opatření k nápravě nedostatku, účtování
opravných položek bylo napraveno dokladem č. 19-007-00008 ze dne
31. 3. 2019. V budoucnu bude dodržován postup účtování opravných
položek dle vyhlášky;
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souhlasilo:
• s převedením hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Holasice za rok 2018
ve výši 68.860,96 Kč do rezervního fondu a částku ve výši 17.216 Kč do
fondu odměn
• s uskutečněním Letní rockové zábavy v termínu 31. 8. 2019 od 20 hodin
v místní sokolovně;
revokovalo:
• usnesení č. N/31/2018 ze dne 29. 11. 2018 z důvodu předložení
nového znění smlouvy č. 1030040558/002;
pověřilo:
• Moravskou hasičskou jednotu hasičský sbor Holasice pořadatelskou
organizací akce Letní rocková zábava v termínu 31. 8. 2019 v místní
sokolovně, prostory budou zapůjčeny zdarma;
vzalo na vědomí:
• sdělení Bc. Oškrdala, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání
zastupitelstva pro svou osobní potřebu
• informace o vývoji situace kolem III.etapy Holasice – Čtvrtě a kupních
smluv na kanalizační řad, vodovodní řad a veřejné osvětlení z lokality Čtvrtě
• rozpočtové opatření č. 4, 5, 6 /2019
• informaci o vzhledu a možné opravě autobusových zastávek
• informaci o pořizování záznamu z jednání zastupitelstva a jeho uchovávání, možnost poskytnutí záznamu dle informačního zákona
• informaci o změně formy zápisu v souvislosti s archivací zvukového
záznamu z jednání zastupitelstva
• informace z obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce na svém 9. zasedání konaném dne 1. 8. 2019
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 9. zasedání zastupitelstva obce Holasice
Ing. Stejskalovou a Bc. Oškrdala;
schválilo:
• dodatečné zařazení bodu Informace o životní situaci opatrovance do
programu jednání

• navržený program jednání zastupitelstva obce
• smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13014531 v souvislosti se stavbou s názvem Oprava ul. Čsl. armády – komunikace a chodníky od č.p. 226 do č.p. 259. Smlouva je uzavřena mezi E.ON Distribuce,
a.s., IČ: 280 85 400 a Obcí Holasice
• provedení nájezdu před RD ul. Palackého č.p. 254, kdy na části obecní
parcely č. 369/1 k.ú. Holasice bude zbudováno parkovací stání pro dvě
vozidla stojící za sebou o rozměru 3,2 m (šířka) x 9 m (délka). Parkovací
stání bude provedeno z rozebíratelného materiálu, bude zřízeno na vlastní
náklady žadatelů
• smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů
s ní souvisejících č. 4000224271. Smlouva je uzavřena mezi GasNet,
s.r.o. IČ: 27295567 a Obcí Holasice
• schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
č. 8800093351_1/BVB/P, jednorázová úhrada za věcné břemeno bude
sjednána v souladu s usnesením zastupitelstva Obce Holasice
č. 205/2011 z 20. 12. 2011. Smlouva je uzavřena mezi GasNet, s.r.o.
IČ: 27295567 a Obcí Holasice
• termín příštího jednání 19. 9. 2019 od 18:30 hodin, body a důvodové
zprávy, které mají být zahrnuty na program jednání budou dodány do
10. 9. 2019 do 12 hodin;
revokovalo:
• usnesení č. 58/2019 ze dne 20. 6. 2019 z důvodu předložení nového
znění smlouvy č. 13014531;
vzalo na vědomí:
• sdělení Bc. Oškrdala, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání
zastupitelstva pro svou osobní potřebu a pro zveřejnění na Facebooku
• informace o vývoji situace kolem kupních smluv na kanalizační řad,
vodovodní řad a veřejné osvětlení z lokality Čtvrtě
• rozpočtové opatření č. 7/2019
• informaci o životní situaci opatrovance
• informaci o vzhledu a možné opravě autobusových zastávek
• informaci o připravované změně jednacího řádu
• informace z obecního úřadu.
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Ukliďme Česko, ukliďme HOLASICE
V letošním roce je již druhá možnost zorganizovat a spolupodílet se na
akci Ukliďme svět, ukliďme Česko také u nás v Holasicích. Termín
celostátní akce vychází na 21. 9. 2019, což je pro naši obec poslední
sobota před tradičními Václavskými hody. Je to tedy zároveň i možnost
spolupodílet se na úklidu intravilánu obce, kterým o týden později projde
hodový průvod, a určitě je zájmem nás všech, aby byla obec, jak se říká,
„vyšperkovaná“.
Cílem kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko není jen sběr odpadků
a likvidace černé skládky. Mnohem významnější metou je spojovat lidi,
inspirovat a vychovávat, přimět společnost o problému odpadů – jejich likvidace a především vzniku – diskutovat. Kdo jednou dobrovolně uklízel,
nemá potřebu své prostředí znečišťovat. Účastnit se úklidu může opravdu
každý, ať už sebere papírek od bonbónů, či vytáhne ledničku z řeky.
Přijďte proto, prosím, v sobotu 21. 9. 2019 od 14 hodin na sraz
účastníků úklidu před budovu ZŠ v Holasicích, odkud se rozdělíme do
skupinek a pokusíme se uklidit např. prostor kolem kolejí u dráhy, velkého
fotbalového hřiště apod. S sebou si,
prosím, vezměte, pracovní rukavice a pracovní nářadí (hrábě, lopaty).
Po skončení akce si můžete opéct
špekáček v restauraci Na kuželně.
Špekáčky a drobné občerstvení pro
účastníky akce Ukliďme Česko,
ukliďme Holasice bude jako poděkování připraveno obcí Holasice. 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
12
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Co nového v základní škole?

Je to až neuvěřitelné, ale prázdniny opět rychle utekly. Doufám, že si děti
užily slunečného počasí a aspoň trochu se těšily na spolužáky a nové paní
učitelky.

proběhly úpravy a v zrekonstruovaných místech budou instalovány šatní skříně
pro žáky a učitele a také vzniknou skladové prostory. Dále proběhla v celé škole
výměna původních radiátorů. V červnu proběhla instalalace čtyř videokamer,
což zvýší bezpečnost vstupu do školy.

Co se dělo poslední měsíc před prázdninami…
• 16. 6. 2019 naši žáci vystoupili k 670. výročí založení Holasic. Myslím, že
potěšili všechny přítomné představením k založení Holasic, ale také pěveckými
i tanečními dovednostmi.
• Na školní výlet jsme jeli na Kozí farmu do Ratibořic, kde jsme měli možnost
zhlédnout kozí mazlíčky, ale také výrobu sýru a přímo v obchodě si zakoupit kozí
potravinářské i kosmetické produkty. Pak jsme pokračovali plavbou lodí po Dalešické přehradě.
• Již popáté se školní dvůr na dva dny proměnil ve stanové městečko. Žáci
společně s rodiči postavili stany a pak už sami bez rodičů přenocovali. První
noc stanovali mladší žáci, kteří si udělali výlet do okolí a večer měli venkovní
promítání. Druhý den pak stanovali starší žáci, se kterými jsme jeli na kole na
hřiště k Olympii.
Co se dělo o prázdninách….
V mateřské škole proběhly venkovní opravy a údržbové práce. Do šatny na
J. Fučíka byla pořízena nová skříň a také do školky na Palackého.

Základní škola:
Dne 2. 9. 2019 by mělo nastoupit do ZŠ 80 žáků a tím by byla naplněna
kapacita školy. V I. třídě (1.) 25 žáků, v II. třídě (2., 4.) 20 žáků a ve III. třídě (3.)
24 žáků a ve IV. třídě (5.) 11 žáků. Žáci se budou vzdělávat podle školního vzdělávacího programu s výukou anglického jazyka od 1. ročníku. V I., III. a IV. třídě
budou s třídními učitelkami pracovat asistenti pedagoga. Na škole pracuje také
školní asistent z projektu evropské unie. Pro rodiče bude aktivní od září informační systém Edookit. Veškeré informace dostanou na třídních schůzkách.
Školní družina:
Vzhledem k nedostačující kapacitě školní družiny byla podána žádost na KÚ
o navýšení kapacity školní družiny z 44 na 60 žáků. Vznikne tak III. oddělení.
V každém oddělení bude jeden vychovatel, v jednom oddělení bude pracovat
asistent pedagoga a k dispozici bude také školní asistent z evropské unie.

Větší úpravy proběly v základní škole. Vzhledem k nárůstu počtu žáků bylo
potřeba najít místo k umístění šaten. K tomu se využily suterénní prostory, kde

Stravování:
Také kapacita stravování musela být k 1. 9. 2019 navýšena ze 110 na 130
strávníků. Nadále bude strava pro žáky zajištěna ze Zdravého Restaurantu
Vitalité. Provoz školní družiny i školního stravování bude zahájen 3. 9. 2019.

14

15

Co nového v základní škole?

Mateřská škola Holasice

Šablony:
Dne 1. 1. 2019 vstoupila naše škola do projektu Podpora vzdělávání formou
zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Holasice II. V rámci tohotu projektu byly
realizovány aktivity v základní škole, mateřské škole i školní družině. Od září budeme pokračovat v realizaci podpořených aktivit.
V rámci projektu MAP II jsme ve školním roce 2018/2019 uskutečnili přednášku z myslivosti a pracovní vycházku, skupinky pro MŠ a besedy v knihovně.

Loučení s předškoláky
Koncem června proběhlo v místní
sokolovně setkání rodičů, dětí a učitelů u příležitosti loučení s předškoláky.
Skupinka dětí, které v září poprvé
usednou do školních lavic, se rozloučila s Mateřskou školou Holasice
pásmem básniček a písniček a poté
byly děti paní ředitelkou slavnostně
pasovány na žáky základní školy.
Na památku dostaly ještě Pamětní
list, knihu pohádek a batoh s upomínkovými předměty jako vzpomínku na
mateřskou školu. Mnoho štěstí a úspěchů při školní docházce popřála
dětem také starostka obce. Pro děti bylo připravené odpoledne plné
soutěží, nechybělo výtečné domácí občerstvení, o které se postarali rodiče
dětí, a celkovou pohodu doplnila hudbou skupina Kohoutův akustický kurník.
Ráda bych ještě jednou srdečně poděkovala za podporu a spolupráci
všem rodičům, starostce obce, ředitelce školy a také všem učitelkám
mateřské školy.

Pozvánka:
10. 9. 2019
září / říjen
listopad
20. 11. 2019

Třídní schůzky (2. až 5. r.)
Dýňování na školním dvoře
Rej světlušek (lampiónový průvod)
Den otevřených dveří

Do nového školního roku bych chtěla popřát všem žákům, aby se jim ve škole
líbilo a těšili se na spolužáky i učitele. Rodičům přeji, ať jim děti dělají jen samé
radosti a hlavně byli trpěliví a důslední.
Sledujte prosím informace a fotogalerii na www.zsholasice.cz a nástěnkách.
Využijte také komunikaci prostřednictvím Edookitu, emailu, konzultačních hodin,
třídních schůzek nebo sjednané schůzky. Těšíme se na spolupráci v tomto
školním roce.
Pavlína Zámečníková a učitelky ZŠ a MŠ Holasice

Jaromíra Saletová, vedoucí učitelka MŠ Holasice
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Hasiči Holasice

Hasiči Holasice

Pěkný poprázdninový den,
další prázdniny jsou v nenávratnu a my přinášíme aktuální události u hasičů
za uplynulé tři měsíce.
Než však shrneme uplynulé období, dovolte, abychom vás všechny pozvali
na událost, která se uskuteční v nejbližší době. Tou akcí je připomenutí
významného historického milníku, a to 130 let hasičů v Holasicích. Toto
významné jubileum oslaví sbor v sobotu 14. září 2019 odpoledne Dnem
otevřených dveří a výstavou techniky, soudobou i historickou, složek
Integrovaného záchranného systému.

Jednotka v uplynulém období zaznamenala také několik událostí:
18. 5. Hned zrána vyjela jednotka k požáru přístavku u garáží v Rajhradě.
Na místě jsme zasahovali s jednotkou ze Židlochovic.

24. 5. Odpoledne nám byl nahlášen požár plynového spotřebiče uvnitř
domu v Rajhradě. Požár se podařilo rychle uhasit a všechny vyslané jednotky
byly zakrátko odeslány zpět.
27. 6. K nahlášenému černému dýmu ze zahrádek v Rajhradě jsme vyjeli
v dopoledních hodinách. Během cesty jsme však byli odvoláni neboť událost
byla první jednotkou na místě ohlášena jako planý poplach.
30. 6. Krátce před půlnocí jsme byli vysláni k požáru domu ve Vojkovicích,
I zde se však jednalo o planý poplach.
16. 7. K taktickému cvičení v areálu sladovny Bernard v Rajhradě jsme vyjeli
dopoledne. Uzavřená D2 velmi reálně simulovala obtíže při průjezdu Rajhradem. Na místě nás čekal poměrně náročně zvolený námět – zásah požár
dopravníku a střechy. Naše jednotka vytvořila vedení do zasaženého místa
a prováděla průzkum na místě požáru v dýchací technice. Cvičení se zúčastnilo celkem 9 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů.
21. 7. K požáru v remízku vedle dálnice jsme vyjeli dopoledne do Rajhradu.
Na místě jsme dohasili ohniště po pálení kabelů.
5. 8. Odpoledne jsme zasahovali u požáru návěsu převážející peletky
(palivo do kotlů na tuhá paliva) na D52 u Popovic. Vzorně vytvořená záchranářská ulička a i rychlý výjezd jednotek, včetně naší, byly důvodem, že ač
návěs kamionu byl požárem poškozen, tak velmi dobře hořlavý náklad
nepřišel k úhoně.
Mimo těchto zásahů měla jednotka na žádost starosty Rajhradu a pořadatelů na hřišti RAFK při jejich oslavách na místě požární a zdravotní asistenci. Po dvě odpoledne a večery zajišťovali bezpečnost návštěvníků akce
za široké účasti veřejnosti.
V květnu jsme se společně s okolními jednotkami z Blučiny, Syrovic, Bratčic a Žabčic zúčastnili výcviku v Opatovicích, kdy nám byl připraven simulovaný požár budovy s vyhledáváním pohřešované osoby. Vše proběhlo bez
zádrhelů a bylo dosaženo cílů, které jsme chtěli procvičit a vylepšit.
V červnu se čtyři členové účastnili výročí založení sboru v Mělčanech, kde
byl předveden náš zánovní vůz na technické zásahy. Během oslav jsme předvedli i ukázky zásahů při dopravní nehodě a vyproštění osoby zavalené
kmenem stromu.
Obrázky z akcí najdete na webové adrese www.rajce.idnes.cz/sdhholasice
za hasiče Luboš Bachorec
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Nyní ve zkratce aktivity sboru za uplynulé období:
Naší mládeži se podařilo na závodech v Blučině vylepšit umístění v závodech družstev. Po zlepšeném výkonu a snaze se tentokrát podařilo v silné
konkurenci jedenácti družtev obsadit krásné 5. místo v kategorii mladších
žáků. Před prázdninami se snad podařilo naši mládež namotivovat k dalším
a hlavně ještě lepším výsledkům.
V krásném počasí začátku června jsme pořádali tradiční Dětský den.
Téměř 120 dětí různého věku si na stanovištích vykoušelo svůj um a dovednosti. Za splnění všech úkolů si účastníci odnesli dárkový balíček, na jehož
pořízení se mimo našeho sboru podílí velkou měrou i obec. Tímto ji ještě jednou děkujeme – i za děti. Během odpoledne si děti mohly zaskákat v nafukovacím hradě a po jeho skončení si užily koupel v pěnových obláčcích
s příchutí jahod :-).
Měsíc červen byl ale zejména ve znamení Výročí oslav 670 let od první
písemné zmínky o naší obci. Prostory hasičské zbrojnice jsme poskytli
pro výstavu s fotografiemi o naší obci. Navíc i sbor, respektive jeho členové,
se na této významné akci podíleli nemalou měrou, za což jim patří dík
a uznání.
Poslední prázdninový den proběhne i akce, která se v Holasicích nekonala
již pár desetiletí, a to Letní rocková noc s kapelou ALROX. Doufáme, že se
akce vydaří a bude mít trvalé místo v obecním kulturním kalendáři.

Úvaha o tom, jak čas běží a dějiny se dějí ...

Úvaha o tom, jak čas běží a dějiny se dějí ...

Když jsem byl nedávno něco vyřizovat na obecním úřadě, zastavil jsem
se před úřadem a zadíval se přes řeku a pole až ke klášteru. Říká se tomu
Starý les, protože do třicátých let 19. století zde byl lužní les. Po narovnání
a regulaci Svratky se staré meandry a ramena zasypaly a vzniklo krásné
a rovné pole. Vybavila se mi vzpomínka, pokud dobře počítám, stará tak padesát tři let.
Byla polovina šedesátých let, uvolnění a samá novota a nově se i rozmetal
hnůj na polích. Tehdy na toto pole se strništěm před podzimní orbou navozily
Tatry 111 desetitunové kupy hnoje v rozteči cca 50 m. Do těchto hromad
se vyhrabala menší jamka, vložilo se několik válečků průmyslové trhaviny
(dynamitu) se zápalnou šňůrou a na to se nasypalo několik lopat dusičnanu
amonného neboli ledku, který se používá pro hnojení a v tehdejších statcích
a JZD ho měli ve stodolách plné vlečky a nebyl nijak drahý. Při výbuchu dynamitu se nasypaný ledek promění v další výbušninu a vlastně v hromadě
vybuchne taková menší bomba. Vyletí do vzduchu oblak černého kouře, obrovská rána a hromada zmizí. Hnůj je krásně rozprostřen po poli. Po prvních
výbuších jsme se kluci seběhli a pozorovali jsme právě odtud, jak výbuchy
postupovaly od Nové řeky směrem k Holasicím. Bylo to jako když Američani
bombardovali Drážďany! Co čert asi nechtěl, když došlo na hromady nejblíže
lavečce a řece, při výbuchu, kdy tlakové vlny nám trhaly kalhotami, se vysypalo i několik oken u domů Drobílků, Kubešům, na domě, který stál na místě
OÚ a tuším, že se vysypalo i okno od kina, které bylo hned vedle. Ale jde
ještě o nepřímé dramatické pokračování...
Po několika dnech jsme jako sedmáci měli tzv. Pozemky tj. pracovní vyučování na zahradě Základní devítileté školy v Rajhradě. Zároveň na zahradě
byla i jedna třída deváťáků. Nám sedmákům učitel Vašulka vtloukal do hlav,
jak se rycími vidlemi dobývá mrkev a kluci deváťáci se shlukli v rohu u plotu
a kůlny, kde bylo nářadí a malotraktor. Takový hlouček asi deseti kluků, něco
závažného tam probírali a řešili, hlavy u sebe. Mezi nimi byl i jeden jejich bývalý spolužák, který se propracoval propadnutím do naší sedmičky. V tom
něco jakoby zasršelo a z hloučku vyletělo přes tůje a plot na sousední pozemek Zahradnické školy. Ozvala se rána jako když vybuchne granát, oblak
kouře a prachu. Hlouček žáků se rozptýlil a dělal jakoby nic, Vašulka začal
zjišťovat, co se stalo, nikdo nic nevěděl! Protože výbuch byl u „mičurinek“,
tak se dál po tom nepídil. Vrátili jsme se do tříd a po chvíli se ze školního
rozhlasu ozval ředitel a svolával jména asi šesti výtečníků do ředitelny. Mezi

nimi i našeho starého spolužáka. Za chvíli přišel do naší třídy ředitel Karel
Vlach s příslušníkem VB, zeptali se, kde má náš „Lega“, jak jsme mu říkali,
tašku. Sebrali ošoupanou kabelu, prohrábli ji a odešli. Poté, to už o přestávce, vyběhli tito „mladí pyrotechnikové“ z ředitelny a každý měl na levé
tváři červený otisk ředitelovy pravačky. Ostatně ne nadarmo se říkávalo
„Bacha na Karla Vlacha!“, jeho vyšetřovací metody byly známé!! A co se
vlastně zjistilo: Dnes už nevím přesně, kdo vlastně odcizil nějaký ten „šulek
dynamitu“ z připravené nálože střelmistrům, zatímco byli na druhém konci
pole. Ale s dynamitem se přišel pochlubit spolužákům do školy! A náš Lega,
protože byl náruživý kuřák, poskytl tehdy ty zápalky nebo zapalovač, aby se
dala zapálit šnůra k rozbušce. Jak se to zapaluje, to věděl každý kluk z filmů
o Vinnetouovi, které v těch letech běžely v kinech a bývaly vždy vyprodané.
Výbušninu snad držel po zapálení deváťák „Bíba“ a ještě včas to odhodil!
Tehdy ne každý školák měl ve škole zápalky.
Dá se říci, že snad zasáhla vyšší moc, že se nikomu nic nestalo! Co chybělo k tomu, že k tehdy třicátému výročí, kdy Měšťanská škola T. G. Masaryka začala fungovat i pro žáky z Holasic a dalších obcí okolo, aby ji potkalo
takové neštěstí! Jak bylo blízko k tomu, že vedle pomníku TGM by byl pomník
se jmény některých žáků a to i z Holasic! Několik z toho hloučku žije mezi
námi. Dohra byla taková, že došlo na snížené známky z chování, výchovné
pohovory s rodiči, nikdo neměl ještě 15 roků, takže trestní odpovědnost
nenastala.
A co by se stalo dnes? Každopádně by policejní zakuklenci evakuovali
celou školu na blízké hřiště, pro tašku do naší třídy by přijel dálkově ovládaný
pyrotechnický robot a Rajhrad by jistil policejní vrtulník! A protože všem aktérům není ještě 15 let, tak by se o tom nesmělo nikde nic zveřejnit, přesto by
se všechny televize předháněly v reportážích s kvílením sirén a blikáním majáků! Večer by zasedla Rada obrany státu a druhý den by opozice vyvolala
v Poslanecké sněmovně hlasování o důvěře vládě! Po několika dnech by
Evropská komise napomenula Českou republiku, že špatně chrání děti před
nebezpečím výbuchů a pohrozila, že zastaví proplácení dotací do školství!!!
Do měsíce by Evropský parlament schválil novou směrnici, že všichni žáci
základních škol v celé Evropské unii musí podepsat vlastnoručně prohlášení
o tom, že „do školy se nenosí žádné výbušniny a to ani nalezené“.....
Tož tedy tak, a dějiny se dějí!
holasický důchodce J. Liška
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Slovo zastupitele

Článek od Aničky

Změny na autobusové lince 505
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jsem Vás informoval o možných úpravách jízdního řádu autobusové linky č. 505 IDS JMK Židlochovice – Rajhrad – Brno
v souvislosti s obnovením drážní dopravy do Židlochovic. Konkrétní změny
jízdního řádu linky nebyly v době uzávěrky letního zpravodaje známy.
Dne 16. srpna 2019 mi společnost KORDIS JMK poskytla alespoň dílčí
informace o budoucím vedení linky. Zde jsou:
- Linka č. 505 by měla být provozována v úseku Židlochovice, žel. st. –
Židlochovice, aut. st. – Rajhrad – Brno, Ústřední hřbitov (v rozšířených
špičkách pracovních dnů v intervalu 30 min.).
- Vybrané spoje dopoledne pojedou zřejmě jen v úseku Židlochovice –
Rajhrad (s přípojem na vlaky do Brna).
- Mezi zastávkami Brno, Ústřední hřbitov a Brno, ÚAN Zvonařka již linka 505
provozována nebude (případné její nahrazení zajistí současné linky 104,
105 a 108).
Bylo připojeno, že jízdní řád linky ještě není definitivní, sdělené informace
máme tudíž brát s určitou rezervou.
Domnívám se, že předpokládané zkrácení linky na úsek Židlochovice –
Rajhrad jen v zúženém dopoledním sedle by se dalo považovat za akceptovatelný kompromis oproti nepřijatelným řešením, která zaznívala dříve a byla
popsána v minulém článku.
Uvidíme, jak se výše uvedené informace promítnou do jízdního řádu
linky…
Situaci budu i nadále sledovat.
Lubomír Oškrdal, zastupitel za uskupení Občané 2018

Sedím v autobuse jedné nejmenované společnosti, který vyráží na cirka
tříhodinovou cestu s cílem v našem hlavním městě. Naplánovali jsme si s kamarády výlet do jednoho horského letoviska v libereckém kraji s mezizastávkou v Praze.
Jelikož jsme velmi organizovaná a spořádaná společnost, čekali jsme na
nástupišti mezi prvními a naše dochvilnost se nám ani v nejmenším nevymstila – zasedli jsme si místa v horním patře autobusu, nikdo nesedí
odděleně. Vykouknu z okénka a vidím naše budoucí spolucestující, kterak
pokorně stojí ve frontě a čekají na to, až je mladá stewardka s piercingem
odbaví. Přemýšlím, zda-li také jedou na výlet nebo za prací.
Z přemýšlení nad cílem cesty všech těch cizinců mě vytrhne zavrčení
motoru. Jedeme! V prosklené budově, kterou míjíme, si všímám našeho
odrazu a na milisekundu se leknu – jsem zvyklá na jiný odraz, nejčastěji
osobního auta a ne tohoto zeleného monstra, ve kterém se nacházím. Myslím si ale, že bych si na tento způsob přepravy zvykla velmi rychle. Sedačky
voní novotou, celý autokar je sladěn do hráškově zelené barvy a všichni zde
mají smysl pro zasedací pořádek – nezarezervovaná místa jsou označena
barevnou značkou. Hnedle, co se bus rozjel, přivítal nás pěknou angličtinou
pán v rozhlase, rozdal nám pár rad a poskytl instrukce k jízdě. Celé se to
posléze opakovalo v češtině. Už vím vše potřebné: kde si koupit občerstvení
i jak si zapnout pás. Teď jsem pánem svého času pouze já a situace na
dálnici D1. Můžu si číst, koukat na film anebo poslouchat rozhlasovou hru.
Když budu chtít, a slušně se zeptám spolusedící, smím se nasvačit.
Kdybych se rozhodla, vyjdu z autobusu se zábavnou historkou na mysli,
kterou mi po cestě řekl ten dredatý kluk, co sedí ob dvě řady přede mnou.
Asi jsem právě rozlouskla tajemství pořekadla „Cesta je cíl.”.
Sympatický hlas z reproduktorů oznamuje čtyřicetiminutové opoždění
z důvodu kolony a mně to ani v nejmenším nevadí – aspoň mě moje
sousedka naučí pořádně háčkovat.
Anna Procházková
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Novinky z TS Rapido Rajhrad
Největší změnou oproti loňským rokům
je navýšení počtu soutěžních skupin ve
věkových kategoriích – kadetky, juniorky
a seniorky.
Od září 2018 až do dubna 2019 se
naše šikovná děvčata připravovala pod vedením trenérky Kristýny na novou soutěžní sezónu. Tu zahájily kvalifikačním
kolem v Jeseníku, z něhož všechny
formace postoupily do semifinále
v Olomouci. Zde si vybojovaly postup na MČR v Hradci Králové, které se konalo
10. - 12. 5. 2019. Výsledky, kterých děvčata v silné konkurenci dosáhla, všechny
velmi potěšily a pro mnohé znamenaly i postup na ME v Chorvatsku. Za zmínku
stojí 6. místo skupiny kadetky profi, 3. místo duo kadetky profi, 1. místo duo
kadetky hobby, 2. místo miniformace kadetky profi, 6. místo sólo juniorky profi,
5. místo miniformace juniorky profi, 4. místo skupiny juniorky profi a 1. místo duo
seniorky hobby. Mistrovství Evropy se konalo 4. - 7. 7. 2019 v Dom Sportova v Zagrebu. Po čtyřech letech se podařilo získat první medailové umístění na ME, a to
3. místo pro miniformaci kadetek. I ostatní výsledky byly velmi pěkné. Kadetky
vybojovaly 6. místo, juniorky 7. místo a duo kadetky 8. místo. Z 1. - 6. místa se
postupuje na MS v Kazachstánu, které proběhne 27. - 30. 8. 2020 v Almaty.
Toto je pro soutěžící děvčata a jejich trenérku největší odměnou za celoroční píli,
dřinu a nasazení.
Nedílnou součástí soutěžních vystoupení je fanklub TS Rapido Rajhrad, který
svým hlasitým fanděním vytvořil v hledišti úžasnou atmosféru a díky klubovému
oblečení byl i nepřehlédnutelný.
Příprava na novou soutěžní sezónu bude zahájena počátkem školního roku
2019/2020. V polovině září proběhne nábor nových dětí do tanečního studia.
Nelze ani opomenout vystoupení soutěžních roztleskávaček na oslavách 670 let
obce Holasice, 100 let založení RAFK
v Rajhradě a na ZŠ v Židlochovicích.
Na závěr děkujeme za finanční
podporu Městu Rajhrad, obcím Holasice a Rajhradice. Velké poděkování
náleží i paní Jarmile Rozsypalové z Holasic za ušití nádherných soutěžních
kostýmů, jež jsou nedílnou součástí
choreografie jednotlivých vystoupení.
Hodně úspěchů v následujících
soutěžích.
Hana Nováková
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Zprávy z rajhradské farnosti
Co jsme prožili
Poslední rozloučení s dlouholetou holasickou kostelnicí
V sobotu dne 8. června 2019 byla po dnech utrpení v Hospici sv. Josefa
v Rajhradě ve věku 85 let povolána ke svému nebeskému Otci dlouholetá kostelnice v kapli sv. Václava v Holasicích – paní Zdeňka Spišáková, s níž jsme se
společně ve čtvrtek dne 13. června 2019 ve farním kostele Povýšení sv. Kříže
rozloučili a s důvěrou, že ji Pán po zásluze odmění za vše dobré, co ve svém
životě vykonala, odevzdali do náruče Boží.
Diecézní pouť Charity
V sobotu dne 15. června se v opatském chrámě uskutečnila diecézní pouť
Charity. Na závěr děkovné mše sv. požehnal brněnský sídelní biskup Msgre
Vojtěch Cikrle nově zhotovenou sochu sv. Josefa pro Hospic sv. Josefa
v Rajhradě.
První svaté přijímání
V den slavnosti Nejsvětější Trojice (tj. 16. června) v opatském chrámu sv.
Petra a Pavla přistoupilo pod vedením katechetky Mgr. Magdy Mlejnkové dva
chlapci a čtyři děvčata k prvnímu svatému přijímání.
Úmrtí P. Augustina L. Gazdy OSB
V úterý 18. června 2019 u sv. Vintíře v Dobré Vodě na Šumavě byl náhle
z vůle Všemohoucího povolán P. Augustin Ladislav Gazda OSB, který rajhradskou farnost spravoval od roku 1997. Po zádušní mši sv. celebrované brněnským
pomocným biskupem Msgre Pavlem Konzbulem, Dr. jsme jej ve čtvrtek
27. června 2019 doprovodili na hřbitov u farního kostela Povýšení sv. Kříže,
kde byl uložen do hrobu č. 40 po boku rajhradských benediktinů.
Obláčka u sester těšitelek
V den svátku Božského srdce Páně (28. června) přijala řeholní roucho kandidátka Věra Holasová a jako s. M. Edita zahájila tak svůj dvouletý noviciát.
Hlavní rajhradská poutní slavnost
V sobotu 29. června 2019, na níž připadala liturgická slavnost sv. Petra
a Pavla, a následnou neděli 30. června 2019 byla v opatském chrámu sv. Petra
a Pavla slavena hlavní poutní slavnost. Mše sv. sloužil novokněz Igor Hajas
OSB z Benediktinského priorátu Sampor na Slovensku, který navíc po ranní
nedělní mši sv. uděloval jednotlivým zájemcům novokněžské požehnání.
Výstava lilií
Od 29. června do 7. července 2019 v kapitulní kapli sv. Ondřeje benedik25
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tinského opatství se konal díky Specializované základní organizaci Českého
zahrádkářského svazu Brno – Lilium další ročník již tradiční výstavy lilií.

v Holasicích ke společné modlitbě růžence pod vedením fr. Františka. Termíny
společné modlitby růžence budou vyvěšeny na kapli.

Poutňo-poznávací farní zájezd na sever Čech
V sobotu 6. července 2019 se měli možnost nejenom rajhradští farníci vydat
na další poutně-poznávací zájezd do vzdálených severních Čech.
Navštívili klášter / zámek sester premonstrátek v Doksanech, kde měli možnost prožít bohoslužbu slova, a následně si prohlédli náš nejmladší skanzen
Zubrnice a nedaleký světoznámý pivovar Velké Březno.
Na zpáteční cestě samozřejmě nechyběla již tradiční a účastníky poutňopoznávacích zájezdů vyžadovaná autorská pohádka tentokrát o jednom Otmarovském Otmarovi.

Děkovná pouť
Na měsíc říjen je plánováno uskutečnit tradiční děkovnou pouť rajhradských
farníků k Panně Marii v Trní do Tuřan.

Svatoannenská pouť v Lesním Hlubokém
V neděli 28. července 2019 proběhla na benediktinském letním zámečku
v Lesním Hlubokém tradiční oslava svátku sv. Jáchyma a Anny – patronů Lesního Hlubokého, při níž byla P. Dominikem Eremiášem OSB z Emauzského
opatství požehnána nově zhotovená kopie sochy sv. Anny.

Návštěvy nemocných
V případě, že by někdo z důvodu nemoci nebo stáří neměl možnost přistoupit ke svatému přijímání při návštěvě mše sv., může se kdykoli obrátit na fr.
Františka (mobil 776 677 765) nebo fr. Jana Evangelistu (mobil 606 224 635),
kteří rádi svaté přijímání jednorázově nebo i dlouhodoběji nemocným nebo
starším nejenom holasickým farníkům donesou.
Další informace o dění ve farnosti sledujte při ohláškách, na plakátcích a na
internetových stránkách http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/
a http://www.sestrytesitelky.eu/.
Vzpomínka na rajhradského převora –
administrátora Augustina L. Gazdu OSB

Co připravujeme
Výuka náboženství
Přihlášku na výuku náboženství pro školní rok 2019/2020 je možné si
vyzvednout v kostelech nebo je k dispozici v elektronické podobě na stránkách
farnosti http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/. Vyplněnou přihlášku odevzdejte v sakristiích nebo zašlete na e-mailovou adresu nabo@seznam.cz nejpozději do 2. 9. 2019. Zahájení výuky bude oznámeno ve farních ohláškách.

Růžencové pobožnosti
V měsíci říjnu, který je měsícem modlitby posvátného růžence, bude tak,
jak to bývá již zvykem, možnost pravidelného setkávání se v kapli sv. Václava

Ve čtvrtek dne 27. června 2019 jsme
se v opatském chrámu sv. Petra a Pavla
naposledy rozloučili s náhle dne 18.
června 2019 v Dobré Vodě u Hartmanic
zemřelým P. Augustinem L. Gazdou
OSB – převorem – administrátorem Benediktinského opatství sv. Petra a Pavla,
kterého jsme následně doprovodili na hřbitov u farního kostela Povýšení
sv. Kříže, kde bylo jeho smrtelné tělo uloženo do hrobu č. 40 v tzv. kněžské
zahrádce.
Sestavit ucelenou mozaiku něčího života není vůbec jednoduché, protože
se skládá z mnoha a mnoha kamínků, které „mozaikář“ mnohdy nemá ani
všechny k dispozici, protože jsou v držení nejrůznějších lidí, kteří se s daným
člověkem měli možnost byť krátce formálně či neformálně setkat a něco s ním
zažít nebo prožít. Chtěl bych však všem případným zájemcům dnes nabídnout
základ oné mozaiky mnohdy nelehkého života a ne vždy zcela dokončeného
díla P. Augustina L. Gazdy OSB, jenž by si každý mohl doplnit právě o ten svůj
mozaikový kamínek vzpomínek.
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Zahájení pěvecké sezony
Rajhradský pěvecký sbor působící při rajhradské farnosti zve všechny do
tzv. jižní zahrady k benediktinům v sobotu 7. září 2019 od 15 h. na tradiční akci
„Špekáček“, kde bude zahájena nová pěvecká sezóna. Zároveň zpěváci připomínají, že rádi mezi sebou uvítají případné nové tváře.
Holasické Svatováclavské hody
Tradiční hodová bohoslužba slova u příležitosti slavnosti sv. knížete Václava
bude slavena před klasickou svatováclavskou kaplí v neděli 29. září 2019 v 11 h.
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P. Augustin (občanským jménem Ladislav) Gazda OSB se sice narodil
22. února 1960 v Kojetíně, ale dětství a dospívání prožil spolu se svými dvěma
staršími sestrami Věrou a Marií v Pivíně.
Z rozhodnutí tatínka se vyučil, tak jako kdysi on, zedníkem, díky čemuž, jak
sám často říkával, poznal mentalitu prostých lidí. Zednické řemeslo ho sice
nebavilo, ale kvůli tatínkovi musel vydržet až do získání výučního listu.
V Prostějově se měl možnost od roku 1977 setkávat díky živému společenství
mladých křesťanů s jiným než tradičním povrchním vnímáním víry, jaké znal z domova. „Byla to tehdy taková partyzánština. … Kdyby se to dozvěděla StB, mnozí
mí kamarádi ze společenství by s největší pravděpodobností nedostudovali.“
Po dvouleté vojenské službě, kterou z velké části prožil v Rakovníku, se definitivně rozhodl nevrátit do JZD v rodném Pivíně, kde předtím pracoval, ale
přijmout místo sanitáře na interně ve Fakultní nemocnici v Olomouci, která ho
skutečně bavila a zároveň naplňovala.
Velkou roli v jeho životě sehrála kniha „Hora sedmi stupňů“ od amerického
trapisty Thomase Mertona, kterou poprvé přečetl ve svých 17 letech. Díky ní
postupem doby nabyl přesvědčení, že musí existovat způsob, jak by se dalo
žít jinak (tj. mnišským způsobem podle Řehole sv. Benedikta).
Zejména díky sestrám Voršilkám, s nimiž se seznámil v Dolním Ročově, se
mu podařilo navázat kontakt s emauzskými benediktiny žijícími v rodišti sv. Benedikta. S emauzským převorem P. Cyrilem Fr. Stavělem OSB, který jako jediné možné řešení jak se stát benediktinem viděl v odchodu do exilu, se
poprvé setkal na „neutrální půdě“ na Pannonhalmě v Maďarsku.
Nelehké rozhodnutí odejít do exilu v něm ale zrálo několik let. Velkým impulzem bylo předvolání na StB v Prostějově před národní poutí v roce 1985 v rámci
oslav 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje na Velehradě, kdy si uvědomil, že i z malé
rybky dokáže tajná policie udělat formou nabídky spolupráce konfidenta.
„Nebylo to jen tak, když jsem odcházel, odcházel jsem navždy.“ vždycky říkával. Jediný, kdo o jeho plánu věděl, byl jeho zpovědník. „Řekl jen: ,Jdi ve
jménu Otce i Syna i Ducha svatého.‘“ Přes Zadar v tehdejší Jugoslávii, kde
bylo možno vycestovat na tzv. cestovní doložku, v roce 1985 emigroval na falešný pas do Itálie, kde v Norcii vstoupil k emauzským benediktinům (jen díky
zásahu opata primase byl ale zanedlouho z Norcie, kde žili již jenom staří bratři
vytržení ze svého kulturního života, poslán do životem kypící Prálie u Padovy).
Slavné mnišské sliby složil do rukou P. Cyrila Fr. Stavěla OSB dne 6. srpna
1990 v Norcii. Snad již z té doby pochází jeho zamyšlení nad významem mnišské askeze, které po celý svůj mnišský život propagoval: „Askeze neznamená,
že budeš v noci adorovat v kapli. Askeze znamená, že budeš celý den žít vedle

bratra, který je třeba nesympatický, má jiné názory, nemá tě třeba rád a ty ho
budeš pokorně snášet a budeš se snažit ho vnímat a mít ho rád jako bratra. ...
Tak to je askeze tvrdá a taková askeze vyžaduje sebezápor.“
Do vlasti se se svými spolubratry vrátil již jako jáhen v roce 1991. Na Břevnově, kde se utvářela první společná porevoluční obnovená benediktinská komunita, přijal 29. června 1991 kněžské svěcení a zanedlouho se stal na
Břevnově novicmistrem.
V roce 1997 byl vyslán spolu se spolubratry Bedou a Maurem do Rajhradu,
aby zde obnovil mnišskou komunitu. Po celou dobu svého působení v Rajhradě
se jakožto převor – administrátor snažil z armádou zdevastovaného nejstaršího
moravského mužského kláštera opětovně vybudovat duchovní a kulturní centrum. Od roku 2016 se navíc uvolil přijmout správu taktéž svého původně „domovského“ opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Praze – Emauzích.
Jakožto farář rajhradské farnosti, do níž mimo Rajhradu spadají obce Holasice, Loučka, Opatovice, Otmarov, Popovice, Rajhradice a Rebešovice, sloužil
nejenom svým věrným „ovečkám a beránkům“, ale všem, kteří žádali o jeho
pastýřskou pomoc nebo radu. Zapsal se tak do paměti hned několika
generací.
fr. František J. Teister OSB
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Obecní knihovna
Vážení čtenáři,
pomalu se nám hlásí podzim s dlouhými večery. A co může být příjemnější, než posadit se v tomto čase s hrnkem čaje k dobré knize. I dnes si
Vám dovolím nabídnout zajímavé tituly knih, kterými byste mohli splnit
Čtenářskou výzvu 2019.
Cestopis
Karel Čapek: Anglické listy
Jiří Mára: Japonskem s otevřenou pusou
Leoš Šimáček: Jižní pacifik – Ostrovy na konci světa
Zdeněk Šmíd: Za písní Severu aneb Proč bychom se neztratili
Jan Werich: Italské prázdniny
Kniha autora, jehož jméno i příjmení začíná na stejné písmeno
Dominik Dán: Cigaretka na dva tahy
Francis Scott Fitzgerald: Velký Gatzby
Jonas Jonasson: Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
Rainbow Rowell: Fangirl
Vladislav Vančura: Rozmarné léto

Obecní knihovna
Moro, Javier: Indická princezna
Quinnová, Julia: Falešná manželka

Obamová, Michelle: Můj příběh

Knihy pro děti a mládež:
Jones, Terry: Dobrou s kobrou aneb třicet legrácek před usnutím
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 13 – Radosti zimy
Kinney, Jeff: Deník báječného kamaráda
Martišková, Petra: Dorotka na táboře – Záhada ztraceného poháru
Pounder, Sibéal: Zlé mořské panny
Russellová, Rachel Renée: Maxovy trable – Zamčený ve školní skříňce
Russellová, Rachel Renée: Maxovy trable – Škola vzhůru nohama
Příjemný podzim s dobrou knihou přeje
Petra Koláčková, knihovnice

Kniha, jejíž název je v rozkazovacím způsobu
Frank W. Abagnale-Stan Reddin: Chyť mě, jestli to dokážeš
Joy Fielding: Teď neplač
Zdena Frýbová: Připravte operační sál
Terry Pratchett: Hrrr na ně!
Patrick Taylor: Doktore, fofrem, jde o život!
Obecní knihovna Holasice si zároveň dovoluje nabídnout nové
knihy ze svého fondu:
Knihy pro dospělé:
Beran, Ladislav: Kriminálka na tahu
Cimický, Jan: Jeřabiny z Hangzhou
Cimický, Jan: Ostrov smrti
Hicková, Gillian: Veterinářka
Kubát, Luděk: Krvavé peníze
Melichar, René: Blb na zahrádce

Cimický, Jan: Běh na dlouhou trať
Cimický, Jan: Najdi si mě
Franze, Anthony: Outsider
Kohák, Jakub: Kůly v plotě
Kubát, Luděk: Symfonie smrti
Mitchellová, Caroline: Němý svědek
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Výběrové řízení na výhodné ceny energií
Vážení občané,
ceny energií se neustále zvyšují. Abyste nemuseli platit zbytečně mnoho,
připravila pro Vás naše obec výběrové řízení na energie.
Navazujeme tímto na oblíbené předchozí akce na elektřinu a zemní plyn,
kdy jste ušetřili nemalé peníze.
Vše děláme ve spolupráci s firmou Enproma, která je známá úspěšným
snižováním nákladů nejen v domácnostech, ale také u obecních majetků,
např. v Židlochovicích, Rajhradě, Rajhradicích, Opatovicích, Kurdějově,
elkých Hostěrádkách, Dolních Kounicích a v dalších obcích a městech ČR.
Ceny za energie snižujeme o 5 až 30 % u dodávky. Zároveň tímto
snižováním cen zabraňujeme podvodným prodejcům v tom, aby Vás
obtěžovali.
Kdo si chce ušetřit za energie nebo má problémy s podvodnými prodejci
nebo chce jen poradit, ať přijde 18. 9. 2019 od 13 do 17 hodin na náš
Obecní úřad v Holasicích na ul. Václavská 29. Rádi vám vše vysvětlíme a ve
všem pomůžeme. Tato akce je určena nejen pro občany, ale i pro SVJ,
majitele bytových domů nebo firem. Vezměte si s sebou poslední vyúčtování a smlouvy.
Snižování nákladů na energie děláme podle zákona č.134/2016 Sb. Tedy
i domácnosti a firmy mají stejné podmínky jako obecní majetek.
Podívejte se také na naše stránky www.enproma.cz.
Těšíme se na Vás
Dušan Makaj

snižujeme Vaše náklady

Dušan Makaj
tel.:
603 454 705
e-mail: enproma@enproma.cz
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KLAS, Klub aktivních seniorů ®
Vážení spoluobčané,
není to tak dávno, co jsem vám přála pěkné prožití léta a už píši článek
do podzimního zpravodaje. Čas letí jako bláznivý. Dovolte mi, abych
zavzpomínala krátce na to, co jsme prožili ještě před prázdninami, a to na
autobusový zájezd na státní zámek Lysice a do jeskyně blanických rytířů
v Rudce u Kunštátu.
Myslím, že i v letošním roce se nám zájezd vydařil. Již tradičně jsme měli
krásné počasí, které jen podtrhlo krásu míst, která jsme navštívili. Naše
první zastávka byla na státním zámku Lysice, kde jsme absolvovali prohlídkový okruh a v druhé části si někteří zašli prohlédnout zámeckou zahradu
a někteří navštívili příjemné prostředí zámecké cukrárny. Následoval přesun do Kunštátu, kde jsme měli oběd. A potom jsme se přemístili do Rudky
u Kunštátu, kde jsme měli zajímavou prohlídku jeskyně blanických rytířů
a vyslechli jsme si povídání o historii dnes již neexistující sochy TGM v nadživotní velikosti, vytesané ve skále sochařem Rolínkem ku příležitosti výročí
10 let samostatného Československa. Po prohlídce
následoval opět rozchod
a individuální prohlídka
smyslové zahrady, někteří
využili i výstupu na rozhlednu Milenka s krásným
výhledem do okolí. Nakonec jsme se všichni
sešli v blízké restauraci na
zmrzlinovém poháru ☺ .
Atmosféra byla příjemná a výlet vydařený. Fotografie z tohoto výletu jsou
součástí článku.
Podzim se blíží a s ním i další pravidelné schůzky KLAS, které zůstávají
ve stejném termínu – každou středu mezi 14. a 16. hod. První schůzka po
prázdninách bude hned v prvním zářijovém týdnu 4. 9. Program na celé
pololetí je potom součástí tohoto textu.
Nechybí ani pravidelná rubrika Otestujte se, tentokrát se jedná o trénink
vaší koncentrace.
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OTESTUJTE SE

Očíslovaná písmena
Seřaďte písmena podle čísel a sestavte z nich větu

Věta:

........... .. ..... . ........ .. ....... ....... .
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KLAS, Klub aktivních seniorů ®
Na podzim připadá
také jedna událost, významná pro vás
– seniory, a sice Mezinárodní den seniorů, který se slaví celosvětově
1. 10. od roku 1990. Součástí oslav
je i spousta akcí, pořádaných různými
institucemi. Nabídku těchto akcí
budu určitě předkládat na schůzkách
KLAS, pokud máte zájem, přijďte
mezi nás. Například město Brno již
pravidelně pořádá každoročně tzv.
brněnské dny pro seniory, které probíhají po celé září a říjen a účastní se
jej mnoho firem a organizací ze ziskového i neziskového sektoru. Můžete
tak navštívit mnoho přednášek, výstav
či jiných akcí zaměřených přímo na
seniory. Program brněnských dnů
pro seniory bude k dispozici u mne.
Další pravidelnou akcí je Svátek
seniorů, zaměřený především na hudební vystoupení různých interpretů,
které se v letošním roce bude konat
29. 9. na Zelném trhu v Brně.
Zkrátka, podzim přeje seniorům!
Dovolte mi, abych vám všem, kteří
jste v seniorském věku, popřála
především hodně zdraví, chuti do
života a životní pohody v období
„podzimu“ vašeho života.
Jitka Holíková
Řešení Otestujte se:
Procvičujte si paměť a uchovejte si duševní svěžest.
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KLAS, Klub aktivních seniorů ®
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Hasiči Holasice ve spolupráci s Obcí Holasice pořádají

se skupinou ALROX
v sobotu 31. 8. 2019 od 20 hodin

v holasické sokolovně
Vstupné 100 Kč
Přijďte se stylově rozloučit s prázdninami !
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