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Milí spoluobčané,
je to k neuvěření, ale jsou za námi další čtyři roky od posledních komunálních
voleb a prakticky za čtyři týdny budou zvoleni noví zastupitelé pro další volební
období 2022 – 2026. Volby do obecních zastupitelstev proběhnou ve dnech
23. a 24. 9. 2022.
Ráda bych nyní zmínila nejvýznamnější události posledních čtyř let. I když be
zesporu v paměti nás všech na toto období zůstane především covidová pande
mie, tornádo u Hodonína a válka na Ukrajině, přesto se u nás v Holasicích
podařilo odvést pěkný kus práce.
Lze říci, že toto období bylo v duchu opravování komunikací, chodníků
a mostů. I když jednotlivé opravy napíšu jednou větou, vězte, že za touto větou
se skrývá obrovské množství práce – ať projektování, vyjadřování dotčených
orgánů, celý povolovací režim na úřadech, výběrové řízení, vlastní průběh reali
začních prací a celá řada „kostlivců“, kteří v podobě např. ucpaného kanalizačního
potrubí prodlouží, ale zejména prodraží celou investici. Při každé opravě níže uve
dených komunikací na nás takový nějaký „kostlivec“ vypadl. Nicméně se podařilo
opravit komunikace na ul. Čsl. armády, na ul. Palackého vč. druhého výjezdu, dále
komunikaci ke kapli sv. Václava. Asfaltovým recyklátem byly zpevněny polní cesty
ke sběrnému dvoru, k čistírně odpadních vod, k velkému hřišti, ke Kuželně. V sou
časné době probíhá oprava chodníku z Holasic do Rajhradu, po níž jsme volali
několik let, a proto jsem opravdu velice ráda, že se tato snaha podařila a věřím,
že se oprava podaří ke spokojenosti nás všech holasických občanů zdárně ukončit.
Jednání bylo zdlouhavé zejména proto, že pozemek, na kterém se chodník
nachází, nepatří obci Holasice.
Na jaře 2021 byla zahájena oprava železničního mostu za benzinkou. Byť
železniční most je v majetku obce, podařilo se vyjednat opravu a především
financování nového mostu mimo rozpočet obce. Po dobu sedmi měsíců byla je
diná cesta do a ven z obce pouze přes opravený druhý výjezd z Holasic. Bylo to
náročné období, které omezovalo všechny občany naší obce. Ještě jednou chci
poděkovat za trpělivost, s níž jste těchto sedm měsíců vydrželi a strpěli tento ob
tížný stav! Dnes, když vjíždíme či vcházíme do Holasic přes nový, opravený most,
už málokdo si vybaví, jak vypadal most původní.
V tomto období jsme také věnovali velkou pozornost našim školám a školkám.
V roce 2019 byly ve sklepních prostorách základní školy zbudovány šatny pro žáky
a pedagogy. Poněkud technologickým oříškem bylo pořízení vzduchotechnického
odvětrání těchto šaten. Vše se nakonec podařilo a šatny slouží dnes bez větších
problémů. V celé budově školy byly vyměněny staré radiátory za nové. Byly
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pořízeny nové vchodové dveře do budovy školy vč. bezpečnostního videotele
fonu, elektronického docházkového systému. Nové vchodové dveře do přípravny
a výdejny jídla. Celá budova školy byla vybavena klimatizací, která je příjemná
zejména v letních měsících. Postupně byly pořízeny nové výškově stavitelné lavice
pro žáky. Nový kancelářský nábytek do kabinetu pedagogů a sborovny. V roce
2021 po výstavbě nové mateřské školy ve Čtvrtích byla v přízemí školy zpět zbu
dována a kompletně vybavena učebna pro školní děti. Byl pořízen nový nábytek,
keramická tabule, pracovní stůl pro vyučující, nové osvětlení učebny, zaveden
přívod vody pro nové umyvadlo a vodovodní baterii, kompletně byly přebudo
vány toalety v přízemí školy, které původně sloužily pro školkové děti. Toalety
včetně umyvadel byly usazeny v nižší výšce od země. Tedy pro školní děti musely
být zase uvedeny do správné, odpovídající, výšky.
V mateřské škole na ul. J. Fučíka byly postupně modernizovány a kompletně
vybaveny novým nábytkem, novými herními prvky a koberci obě herny. Byly po
řízeny nové šatní skříňky pro děti. Byla kompletně opravena střecha na verandě
školy, opravený kotel a topení. Byl pořízen nový hromosvod, vyspárován komín,
opravena střešní korýtka. V roce 2022 byla nejprve vyměněna plastová okna
v zadním traktu budovy, dále proběhla rekonstrukce výdejny jídla – celá prostora
byla opatřena novými obklady, byl pořízen nový gastro nábytek, nová myčka,
pračka a sušička. Byla položena nová dlažba v chodbě před toaletami. Byl pořízen
nový plastový herní domeček splňující předepsané bezpečnostní normy, byla
zpevněna plocha na zahradě mateřské školy, byla kompletně opravena pergola
nad pískovištěm vč. pořízení nové kulatiny na zvýšení boků pískoviště.
Na základě těchto provedených oprav v roce 2022 byla Krajsou hygienickou
stanicí udělena výjimka zvýšení kapacity MŠ na 65 dětí. Tato výjimka platí do roku
2025. Školku na ul. J. Fučíka navštěvuje 40 dětí.
V roce 2021 byla zbudována a od podzimu t.r. je funkční nová modulární
mateřská škola ve Čtvrtích, do které může být přijato až 25 dětí. V roce 2022 bylo
zbudováno venkovní dětské hřiště u této školky. V příštím roce budou herní prvky
na tomto hřišti ještě doplněny o houpadla a lezeckou stěnu.
K dnešnímu dni čítá kapacita školy 115 dětí, kapacita školky 65 dětí a výdejna
jídla 180 strávníků. V roce 2021 byl pořízen osobní automobil zn. Volkswagen
Caddy pro dovoz jídla pro děti do školy a školky.
Veškeré tyto výše uvedené investice, opravy a údržba obecního majetku byly
plně hrazeny z vlastních zdrojů obce. K 31. 7. 2022 je na bankovním účtu pro sdí
lené daně, který je vedený u Komerční banky částka 13 378 610,98 Kč. Spolu
s financemi uloženými na spořících účtech činí stavy obecních bankovních účtů
částku celkem 15 131 529,05 Kč.
Nyní ještě něco málo informací o dalších menších, ale stejně zásadních,
investicích v uplynulých letech.

V roce 2019 bylo dokončeno pořízení nového veřejného osvětlení na ul. Úzká
a ul. Palackého. Byly pořízeny nové stožáry včetně lamp a rozvod kabelu
veřejného osvětlení do země vč. pořízení nové technologie, nová rozvodová
a spínací skříň. Byly doplněny stožáry a nové lampy veřejného osvětlení: např.
horní část ul. Palackého, staré garáže, nové garáže, u budovy školy.
V roce 2020 bylo převzato a od téhož roku je provozováno veřejné osvětlení
v lokalitě Čtvrtě. Byly pořízeny nové bezdrátové hlásiče veřejného rozhlasu pro
lokalitu Čtvrtě, byly posíleny hlásiče veřejného rozhlasu v Rozhraní a na zbývají
cím k.ú. obce. Od roku 2019 je převzata a provozována kanalizace v lokalitě
Čtvrtě.
V letech 2020 a 2021 byly opraveny autobusové čekárny ve směru na Brno
a na Židlochovice.
V roce 2020 byly opraveny výtluky na všech místních komunikacích na k.ú.
Holasice. Byla opravena střecha nad obecními garážemi. Bylo pořízeno elektro
nické zabezpečení obecní garáže vč. pořízení docházkového systému pro obecní
pracovníky.
V budově obecního úřadu byla postupně vyměněna nová plastová okna. Na
základě zpracovaného auditu prostředí IT byly objednány služby správy
počítačové sítě obecního úřadu z důvodu vyššího zabezpečení. Byly pořízeny
nové počítače pro obecní knihovnu, pro aktivity klubu seniorů a spolku Halelista.
Byla pořízena klimatizace pro kanceláře úřadu.
V obecní sokolovně byla v roce 2021 provedena rekonstrukce sociálního
zařízení včetně zbudování nových venkovních toalet, vč. jejich vytápění, přístup
na toalety ze dvora sokolovny a multifunkčního hřiště. Byla provedena oprava
venkovního podia za sokolovnou. Probíhá pravidelná údržba multifunkčního
sportovního hřiště zejména dosyp křemičitého písku pro povrch tohoto hřiště,
každoročně jsou z povrchu hřiště odstraňovány nečistoty jako mech, listí, tráva.
Je prováděna výsadba zeleně a pravidelná následná údržba obecními pracov
níky či odbornou firmou na celém katastru obce. Postupně byly osázeny silniční
ostrůvky v silnici č. II/425. Byly zahájeny sadové úpravy svahů u druhého výjezdu,
svahu pod obecním úřadem. Byly vysazeny stromy na dětském hřiště Za školou.
Je vyjednána výsadba listnatých stromů za 100 tisíc Kč, která bude zahájena
v listopadu t.r. Jedná se o dotační titul na výsadbu stromů.
Na poli odpadového hospodářství obec Holasice provozuje sběrný dvůr
odpadů, přičemž je zajištěn pravidelný vývoz velkoobjemových kontejnerů,
třídění a vývoz kontejnerů separovaného odpadu, likvidace ojetých pneumatik
a nebezpečného odpadu, elektrozařízení, olejů. Pro zájemce z řad občanů byly
z dotačního titulu společně s DSO Židlochovicko pořízeny plastové nádoby 240 l
na papír, plast a bioodpad. Dále byly zájemcům z řad občanů zajištěny a předány
domovní kompostéry.
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Každoročně je poskytována pravidelná dotace na celoroční provoz budovy
hasičské zbrojnice a na její zařízení. Náklady na zásahovou jednotku sboru do
brovolných hasičů činí zejména zdravotní prohlídky členů zásahové jednotky,
pojištění vozidel, pojištění úraz a odpovědnost členů zásahové jednotky, pohonné
hmoty, opravy, servis a pravidelné prohlídky vozidel této jednotky, školení členů
zásahové jednotky, odměna a mzdy členů zásahové jednotky.
V oblasti kultury a volného času naše obec každoročně podporuje zejména
finančně organizaci a pořádání tradičních Václavských hodů, organizuje
každoročně rozsvěcení vánočního stromu, od roku 2014 pravidelně na jaře je
organizováno setkání seniorů naší obce, kterého se účastní více jak 70 občanů.
Dovolíli situace v souvislosti s covidovou pandemií, obec se finančně spolupodílí
na akci Dne dětí, podporuje organizaci dětských maškarních karnevalů, plesy
místních dobrovolných spolků, organizuje tradiční Mikulášské besídky včetně
balíčků pro děti. Každoročně obec vítá žáky základní školy po letních prázdninách,
rovněž se každoročně obec loučí s žáky, kteří odchází z naší školy do školy do
Rajhradu. Z dob, kdy nebylo možné se setkávat s více osobami najednou, zavedla
obec pro všechny děti z Holasic tématické stezky, které jsou hojně navštěvovány
a vítány jak dětmi, tak i rodiči. Od roku 2019 obec organizuje také v Holasicích
celorepublikovou akci Ukliďme Holasice.
Obec přispívá na činnost Mysliveckého spolku Rajhrad, Popovice, Holasice,
SDH Holasice, Spolek Včelařů ZO Rajhrad, TS Rapido, Spolek zdravotně postiže
ných Brněnsko, pobočka Židlochovice, Klub vodáků Rajhrad. Obec Holasice
přispívá na činnost Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, na Domov pro se
niory Matky Rosy, financujeme sociální služby v rámci dotačního programu „Pod
pora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb
občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP Židlochovice“.
Každým rokem naše obec organizuje Tříkrálovou sbírku jako podporu pro oblastní
Charitu Rajhrad.
Pokud jste dočetli až sem, děkuji za pozornost a výdrž! Je spousta administrativní
práce a dalších povinností, které musíme na úřadě plnit, ale těmi vás již nechci
zatěžovat, protože bych mohla obsáhnout všechny stránky zpravodaje a stále by
bylo o čem psát.
Ve speciální příloze tohoto vydání zpravodaje si můžete prohlédnout, jak se
Holasice v průběhu let 2011 – 2022 měnily.
Své dnešní slovo mi dovolte zakončit pozvánkou na tradiční Václavské hody,
které se budou v naší obci konat ve dnech 30. 9. až 3. 10. 2022. Tedy všichni jste
srdečně zváni na všechny akce související s důstojnou oslavou patrona naší obce
svatého Václava.
Lenka Ungrová
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David Kostelecký je mistr ČR 2022
David Kostelecký je mistr ČR 2022 v trapu
13. srpna v BrněSoběšicích se ve finálovém závodě Mistrovství ČR v trapu
David Kostelecký a Jiří Lipták probojovali do osmičlenného finále, které se poprvé
v Česku konalo dle nových mezinárodních pravidel. Oba střelci postupně vyřadili
všechny soupeře a stejně jako na olympiádě v Tokiu se utkali bok po boku v sou
boji o zlato. Mistrem republiky v trapu je David Kostelecký. K tomuto úspěchu
Davidovi srdečně blahopřejeme!
Od jejich olympijské finálové pohádky v japonském Tokiu uplynul rok 29. čer
vence. „K výročí jsem dal Jirkovi flašku rumu, on mi dal doutníky a říkali jsme si,
že je to jako manželství. Sice každý máme doma ženu, ale asi to budeme tak tra
dičně slavit. Samozřejmě by si měl člověk připomínat takové věci jednou za rok,“
uvedl sedmačtyřicetiletý David Kostelecký.
David ve finále sestřelil třicet holubů z 35 pokusů a o jednu ránu Liptáka
porazil. Titul mistra republiky získal po pěti letech.
24. srpna 2022 začíná v kyperské Larnace evropský šampionát, kde pro bro
kové střelce začíná olympijská kvalifikace do Paříže v roce 2024. Následně čeká
brokaře mistrovství světa v chorvatském Osijeku, které začíná 19. září 2022.
Davidovi i Jirkovi přejeme, aby jim to střílelo minimálně stejně dobře jako na
Mistrovství ČR 2022!
Lenka Ungrová
(info čerpáno z internetu, ČT Sport)
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Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 30. zasedání konaném dne 16. 6. 2022
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 30. zasedání zastupitelstva obce Holasice pana
Bachorce a Ing. Stejskalovou;
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva
• závěrečný účet Obce Holasice za rok 2021 vč. zprávy KÚ JMK o výsledku
hospodaření za rok 2021, a to bez výhrad
• účetní závěrku obce za rok 2021 a převedení hospodářského výsledku ve
výši 6.766.918,52 Kč z účtu 431300 na účet 432300
• účetní závěrku ZŠ a MŠ Holasice ke dni 31. 12. 2021
• navrženou síť sociálních služeb pro rok 2023 v ORP Židlochovice
• 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 a občanům správního obvodu ORP Židlochovice
pro rok 2022“
• Smlouvu o zřízení služebnosti č. 542/2022 za účelem umístění a provozo
vání komunikačního vedení a zařízení na pozemích p.č. 92/1; 92/10; 601/1;
602/1; 603; 604/1; 609/2 a 610/13 vše v k.ú. Holasice za jednorázovou
náhradu ve výši 8.325 Kč bez DPH.
• výši školného 450 Kč měsíčně na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřské školy na jedno dítě zapsané do MŠ na školní rok 2022/2023
• výši úplaty 145 Kč měsíčně na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na
jedno dítě zapsané do školní družiny pro školní rok 2022/2023
• dohodu o provedení práce uzavřenou mezi Obcí Holasice a p. Lubošem
Bachorcem
• záměr směny pozemků p.č. 665/8 a 665/7 za pozemek p.č. 665/10 vše v
k.ú. Holasice
• Smlouvu o zřízení služebnosti IS č. 609/2022 uzavřenou mezi Obcí Holasice
a p. Baťovou a p. Střídeckým
• vstup Obce Holasice jako zakládajícího člena do DSO KTS Ekologie se sí
dlem Hutní osada 14, Zastávka, zakládaného za účelem společné realizace
odpadového hospodářství a zavádění principů oběhového hospodářství
do praxe s cílem uspořit prostředky a zefektivnit využití dotací.
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Obec Holasice se stane členem DSO KTS Ekologie podpisem Zakládající
smlouvy DSO KTS Ekologie, jejíž přílohou jsou Stanovy DSO KTS Ekologie
a splacením vstupního členského příspěvku 50.000 Kč, na který bude
započítána úhrada za převod podílu obce ve společnosti KTS Ekologie s.r.o.
na DSO KTS Ekologie
• znění zakládající listiny DSO KTS Ekologie a Stanov DSO KTS Ekologie upra
vujících poměry v DSO KTS Ekologie;
uzavřelo:
• projednávání závěrečného účtu za rok 2021 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením obce Holasice;
souhlasilo:
• s převedením hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Holasice za rok 2021 ve
výši 38.827,17 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Holasice a ve výši 10.000 Kč
do fondu odměn ZŠ a MŠ Holasice
• se zpevněním plochy nájezdu do garáže před RD č.p. 46, které bude
provedeno z rozebíratelného materiálu a bude provedeno v režii žadatele;
pověřilo:
• starostku k tomu, aby učinila za Obec Holasice jako člena DSO KTS Ekologie
veškeré související úkony, zejména podpis zakládající listiny DSO KTS Ekolo
gie a zastupováním Obce Holasice na členské schůzi DSO KTS Ekologie s pro
gramem založení DSO KTS Ekologie
• starostku k tomu, aby učinila za Obec Holasice jako společníka společnosti
KTS Ekologie s.r.o., veškeré úkony zejména podpis smlouvy po převodu po
dílu ve společnosti KTS Ekologie s.r.o. z Obce Holasice na nově založený DSO
KTS Ekologie;
stanovilo:
• počet členů zastupitelstva obce pro období 20222026, který má být
v roce 2022 zvolen v komunálních volbách na 9 členů
vzalo na vědomí:
• Rozpočtové opatření č. 6/2022
• závěrečný účet Mikroregionu Rajhradsko za rok 2021 a závěrečný účet DSO
Židlochovicko za rok 2021
• Výroční zprávu KTS Ekologie s.r.o. za rok 2021
• informace z obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce na svém 31. zasedání konaném dne 30. 6. 2022
určilo:
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• ověřovateli zápisu průběhu 31. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní
Dufkovou a Mgr. Sedlářovou
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva.
• výpověď smlouvy o stavebním spoření č. 3013542101 ke dni 30. 6. 2022
• vytvoření nových účtů u ČSOB, a.s. kam převedeme z KB peněžní
prostředky ve výši 3.603.712 Kč. Na municipální konto bude vložena částka
1.000.000 Kč (prostředky na provoz), na termínovaný vklad na dobu určitou
3 měsíce s automatickou obnovou 1.600.000 Kč a na spořící účet s jedno
denní výpovědní lhůtou 1.003.712 Kč (fond obnovy vodovodů a kanalizací)
• pořadí sestavené hodnotící komisí od nejvýhodnější nabídky po nejméně
výhodnou – „Rekonstrukce chodníku v úseku ČSPH Holasice – Rajhrad k.ú.
Holasice – větev B“
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na umístění no
vého kabelového vedení NN na pozemcích p.č. 230, 239/1 vše k.ú. Holasice
uzavřená mezi EG.D, a.s. a Obcí Holasice za jednorázovou náhradu ve výši
3.000 Kč bez DPH
• Smlouvu o dílo – Rekonstrukce a úprava odtahu kalů na ČOV Holasice
uzavřená mezi VAS a.s. BV a Obcí Holasice
• výběr nejvhodnější nabídky – Stavby Konečný s.r.o. pro veřejnou zakázku
„Rekonstrukce chodníku v úseku ČSPH Holasice – Rajhrad k.ú. Holasice –
větev B“;
pověřilo:
• starostku ve spolupráci s účetní obce, aby provedly úkony potřebné k
ukončení smlouvy o stavebním spoření. Peněžní prostředky (celý zůstatek)
budou převedeny na běžný účet vedený u KB
• starostku obce k uzavření smlouvy o dílo „Rekonstrukce chodníku v úseku
ČSPH Holasice – Rajhrad k.ú. Holasice – větev B“;
vzalo na vědomí:
• a souhlasilo s podniknutými kroky Obce Holasice ve věci řešení situace
kolem Sberbank CZ, a.s. v likvidaci
• a souhlasilo s podáním přihlášky pohledávky Obce Holasice do likvidace
společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci
• rozpočtové opatření č. 7/2022
• stanovisko pořizovatele (odbor životního prostředí a stavebního úřadu ze
Židlochovic)
• petici předloženou dne 9. 5. 2022
• informaci z obecního úřadu.
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Komunální volby / září 2022

Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje

Čtyři roky jsou pryč. Uteklo to rychle.
Chtěl bych proto poděkovat nejen všem starostům a starostkám, ale také zastupitelům za to dobré, co
dokázali.
Nebylo to zrovna snadné období. Prošli jsme si COVIDem. Loni na jih Moravy přišlo tornádo a solidarita
a pomoc mezi lidmi a obcemi byla neuvěřitelná. A těsně před koncem přišla válka na Ukrajině, pomoc
se zvládnutím uprchlické vlny a zdražování energií a vůbec všeho.
O to víc si vážím všech, kteří v posledních letech pracovali pro své sousedy, ať už mají nějakou funkci
nebo byli poslední čtyři roky obyčejní zastupitelé.
Obecní volby jsou letos 23. a 24. září.
Nejsou o vzdálených tématech. Je to o tom, kdo se bude starat o chodníky, školy, školky, zeleň, stromy,
seniory a všechny věci, které máte společné. Žádné marketingové fígle vám nepomůžou, práci vidíte
každý den. Proto jsou tak důležité.
Díky všem, kteří jste se i letos rozhodli kandidovat a vzít odpovědnost na sebe. A díky všem, kteří
k volbám přijdete.

Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje

NAŠE HOLASICE

3

Hlavní cíle volebního programu

Sdružení nezávislých kandidátů Naše Holasice
Finance
• Přebytkové hospodaření obce jako doposud, důraz na finanční stabilitu obce a
rozpočtovou kázeň.
• Průběžné získávání dostupných a přínosných dotací.
• Financování investičních akcí především z vlastního rozpočtu.

Rozvoj obce
• Oprava komunikací na ul. Palackého ve směru od železničního mostu k ČOV včetně
opravy náměstí na Žlíbku.
• Oprava komunikace kolem nového sběrného dvoru směrem k ČOV.
• Rozšíření stávající budovy základní školy vč. zvýšení kvality technického vybavení
školy a školek.
• Regenerace veřejného prostranství před samoobsluhou a za pomníkem.
• Získání lokality Čtvrtě a Rozhraní do majetku obce.
• Péče o památky a historické objekty v obci.
Životní prostředí
• Pokračování ve zlepšování úrovně zeleně, úklidu a údržbě veřejného prostranství.
• Podpora třídění odpadů z domácností.
Senioři
• Snaha o zřízení domu pro seniory.
• Podpora klubu seniorů KLAS a veškeré aktivity související s činností tohoto klubu.
• Podpora užší spolupráci s neziskovými organizacemi za účelem zvýšení kvality života
seniorů.
• Zachování pravidelných ročních setkání holasických seniorů.
• Hasičské dopravní vozidlo bude k dispozici pro přepravu holasických seniorů.
Bezpečnost
• Podpora činnosti holasických hasičů.
• Zbudování kruhového objezdu na křižovatce u restaurace U Zlatého srnce.
• Zachování a rozšiřování působnosti Městské policie Židlochovice.
• Péče o místní rozhlas, veřejné osvětlení, kamerový systém.
• Dokončení instalace kamerového systému v obci.
• Dokončení modernizace veřejného osvětlení.

SICE
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• Provoz a údržba všech hřišť v obci.
o
e, t
líbím
• Zbudování dětského hřiště v lokalitě Čtvrtě.
Co s
• Zbudování workautového hřiště na vhodném místě v obci.
• Zbudování multifunkčního hřiště na velkém fotbalovém hřišti pro trávení volného
času pro všechny generace.
• Podpora aktivit pro pořádání kulturních a sportovních akcí v obci ze strany zájmových
organizací a spolků.

Hospodaření obce Holasice oceněno
Hospodaření obce Holasice bylo podruhé za sebou oceněno iRatingo
vým stupněm „B+“
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření
obce Holasice za rok 2021 druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“
a udělila obci čestný Certifikát. Stupeň „B+“ vypovídá o vynikající finanční
stabilitě ekonomických ukazatelů, které převyšují ukazatele obcí se
srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech
Credit Bureau, a.s. není finanční stabilita výrazně ovlivněna okolním
prostředím a horšími ekonomickými podmínkami regionu.
Obec Holasice se nachází v okresu Brnovenkov v Jihomoravském kraji
a patří do kategorie 1000 1999 obyvatel. Z celkového počtu 37 obcí
v okresu Brnovenkov v této velikostní kategorii dosáhly hodnocení iRa
tingovým stupněm „B+“ pouze další tři obce. Výjimečnost dobrého
finančního hospodaření obce potvrzuje i fakt, že stejné ocenění získalo
i v roce 2019.
Začátkem roku 2021 měla obec Holasice 1 261 obyvatel. Mezi rokem
2017 a 2021 se počet obyvatel obce zvýšil o 11 %. Počet obyvatel se zvy
šoval plynule, největší přírůstek však zaznamenal obec v loňském roce,
o 3,2 %. Růst počtu obyvatel naznačuje spokojenost lidí s fungováním obce.
Počínaje rokem 2019 obec velmi aktivně investuje do svého rozvoje
a podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích je dokonce vyšší než
v ostatních obcích stejné velikostní kategorie v celé ČR. Na vývoji kapi
tálových výdajů Holasic jsou zajímavé minimálně dvě skutečnosti. Za prvé,
kapitálové výdaje rostly, aniž by obec využívala dluhové nástroje. V pos
ledních pěti letech obec fungovala s nulovým dluhem. Za druhé, s výjim
kou roku 2017 uskutečnila obec kapitálové výdaje bez dotací. Jinak řečeno,
financovala je z vlastních zdrojů, resp. z úspor nakumulovaných v přecho
zím období. A využití těchto úspor stálo i za značným schodkem rozpočtu.
Jedním z dalších pozitivních rysů hospodaření obce je poměrně značný
provozní přebytek. Ten je dalším z možných zdrojů financování investic,
aniž by se to projevilo na saldu rozpočtu. V roce 2021 ušetřila obec
v rámci financování provozu 33 % běžných příjmů. V absolutním vyjád
ření se jedná o 7,3 mil. Kč. V průměru to byla každoroční úspora v rámci
provozního rozpočtu ve výši 35 %.
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Objem úspor, měřený zde výší krátkodobého finančního majetku, jehož
hlavní složkou jsou peníze na bankovních účtech, po růstu v roce 2018
nepřetržitě klesal, přičemž dynamika poklesu se v posledním roce výrazně
zvýšila a korelovala s růstem kapitálových výdajů. Na konci roku 2021 byl
objem krátkodobého finančního majetku o 5,7 mil. Kč nižší než v roce
2017 a oproti roku 2018, kdy byly úspory nejvyšší, to bylo dokonce o 9,7
mil. Kč.
Pokles úspor v posledních letech není až tak negativním jevem vzhle
dem k tomu, že vklady na bankovních účtech obcí, kvůli nízkým až nulo
vým úrokovým sazbám z vkladů, nic nevynášejí. Pokles úspor není až tak
závažným jevem, protože koncem roku 2021 představovaly téměř polo
vinu celoročních příjmů v daném roce. Takže obec měla v roce 2021, i přes
pokles, stále dostatečnou úroveň úspor. Je však zřejmé, že strategie rela
tivně vysokých kapitálových výdajů při nulovém dluhu a snižujících se
úsporách není dlouhodobě udržitelná.
Téměř polovina celkového objemu kapitálových výdajů připadla na po
zemní komunikace. Čtvrtina objemu pak šla na oblasti vzdělávání. Komu
nální služby se na celkovém objemu podílely 14 %. Do oblasti komunálních
služeb směřovaly kapitálové výdaje každý rok. Totéž platí pro oblast vzdě
lávání. V roce 2021 byly kapitálové výdaje nejvyšší do vzdělávání a poté
do pozemních komunikací.
Starostka Ungrová doplňuje: „Mezi největší úspěchy roku 2021 řadím
především výstavbu Modulární mateřské školy ve Čtvrtích, kdy vlastní
výstavba byla zahájena v červnu t.r. a v září t.r. jsme školku otevřeli pro
holasické děti. Vlastní výstavbě však předcházela cca 1,5 roku mravenčí
práce na projektové dokumentaci a veškerých krocích spojených s admi‐
nistrativou nutnou pro tuto investici. V témže roce byla dokončena oprava
místní komunikace v části obce Donbas, současně byla opravena komu‐
nikace ke kapli sv. Václava. V tomto roce byly také zrekonstruovány
toalety v obecní sokolovně a byly zbudovány nové venkovní toalety. Mám
radost a jsem spokojená, že všechny tyto investice byly financovány
z vlastních zdrojů, bez nutnosti jakýmkoli způsobem zadlužovat naši obec.“
Luděk Mácha
CRIV – Czech Credit Bureau, a.s.
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Jak dál s obecním hřištěm “Na Cihelně”

Holasická HERNIČKA

V polovině června byli občané naší obce osloveni s dotazem, jakým
způsobem využít sportovní plochu na obecním fotbalovém hřišti tzv. „Na Ci
helně“. Byly uvedeny dvě možnosti
A) fotbalové hřiště vč. zázemí pro fotbalisty
B) multifunkční sportovní hřiště.

Do Holasic se v posledních letech přistěhovalo mnoho mladých rodin
s malými dětmi, stejně jako my. Potkávali jsme se na ulici, na hřišti, občas
prohodili pár slov, ale lépe jsme se nepoznali. Během jednoho unuděného
zimního dne, který jsme trávili doma, nás to napadlo: uděláme si v Hola
sicích herničku. Společně s kamarádkami jsme to vymyslely a zorganizo
valy, obec nám vyšla vstříc bezplatným poskytnutím prostorů sokolovny,
a od ledna se scházíme každé pondělí v 9:30 hod.
Setkání zahajujeme kolečkem, při kterém říkáme říkadla a zpíváme pís
ničky. Pak následuje volný program, během kterého si děti hrají s hrač
kami, běhají a jezdí na odrážedlech, maminky si u toho dají kafíčko
a povídají si (pokud děti dovolí :) ). Udělali jsme si i minikarneval s disko
tékou a vyrazili na společný výlet do Židlochovic.
Postupně se nám tvoří partička maminek s dětmi, se kterými se v pon
dělky vídáme pravidelně, a vždy si máme o čem popovídat. Doufáme, že
dětem, které se spolu skamarádily na naší herničce, vydrží jejich přátelství
třeba až do doby, kdy si spolu budou hrát ve školce, nebo společně used
nou do školních lavic.
Neváhejte si k nám také přijít pohrát, rádi do naší skupinky přivítáme
nové přátele. Většina dětí má mezi 13 roky, ale hrají si u nás i menší
miminka, stejně jako starší děti. Nebuďte doma sami a přijďte se pobavit
mezi nás :)
Natálie Časarová

Z 395 rozdaných dotazníků se vrátilo 102 odpovědí, tj. 26 % dotázaných.
Z odevzdaných odpovědí 91 % dotázaných zvolilo variantu B) tedy MULTI
FUNKĆNÍ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ a 9 % hlasovalo pro variantu A) FOTBALOVÉ
HŘIŠTĚ.
Navrhuji, aby vznikla skupina, komise či výbor, to je jedno, prostě lidé –
občané naší obce, kteří budou tvůrci projektu vzniku multifunkčního spor
tovního hřiště tak, aby bylo zastoupeno co nejširší spektrum sportovního
vyžití, pokud možno pro všechny věkové kategorie.
V odpovědi na dotazník se také objevil názor na možnost zkombinovat
tento prostor tak, aby část hřiště sloužila také jako sportovní prostora pro tré
nování nejmladších fotbalistů. Myslím si, že vše je možné, pokud se budou
chtít zainteresovaní občané dohodnout a budou chtít hledat řešení.
Proto prosím, aby se případní zájemci – tvůrci projektu MULTIFUNKČNÍ
HŘIŠTĚ „NA CIHELNĚ“do 15. 10. 2022 přihlásili na Obecním úřadě u paní Men
šíkové.
Lenka Ungrová
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MAS Podbrněnsko
Vážení občané Holasic, rádi bychom s vámi sdíleli nejnovější zajímavosti, které
se v letních měsících udály v MAS Podbrněnsko.
MAP III
V létě tohoto roku se rozběhly navazující projekty Místních akčních plánů roz
voje vzdělávání SO ORP Pohořelice a Židlochovice, kde MAS Podbrněnsko spolu
s městem Židlochovice plánuje vzdělávací aktivity a celkový rozvoj vzdělávací po
litiky na území Pohořelicka a Židlochovicka. V rámci navazujících projektů Míst
ních akční plánů vzdělávání III vznikne v nadcházejících letech na základě
zhodnocení současné situace územní akční plán v oblasti vzdělávání, kterým bude
rozvíjen systém sdílení a předávání aktivit mezi vzdělávacími institucemi. Naplá
nují se i akce na další roky, jako byly například vzdělávací konference, semináře,
exkurze za novými metodami výuky nebo vzdělávání pedagogů.

čeká již nové programové období a podpora lokálních zemědělců v rámci pro
gramu Společné zemědělské politiky. Doufáme, že se nám tímto způsobem
podaří podpořit i někoho z Vás, občanů Holasic. Informace o nejnovějších výzvách
průběžně zveřejnujeme jak na webu MAS Podbrněnsko (podbrnensko.cz), tak
na facebookové stránce naší MAS. Pokud se Vám v hlavě rodí nápad, který byste
chtěli podpořit, nebojte se na nás obrátit!
Za kancelář MAS
Anna Kalandrová

ZALOŽENÍ ENERKOMU
V červnu jsme na naší MAS společně s osmi starosty z našeho území odhla
sovali vznik spolku ENERKOM Podbrněnsko zabývajícího se komunitní energeti
kou. Naše činnost je zatím pouze v plenkách, chceme se však zasadit
o energeticky soběstačnější, ekonomicky silnější a ekologicky šetrnější region.
Naší činností bude prozatím tvořit především informační a technická podpora
pro členy spolku ohledně tématu energetiky, mapování energetických úspor
a podpora vzniku obnovitelných zdrojů energie a sdílení zdrojů a energií mezi
členy. Výhodou vzniklého spolku bude možnost společně překonávat překážky
a efektivně čerpat dostupnou dotační podporu.
PRV
V letošním roce jsme vyhlašovali z Programu rozvoje venkova Výzvu č. 6. Vyh
lášená byla od 15. března do 15. dubna a bylo přijato 28 žádostí o dotaci ve 4
otevřených Fichích (oblastech). Do výzvy se tak přihlásil rekordní počet žadatelů.
Z celkového počtu 28 žádostí jich 9 přišlo z SO ORP Židlochovice. Žádostí bude
nakonec podpořeno 24.
Program rozvoje venkova podporuje projekty z různých oblastí. Největší
oblibě se těší oblast na podporu zemědělců, po ní následuje podpora
nezemědělských subjektů, podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů
na trh a nakonec i podpora rozvoje vesnice a základních služeb na venkově.
V příštím roce se chystáme vyhlašovat poslední výzvu z Programu rozvoje ven
kova vztahující se k evropskému programovému období 2014 – 2021. Potom nás
Hlasování starostů o založení nového spolku ENERKOM Podbrněnsko
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Zprávičky z naší školičky
POSLEDNÍ ŠKOLKOVÉ DNY
Děti z naší mateřské školy navštívily mobilní planetárium, které zavítalo
do sokolovny v Holasicích. Zábavnou a naučnou formou se děti seznámily
se Sluncem, Měsícem, vesmírem, raketami a nechyběla ani pohádka se zví
řátky ve vesmíru.
Dozvěděly se,
kdo byl pan
Remek, pan Ga
garin, fenka Lajka
a že i Krteček byl
ve vesmíru, když
doprovázel ame
rického
astro
nauta. Program
jsme pozorovali
v
zážitkovém
stanu, na jehož
kopuli se vše pro
mítalo.

Školní rok se chýlil ke konci a přiblížil se dlouho očekávaný velký den.
17. 6. se celá školka společně s paní starostkou a paní ředitelkou rozloučila
s našimi předškoláky na dvorku základní školy. Slavností nás provázelo
Divadlo Kejkle.
Děti si připravily básničky a písničky, které zahájily celou akci. Následo
valo oficiální pasování na velké školáky a program pokračoval několika sou
těžemi, do kterých se zapojila celá rodina. Nechyběl ani tanec, který
roztančil nejen děti.
Děkujeme paní starostce a paní ředitelce, že přijaly naše pozvání a za
srdečné a milé přání našim budoucím prvňáčkům.
Děkujeme všem rodičům za celoroční spolupráci a budeme se těšit opět
v novém školním roce.
za kolektiv MŠ Andrea Krejčiříková

1. 6. jsme společně oslavili Mezinárodní den dětí. Již od rána nás čekalo
mnoho aktivit a legrace, protože hned po svačině jsme si sbalili batůžky
a vyrazili na dobrodružnou cestu za pokladem. Po cestě na nás mávaly pra
porky, které ukazovaly tu správnou cestu a děti plnily úkoly, aby se dostaly
ke slibovanému
pokladu.
Nakonec jsme
se zchladili zmrz
linou a domů si
všichni kromě zá
žitků
odnesly
i plyšovou opičku
a pytlík sladkostí.
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Co nového v základní škole?
Co přinesl konec školního roku?
Závěr školního roku byl spojen nejen s uzavíráním klasifikace, ale i se zážitky,
které vznikaly na různých školních akcích.
Po dvou letech se děti konečně dočkaly vytoužené školy v přírodě, která se
uskutečnila v krásném prostření rekreačního areálu Vyhlídka v Češkovicích
u Blanska. Děti poznávaly okolí, vyšly
si k rozhledně Podvrší, ale také měly
prostor, aby si užily volnou zábavu
na hřišti. Během týdne svědomitě
plnily úkoly, při kterých si procvičo
valy učivo, poznávaly okolní přírodu
a účastnily se nejrůznějších soutěží
a sportovních aktivit, za které získá
valy odměny. Nechyběla ani vy
cházka do Blanska s návštěvou
cukrárny či hledání pokladu pomocí
indicií, které hledaly v lese. Společný
pobyt v přírodě jsme si všichni užili
a těšíme se na další školu v přírodě.
A pak přišel měsíc červen …
První třída v červnu vůbec neza
hálela… kromě opakování, psaní pí
semek a testíků si vyjela na
Brněnskou přehradu, kde si děti
užily hry v parku, ale také jízdy na
parníku. Sluníčko přálo, takže nechy
běla zmrzlina a další osvěžující dob
roty. Všichni jsme se vrátili unaveni,
ale plní skvělých zážitků.
Druhý až čtvrtý ročník podnikl
dobrodružnou cestu na hrad Veveří,
svezl se parníkem do Rokle a na pra
vém břehu přehradního jezera děti
vyzkoušely všechny prolézačky
a stánky s občerstvením.
Do pravěku se děti vrátily při
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návštěvě pavilónu Anthropos, kde především čtvrťákům průvodce svým výkla
dem doplnil vlastivědné učivo. Poslední týden dojeli žáci vláčkem do Hustopečí
a vyrazili do relaxační zóny na Křížovém vrchu. Prohlédli si kapli sv. Rocha a vy
zkoušeli hmatovou stezku v přilehlém lesoparku. Na závěr nechyběla pořádná
porce dobré zmrzliny.
Pátý ročník si chtěl užít poslední společné chvíle, a tak dojel vlakem na dvou
denní výlet do Náměště nad Oslavou.
Příznivého počasí využily i paní vychovatelky,
aby uspořádaly několik akcí pro děti. Vydařila se
oslava MDD, kde si děti vyzkoušely různé sportovní
i zábavné disciplíny a tradičně si vyšly do Vojkovic
na zmrzlinu. V červnu společně navštívily Domov
sv. Luisy v Rajhradě, kde seniorům zazpívaly lidové
písně. Překvapením pro děti byl na úplný závěr škol
ního roku smajlíkový jarmark. Poděkování patří
všem rodičům, kteří přispěli sponzorskými dary
a udělali dětem velkou radost.
Vytoužený konec školního roku byl spojen s lou
čením s našimi absolventy 5. ročníku, které bylo
velmi dojemné. Žáci si připravili poděkování slovní,
ale i hudební. Ukáply slzy nejen nám, ale i žákům…
Přejeme jim, ať se jim v nové škole daří, najdou
si nové kamarády, ale ať jsou pyšní,
že přichází právě z holasické školy,
kde dostali dobrý základ.
Co nového ve školním roce
2022/2023?
1. září 2022 nastoupí do ZŠ 88
žáků a každá třída bude samostatná.
Do I. třídy přijde 15 žáků, do II. třídy
24 žáků, do III. třídy 16 žáků, do IV.
třídy 25 a do V. třídy 8 žáků. Žáci se
budou vzdělávat od 1. 9. 2022 podle
nového školního vzdělávacího pro
gramu, ve kterém došlo k úpravě do
tace u některých předmětů. Snížila
se dotace o 1 vyučovací hodinu
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v předmětu Český jazyk ve 4. a 5. ročníku a navýšila se dotace o 1 hodinu
v předmětu Anglický jazyk v 5. ročníku ze 3 na 4 hod. týdně a výuka Informatiky
bude již od 4. ročníku s dotací 1 hod. týdně.
Ve čtyřech třídách jsou s třídními učitelkami asistenti pedagoga, v 2. ročníku
i další pedagogický pracovník. Pedagogický sbor je posílen o pana učitele, který
pracoval na naší škole jako asistent pedagoga a novou asistentku pedagoga
v 1. třídě.
Od roku 2022 v rámci Národního
plánu obnovy poskytuje MŠMT pro
školy finanční prostředky, které jsme
využili na prevenci digitální propasti
pro znevýhodněné žáky. Vzhledem k
tomu, že se nám podařil nový ŠVP
od 1. 9. 2022, obdrželi jsme finanční
prostředky na digitální
učební pomůcky, které po
řídíme do konce prosince
2022.
Školní družina
Provoz školní družiny
bude zahájen 2. 9. 2022 ve
3 odděleních a ve 2
odděleních je asistent
pedagoga.
Stravování:
Stravování bude zahájeno také
od 2. 9. 2022 a obědy se budou
dovážet z MŠ Měnín.
Do nového školního roku přeji
všem pevné zdraví, hodně sil
a trpělivosti. Těšíme se na děti a na
spolupráci s vámi.
Pavlína Zámečníková
a pedagogický sbor
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Senior TAXI na Židlochovicku
Od pondělka 4. 7. je spuštěn provoz nové služby Senior TAXI. Tato
služba je určena pro občany ze správního obvodu ORP Židlochovice, kteří
již dovršili věku 65 let. Do správního obvodu ORP Židlochovice spadají
obce Blučina, Bratčice, Holasice, Hrušovany, Ledce, Medlov, Měnín, Mout
nice, Nesvačilka, Nosislav, Opatovice, Otmarov, Popovice, Přísnotice, Raj
hrad, Rajhradice, Sobotovice, Syrovice, Těšany, Unkovice, Vojkovice,
Žabčice, Žatčany a samozřejmě Židlochovice.
K využívání služby je nutné pořídit si průkazku Senior TAXI. Tu vám vy
dají pracovníci Komunitního centra Židlochovice na adrese Legionářská
950, Židlochovice. Průkazky jsou vydávány v pracovní dny od 8:00 do
13:00 hodin. Při vydání průkazky je nutné prokázat se občanským prů
kazem či jiným dokladem totožnosti.
Senior TAXI můžete využít za libovolným účelem – ať již jde o cestu za
rodinou, přáteli, na úřady, k lékaři nebo na nákup, avšak pouze v rámci
Správního obvodu ORP
Židlochovice (viz. se
znam obcí výše).
Za jednu jízdu zapla
títe 20 Kč, platit budete
přímo ve voze řidiči Se
nior TAXI. Vystoupení
z auta (k lékaři, na
nákup, návštěvu) je po
važováno za přerušení
jízdy. Při cestě zpět tedy
opět zaplatíte 20 Kč.
Cestu je nutné do
mluvit si den předem na telefonním čísle Senior TAXI 737 303 005. Pro do
mluvu volejte v pracovní dny v čase provozu služby, tj. od 7:00 do 16:00.
Pokud svoji cestu nedomluvíte den předem, budete přepraveni pouze,
pokud to dovolí aktuální kapacita.
Službu můžete využít i při cestě za hranice správního obvodu ORP Ži
dlochovice, avšak za hranicemi ORP Židlochovice zaplatíte již standardní
taxu TAXI služby.
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Hasičský sbor Holasice
Příjemný podzimní den, milí spoluobčané,
dovolte nám informovat vás o aktivitách sboru a výjezdové jednotky za
období posledních tří měsíců.
Nejvýznamnější akcí sboru byl Dětský den, který se uskutečnil v sobotu
28.5.2022, o jeho přípravách jsme informovali už v minulém vydání zpra
vodaje. Akci jsme uspořádali na poměrně netradiční, o to snad zajímavější,
části naší obce – okolo luk, podél náhonu. Start byl umístěn před čističku
k „třináctce“, kde děti po registraci obdržely startovací kartičky a vydaly se
vstříc plnění všemožných úkolů. Cíl byl tentokrát u tůně Ludmila, kde děti
za splněné úkoly dostaly zaslouženou odměnu. Aby i rodiče nevyvázli bez
odměny, bylo připraveno občerstvení, ohniště, reprodukovaná hudba, ne
opomenuli jsme ani přenos právě hraného hokejového utkání na MS. Sou
těží se zúčastnilo více než 120 dětí, dohromady se nás sešlo určitě přes dvě
stovky. K takové účasti nám i přes prvotní obavy pomohlo i příjemné slu
nečné počasí. Ještě jednou děkujeme za sponzorské dary, jmenovitě od
Obce Holasice, paní Hany Procházkové, manželů Chovancových a dalších.
Bohužel nejen radostmi živ je člověk. Začátkem srpna jsme se naposledy
rozloučili s bývalým profesionálním hasičem a mnohaletým členem našeho
sboru, p. Stanislavem Hlaváčkem, který nás opustil ve věku nedožitých 80
let. Slávek byl u sboru v Holasicích více než 50 let a téměř 30 let sloužil
u hasičů v Brně. Za svoji práci byl několikrát i oceněn. Čest jeho památce.
A nyní k činnosti jednotky.
V červnu jsme se spolu s jednotkou ze Syrovic, Policií ČR, celní správou
a vězeňskou službou zúčastnili akce pro školáky na ZŠ v Rajhradě. Předvedli
jsme náš zásahový dopravní automobil a jeho výbavu, setkali jsme se
s mnoha zajímavými dotazy a zájmem o naši techniku. Na závěr prázdnin
jsme byli pozváni na rozloučení s prázdninami do Rajhradic. I zde jsme byli
přítomni se zásahovým dopravním automobilem s kompletní ukázkou vý
bavy…ještě několik řádků ze zásahů:

u silnice v Rajhradě. Požár byl menšího rozsahu a byl zlikvidován krátce po
našem příjezdu.
6.7. Krátce před půl osmou večerní jsme vyjížděli s technickým vozem opět
do Rajhradu k závalu starší osoby dřevem na dvorku RD. V době příjezdu
na místo byl muž již v péči medika HZS, my jsme pomohli s transportem
osoby do vozu záchranné služby.
10.7. kolem 19h jsme vyjížděli k požáru v aleji v Rajhradě. Na místě zjištěn
menší požár uskladněného dřeva lokalizovaný jednotkou ze Židlochovic.
25.7. Na výjezdu z Rajhradic směrem na Opatovice došlo k požáru trávy na
mezi u silnice. Snad nedopalek zapříčinil v horkém letním dni požár na ploše
cca 2x30m. Požár byl velmi rychle zlikvidován.
8.8. Na požádání jsme řešili bodavý hmyz v rodinném domě v Holasicích.
14.8. Po výpadku elektrické energie nejen v naší obci jsme vyjížděli k požáru
trafostanice v Rajhradě na Staré poště. Po ručním vytažení vrat jsme nako
nec vyjeli s oběma vozy. Na místě jsme spolu s jednotkou ze Židlochovic již
žádný požár nezjistili, vyčkali jsme příjezdu pohotovosti EG.D. Po vyloučení
dalšího hoření jsme se vrátili zpět na základnu.
Obrázky z akcí i zásahů najdete na webové adrese
https://sdhholasice.rajce.idnes.cz.
Za hasiče Luboš Bachorec a Michal Stodůlka

27.6. jsme před 14h a po několika týdnech klidu vyjížděli k požáru trávy
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Obecní knihovna
Vážení čtenáři,
před nedávnem jsem do Holasického zpravodaje psala o tom, že pro
Obecní knihovnu byl díky finanční podpoře obce Holasice a laskavému
vedení Městské knihovny Kuřim ke stávajícímu novému katalogu zakoupen
Výpůjční modul, který bude brzo v provozu.
S radostí vás mohu informovat, že Výpůjční modul už funguje. Pokud
jste tedy v srpnu zavítali do knihovny, založila jsem vám čtenářské konto
a na čtenářský průkaz napsala číslo, pomocí něhož se do svého čtenářského
konta přihlásíte. Tam si můžete zkontrolovat, které knihy máte půjčené
a na jak dlouho, nebo si můžete zarezervovat knihy, které jsou právě
půjčené jinými čtenáři. Pokud jste do přihlášky napsali svůj mail, systém
vás automaticky upozorní, že se blíží doba, kdy by knihy měly být vráceny.
Pokud už máte konto zřízeno, dostanete se do něj ze stránek obce Ho
lasice: www.holasice.cz → Obecní úřad → Obecní knihovna (dole
uprostřed) → Online katalog → Přihlášení (vpravo nahoře).
Pokud jste se přes prázdniny do knihovny nedostali, budu ráda, když
během podzimu přijdete a tuto novinku si vyzkoušíte. Jestliže vás elektro
nické výpůjční moduly a čtenářská konta nelákají, nic se neděje. Vaše papí
rová průkazka stále funguje.
Obecní knihovna Holasice si zároveň dovoluje nabídnout nové knihy ze
svého fondu:
Knihy pro dospělé:
Beran Ladislav. Lákavá nabídka ke zločinu
Claytonová Alice. Setkání v Římě
Cosimanová Elle. Finlay na zabití
Devátá Ivanka. Mezi nebem a peklem
Dollerová Trish. Plán plavby
Frána Jan. Případ zmizelých kormidelníků
Horová Ladislava. Něco na tom asi bude…
Cherry Brittainy C. Vzduch, který dýchá
Kynčl Jakub. Pas a pes
Laurensová Stephanie. Nevinná léčka
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Mayne Andrew. Černý korál
McNamara Michelle. Zmizím ve tmě
Nesbo Jo. Království
Nesbo Jo. Nůž
Minier Bernard. Kruh
Minier Bernard. Lov
Minier Bernard. Mráz
Pospíšilová Jarmila. Palec a selská pýcha
Quinn Kate. Köd růže
Reifová Marie. Jako veš v kožichu
Richardson Matthew. V cizím zájmu
Savas Anna. Tajemství v nás
Sklenář Karel. Industriální brněnsko
Štifter Jan. Paví hody
Tučková Kateřina. Bílá voda
Vachtová Alena. Z Madridu do oblak
Žantovský Petr. Zprávy ze cvokhauzu
Knihy pro děti a mládež:
Budař, Jan. Princ Mamánek
Bunting Philip. Můj táta je zvíře
Hartas Freya. Zpomal… v parku
Kinney Jeﬀ. Deník malého poseroutky 16:
Velká šance
Kinney Jeﬀ. Strašidelné historky báječného
kamaráda
Stelmaszyk Annieszka. Srandičky kočičí
partičky
Vejmola Tomáš. Tomík na cestátch
Žáček Jiří. V pravěku bylo blaze člověku

Úspěšný začátek školního roku a příjemný
podzim s dobrou knihou
přeje
Petra Koláčková, knihovnice
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Klub vodáků Rajhrad
Klub vodáků Rajhrad se rozrůstá.
Členové našeho klubu jsou z Rajhradu, Rajhradic, Modřic, Holasic, Vojkovic,
Židlochovic, Pohořelic, Cvrčovic, Mikulova. Všem patří poděkování za velké úsilí,
které do závodů dávají. Gratulace všem, kteří se nebojí závodit a sláva medai
listům! Chce to výdrž, odhodlání, cílevědomost. V podstatě tak jako v každo
denním životě. Je důležitým cíl nebo cesta? A co když cesta je cíl?
Spíše než na talentu jednotlivce záleží na jeho přístupu a schopnosti pilně
pracovat na vlastním zlepšení. Ve vodáckém kolektivním sportu se vždy vyhrává
i prohrává společně. Posádka sdílí společné emoce, radost z výhry i smutek
z porážky. Také, pokud se někomu něco nepovede, může se potýkat kromě vý
čitek svědomí i s hněvem a zklamáním ostatních. Není to jednoduché, vyrovnat
se se svou rolí v posádce. Nežárlit na ostatní, že jsou lepší, spíše naopak je pod
porovat. Někdo má velké ambice, ale malé praktické dovednosti a někdo, jako
by se s pádlem v ruce narodil a žádné ambice. Týmová jízda na lodi předurčuje
nutnost spolupráce a komunikace.
Jojo, je to dobrá škola pro děti – zapadnout do týmu, naučit se vycházet,
navázat sociální kontakty, okusit pocit rivality, navíc přirozeně posilovat smysl
pro zodpovědnost, a vztahy nemusí být vždycky jenom dobré. Přemluvit po
tomka, aby se zvedl od počítače, se mnohdy zdá jako nadlidský úkol, ale kdo
vlastně ty počítače dětem kupuje?
Je to nenáročný sport pro každého, kdo má rád vodáctví, proto pokud by si
ho chtěl někdo vyzkoušet, neváhejte a přijďte se podívat na trénink. Trénujeme
v pondělí a ve čtvrtek od 17
do 19 hod. u Staré Pily
v Rajhradě. Rádi uvítáme
děti, mládež a dospělé,
kteří by mohli posílit stáva
jící a nové posádky. Sledujte
nás na Facebooku:
https://www.facebook.com/
KlubvodakuV.O.R.Rajhrad.

Klub Vodáků Rajhrad

Informace nejen z rajhradské farnosti

Malé ohlédnutí

STŘÍBRNÉ KNĚŽSKÉ JUBILEUM
V pondělí dne 24. května 2022 jsme si spolu s P. ThLic. Pacifikem Miroslavem
Matějkou, Th.D., OFMCap., který již druhým rokem vypomáhá v rajhradské farnosti,
připomněli 25. výročí udělení kněžského svěcení.
O. Pacifik je rodák z Blanska (* 1963). Původně se rozhodl pro studium techniky na
Střední průmyslové škole, kterou využil ve své praxi.
Do kapucínského řádu vstoupil v roce 1991. Po absolvování Cyrilometodějské teolo
gické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci přijal dne 24. května 1997 v třebíčské ba
zilice sv. Prokopa z rukou biskupa Mons. Jiřího Paďoura OFMCap. kněžské svěcení.
Licenciát z biblické teologie získal na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě a doktorát
z biblických věd na Karlově univerzitě v Praze.
„Největší dar, jaký může Bůh dát rodině, je povolání ke kněžství.“
MÁJOVÉ A ČERVNOVÉ 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 Ho
lasickou 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 apoštolských: „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, ale i mezi všemi národy.
A protože květen velice rychle uplynul, rozhodli se tentokrát Holasičtí setkávat
i v měsíci červnu na tzv. božosrdcových pobožnostech.
„Život je trocha času, který nám byl dán, abychom se naučili milovat, a tak se
připravili na setkání s Věčnou láskou.“
ZEMŘELA JINDŘIŠKA BÍLÁ
Ve čtvrtek dne 26. května 2022 v Rajhradě zemřela ve věku 72 let p. Jindřiška Bílá
z Rajhradu, s kterou jsme se rozloučili ve farním kostele Povýšení sv. Kříže v Rajhradě ve
čtvrtek dne 2. června 2022.
Jindřiška Bílá roz. Čecháková
původem ze Zlína, která dlouhá léta
svého života spojila se Střední zahrad
nickou školou v Rajhradě, po dlouhá léta
obětavě vytvářela mimo jiné hodovou
květinovou výzdobu holasické kaple.
R.i.P.
SLAVNOST PRVNÍHO SV. PŘIJÍMÁNÍ
V neděli dne 29. května 2022 při mši
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sv. v 8 h v opatském chrámě sv. Petra a Pavla v Rajhradě přistoupilo k prvnímu svatému
přijímání sedm dětí z rajhradské farnosti.
HOLASIČTÍ NA POUTI V TUŘANECH
V úterý dne 31. května 2022 se skupinka holasických farnic rozhodla vydat na tradiční
pouť k Panně Marie v Trní do Tuřan, kde vykonala děkovnou pobožnost.
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY V RÁMCI NOCI KOSTELŮ V RAJHRADĚ
V pátek dne 10. června 2022 se uskutečnil již 14. ročník akce nazvané Noc kostelů,
během níž se na osm desítek zájemců v rámci dvou komentovaných prohlídek dozvědělo
mnohé z bohaté historie opatského chrámu sv. Petra a Pavla a nejrůznějších zajímavostí.
„Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“
TŘI NOVÉ ZVONY PRO POUTNÍ KOSTEL NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE VE SKOKÁCH
U ŽLUTIC
V kapli sv. Scholastiky v Rajhradicích jsou dočasně k vidění tři nové zvony, které nechal
pro v minulosti hojně navštěvovaný poutní
chrám Navštívení Panny Marie stojící v místě
po roce 1945 zaniklé obce Skoky (dříve
Mariánské Skoky) u Žlutic v rámci svého tzv.
zvonového apoštolátu zhotovit fr. Anděl Fr.
Homola OFMCap. ve Zvonařské dílně To
mášková – Dytrychová v Brodku u Přerova.
Jedná se o tři zvony: největší Panna
Maria Skokovská, prostřední sv. poustevníci
Vintíř a Ivan a nejmenší Panna Maria Bo
lestná.
Po dlouhých desetiletích se znovu nav
rátí zvony do prázdných věží zchátralého
poutního chrámu ve Skokách, nechť se je
jich hlas k oslavě Boží a potěše mnohých
rozlétne po tamním kraji.
PATROCINIUM U SESTER TĚŠTELEK
Slavností mši sv. u příležitosti patrocinia rektorátního kostela Božského srdce Ježíšova
u Sester Těšitelek slavil v pátek dne 24. června 2022 od 17 h brněnský biskup Mons. Ing.
Mgr. Pavel Konzbul, Dr.
POUTNÍ SLAVNOST
Tzv. hrubou poutní mši sv. ke cti sv. apoštolských knížat Petra a Pavla, kterou svým
zpěvem doprovázel rajhradský farní sbor, v opatském chrámě sloužil v neděli dne 26.
června 2022 představený rajhradské komunity P. Maximilian P. Krenn OSB.
Svatí Petře a Pavle, orodujte za nás!

Ve dnech 2. až 10. července 2022 se v prostorách Benediktinského opatství zásluhou
Specializované základní organizace českého zahrádkářského svazu Brno „Lilium“
uskutečnil další – jubilejní X. ročník již tradiční výstavy pěstitelských úspěchů nejlepších
šlechtitelů lilií v ČR, kterou navštívilo rekordních více než 1.300 obdivovatelů desítek
nádherně zbarvených lilií.
Počátky této výstavy spadají do roku 1981, kdy se konala poprvé na zámku v Lednici.
 Delší dobu (od roku 2001) pak probíhala ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm odkud byla přenesena do Rajhradu.
Krásu hledej v květech, moudrost v knihách, lásku v lidech a najdeš štěstí v životě.
PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU
V době vrcholící sklizně a závěru prázdnin bylo možno v neděli dne 28. srpna 2022
při mši sv. v 9 h u Sester Těšitelek vyjádřit svou vděčnost za letošní hojnou úrodu.
„Nezapomínejme na ty, kdo mají méně než my, a umíme se rozdělit.“
HOLASIČTÍ PUTOVALI NA SV. ANTONÍČEK
V neděli dne 28. srpna 2022 se skupinka holasických farníků rozhodla na základě
vřelého doporučení p. Marie Hajmanové pro návštěvu starobylé a slavné děkovné kro
jované poutní slavnosti na Antonínském kopci nad Blatnicí pod sv. Antoníčkem, kde si
nezadaní od nepaměti hledají svého partnera. Uvidíme, zdali sv. Antonín Paduánský,
který je považován za přímluvce k vyprošení dobrého a hodného manžela, dopomůže
také nezadaným poutnicím z Holasic najít vhodného nového životního partnera.
Při zpáteční cestě byla ještě příležitost navštívit jediný doposud plně funkční větrný
mlýn holandského typu na našem území, kde je možné se např. dovědět, proč se o někom
říká, že „má za lubem.“
ŽEHNÁNÍ AKTOVEK
Stalo se již tradicí, že na začátku každého nového školního roku si školáci a studenti
s sebou přinášejí na mši sv. k požehnání své první aktovky, brašny či batůžky k požehnání.
Ne nadarmo se říká: „Bez Božího požehnání marné lidské namáhání!“
V Rajhradě se obřad žehnání aktovek, brašen či baťůžků, při němž školáci a studenti
prosili, aby jim sloužily k prospěchu jejich i druhých, uskutečnil v neděli dne 4. září 2022
v 11 h ve farním kostele Povýšení sv. Kříže.

Pripravujeme
ˇ

HOLASICKÉ HODY
Letošní holasická hodovní slavnost ke cti sv. Václava a jeho věrného druha bl. Po
divena, pakliže tomu nebudou bránit omezující epidemiologické nařízení, se uskuteční
v neděli dne 2. října 2022 v 11 h.
Aktuální informace o dění v rajhradské farnosti je možné dohledat také na internetových
stránkách www.fartnostrajhrad.benediktini.cz a www.sestrytesitelky.eu.
fr. František J. Teister OSB
rajhradské opatství

VÝSTAVA LILIÍ
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