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Úvodní slovo starostky obce

Vzpomínka na výstavu pořádanou
při příležitosti výročí 660 let obce Holasice

Příjemné předjaří, vážení čtenáři Holasického zpravodaje,
jak nám ukazují poslední dny a zejména denní teploty, zima je nenávratně pryč
a nejkrásnější roční období je tu.
Dovolte mi, abych na tomto místě poděkovala všem občanům naší obce za
vysokou míru tolerance, shovívavosti a pochopení, které zejména těm občanům,
před jejichž nemovitostmi v posledním půlroce probíhalo ukládání NN vedení
do země a budování nového veřejného osvětlení, a až na malé, leč oprávněné výtky, nikdo nebrblal a neztěžoval si. Pracovníci E-onu v těchto dnech
dokončují terénní úpravy podél vedení trasy. Jejich práce na uvedení terénu do
původního stavu bude přebírána obcí a je dohodnuto, že veškeré nedodělky či
zádrhele, které se projeví i v budoucnu, budou obcí reklamovány a bude požadováno sjednání nápravy. Proto prosím, abyste si všímali, co se děje jinak ve
vašem nejbližším okolí v souvislosti s těmito pracemi a neváhali na tyto nežádoucí změny upozornit buď přímo na obci anebo některého ze zastupitelů.
Nové veřejné osvětlení, leč svítíme, není ještě stále dokončeno. Víme o chybějících lampách zejména na ul. Čsl. armády u panelky, u nových garáží, u školy,
na Žlíbku, u starých garáží na ul. Palackého. Věřím, že v době, kdy budete číst
tyto řádky, budou chybějící lampy na výše uvedených místech již fungovat.
Po veškerých pracech v souvislosti s ukládáním NN vedení a novým veřejným
osvětlením, ale i po zimní údržbě, je na komunikacích spousta písku, prachu
a nečistot. Momentálně probíhá jednání o provedení technického čištění těchto
komunikací profesionální technikou, abychom první jarní den přivítali v pěkně
uklizené obci. Jakmile bude dohodnutý termín čištění komunikací, budeme žádat
majitele stojících vozidel na komunikacích o přeparkování aut, aby zametení
mohlo proběhnout.
Chceme uklidit nejen komunikace, ale v rámci celorepublikové akce Ukliďme
Česko! bychom rádi uspořádali první ročník akce Ukliďme Holasice! Akce se
bude konat v sobotu 6. 4. 2019 od 14 hodin. Pomoci s úklidem mohou všichni,
malí i velcí. Věříme, že pocit z dobře odvedené práce a malé posezení u táboráku po skončení prací přispěje k prohlubování vzájemných sousedských vztahů.
Více se dočtete na dalších stránkách ve zpravodaji.
V letošním roce nás čekají zejména opravy a budování nové komunikace
a chodníků na Donbase (ul. Čsl. armády), navíc je třeba opravit druhý vjezd
do obce včetně panelové cesty na ul. Čsl. armády a opravit cestu – komunikaci ke kapli sv. Václava. Půjde o poměrně finančně nákladné investice, které
budeme plně hradit ze svého rozpočtu, protože dotační tituly se na naše podmínky a možnosti bohužel nevztahují. Vzhledem k dobré finanční situaci, kdy
máme k dispozici téměř 22 milionů volných prostředků, můžeme vše uhradit bez
nutnosti zadlužování obce.
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Úvodní slovo starostky obce
Své slovo jsem začínala těšením se na jaro, má poslední prosba je opět vztahována k jaru – chci Vás zdvořile požádat o pravidelnou údržbu předzahrádek
a prostor před domy v souvislosti s jarní údržbou. Vím, že je tato péče pro uvědomělé občany tak nějak samozřejmostí, a proto Vám za tuto ochotu, které si
moc vážím, děkuji. Současně apeluji a prosím všechny majitele čtyřnohých
mazlíčků, aby brali ohledy nejen na udržované předzahrádky, trávníky, chodníky, ale také na zdraví a čistotu nás všech, kteří se pohybujeme v Holasicích
a musíme kličkovat mezi spoustou hromádek psích výkalů!
Děkuji za pozornost, přeji Vám krásné jaro a pohodu do dalších našich společných dnů v Holasicích.
Lenka Ungrová

Informace Obecního úřadu
Poplatky 2019
Splatnost plateb za poplatky je jednorázově do 30. 6. 2019 nebo ve dvou splátkách do 30. 6. 2019 a 30. 9. 2019. Po datu splatnosti má obec možnost na
základě platné obecně závazné vyhlášky vymáhat až trojnásobek dlužné částky.

Informace Obecního úřadu
B) dle spotřeby vody – dle odpočtu stavu vodoměru x 29,90 Kč/m3 vč. DPH.
Poplatek za psa:
100 Kč/pes, hradí se za štěně starší 3 měsíce.
Platbu je možné provést:
• v hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Holasicích
pondělí, středa
7.00 - 17.00 hod
úterý, čtvrtek
7.00 - 15.00 hod
pátek
7.00 –13.30 hod
• převodním příkazem na účet obce Holasice
u Komerční banky, a. s. – číslo účtu 10225641/0100 nebo
u Sberbanky CZ – číslo účtu 4060013792/6800
VS = číslo popisné
V případě, že platíte bankovním převodem poplatek za celou rodinu, je možné ho
uhradit jednou částkou. Platíte-li však pouze za některé členy rodiny, je nutné provést platby jednotlivě a ve specifickém symbolu vždy uvést rodné číslo osoby, za
kterou je poplatek placen.

Stočné:
Výše stočného pro rok 2019 činí 26 Kč/m3 + DPH, tj. celkem 29,90 Kč/m3.
Dle způsobu zjišťování množství vypouštěných odpadních vod:
A) směrnými čísly (35 m3/rok/osoba bydlící v obci) – 1.047 Kč vč.
DPH/rok/osoba

Oslavy 670 let od první zmínky o obci Holasice
Rok 2019 je pro naši obec velmi důležitým rokem – letos v červnu oslavíme
670 let od první zmínky o obci Holasice. Přípravy důstojné oslavy jsou v plném
proudu. Před deseti lety, když jsme slavili 660 let, byla občany velmi kladně hodnocena výstava zachycující nejrůznější historické dokumenty, fotografie, zmínky
z dobových tiskovin, ale i obyčejné fotografie zachycující naše předky v každodenním životě. Určitě bychom chtěli i letos podobnou výstavu uspořádat, a proto
mi dovolte, abych na tomto místě požádala o zapůjčení nejrůznějších fotografií,
dokumentů, listin, výstřižků z novin, apod., které bychom mohli prezentovat na
výstavě. Zapůjčené dokumenty můžete kdykoliv v průběhu pracovní doby obecního úřadu přinést na úřad, kde si buď uděláme kopie či oproti zápisu zapůjčené
věci s Vaším svolením využijeme pro účely výstavy, a pak na podzim Vám budou
opět navráceny.
Pokud Vy sami považujete nějakou věc, událost, zážitek či úspěch, o který
byste se chtěli podělit rovněž na výstavě s ostatními občany naší obce, určitě nám
toto jakoukoli vhodnou formou sdělte.
Zajisté je v naší obci spousta tvořivých a tvůrčích osob, o nichž možná ani netušíme, a pokud by se chtěli s námi ostatními podělit o své výtvory, opět budeme
rádi, když nás s tímto faktem seznámíte.
Ještě bych chtěla požádat o možnost zapůjčení domácích videí a obrazových
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Poplatek za komunální odpad:
600 Kč/osoba/rok – platí pro osoby s trvalým pobytem v obci nebo osoby,
které mají v k.ú. Holasice ve vlastnictví nemovitost, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Osoby ve věku 75 až 79 let hradí 300 Kč, osoby
80 let a více a osoby ZTP/P jsou od poplatku osvobozeny. Dále jsou osvobozeny děti narozené v roce 2019.
Poplatníkovi, který se zapojil do Systému separovaného sběru odpadu Holasice,
bude poskytnuta úleva ve výši 100 Kč/osoba/kalendářní rok. Podmínkou pro
udělení úlevy na poplatku je vyplněný a na obecní úřad podaný registrační formulář, který je obsažen v příloze č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 4/2018 Obce
Holasice.

Informace Obecního úřadu

Informace Obecního úřadu

záznamů nejrůznějších akcí, které v Holasicích proběhly např. divadelní představení, oslavy 650 let od první zmínky o Holasicích, hodová půlnoční překvapení,
školní akademie, apod. Rádi bychom u příležitosti letošních oslav uspořádali takové RETROKINO – promítání v sále sokolovny. Moc děkuji předem všem ochotným občanům!

Dřevo – větve, kmeny, nelakované a jinak povrchově neupravené dřevo: desky,
prkna, fošny, střešní latě apod.
Kovy – železné i neželezné kovy: trubky, tyče, dráty, plechy, kování, armatury,
plechovky příp. výrobky, které obsahují kovy, jako jsou staré kotle, plynové sporáky, jízdní kola, nářadí, kabely apod.
Bioodpady – tráva a listí. Ořezy keřů a větve do průměru 5 cm.
Jedlý olej a tuky – v období od 1. 4. do 31. 10. lze odevzdávat rostlinné i živočišné oleje a tuky z domácností, v období od 1. 11. do 31. 3. lze odevzdávat
pouze rostlinné tuky a oleje.
Ojeté pneumatiky – prosím, abyste využívali veřejná místa zpětného odběru pneumatik, která podle zákona musejí výrobci a dodavatelé pneumatik povinně zřizovat. Zpětný odběr provádí ta místa zpětného odběru pneumatik, která s výrobci/dovozci uzavřela smlouvu. Seznam míst zpětného odběru (tento odběr je vždy
bezplatný a nezáleží na tom, kde motorista nové pneumatiky pořídil/koupil) lze
nalézt na www.eltma.cz. Naší obci nejbližším místem zpětného odběru pneumatik ZDARMA jsou společnosti: JAMBOR Blučina, AGRO SERVIS CZ Rajhradice,
JIV TRANS Modřice, PNEUMATICO INTERNATIONAL spol. s r.o. Němčičky.
Této možnosti zpětného odběru pneumatik byste měli využívat. Proč? Zaplatili jste
si za zpětný odběr při nákupu pneumatik. Tím, že pneumatiky odevzdáte ve sběrném dvoře naší obce, značně zatížíte obecní rozpočet náklady, jež mají nést
povinné osoby. Za Vámi odevzdanou pneumatiku na sběrném dvoře zaplatí Obec
Holasice nemalé peníze.
POZOR! Příjem ojetých pneumatik ve sběrném dvoře obce Holasice je omezen
množstevně na max. 4 ks ojeté pneumatiky bez disku/rodinný dům nebo byt
v bytovém domě/rok. Budou-li pneumatiky na discích, má právo obsluha tyto
nepřijmout.

Sběrný dvůr
Od 1. 3. 2019 je otevřen sběrný dvůr odpadů obce Holasice v rozšířené provozní době: úterý a čtvrtek 15 – 18 hodin a sobota 9 – 11 hodin.
Jaké odpady je možné odevzdat:
Papír, plasty a sklo (bílé, barevné) – plastové lahve budou sešlapané z důvodu
dostatečného využití kapacity kontejnerů. Papírové krabice budou rovněž rozřezány či zmenšeny na maximálně možný úsporný rozměr.
Nebezpečné odpady – barvy, ředidla, lepidla, oleje (motorové, mazací, převodové), kyseliny, louhy, pesticidy a další chemikálie používané v domácnostech. Dále
je možné odevzdat textilie a obaly znečištěné těmito látkami. Baterie a akumulátory, zářivky (lineární i kompaktní tzv. úsporné) a výbojky. Pozn.: obyčejné žhavené žárovky vyhazujte do popelnice.
Elektroodpady – všechny druhy elektrických a elektronických zařízení používaných v domácnosti jako jsou: ledničky, pračky, sporáky, televize, monitory, rádia,
CD přehrávače, videorekordéry, fotoaparáty, počítače, klávesnice, tiskárny,
kopírky, telefony, mobily, hodiny, elektrické hračky, elektrické nářadí, fritézy,
fény, vysavače, žehličky, kuchyňské přístroje, váhy a další.
POZOR! Elektrospotřebiče musí být kompletní, tzn. nesmí být rozebrané, zvláště
pokud jsou z nich „vytěženy“ barevné kovy, části jako je motor, kompresor apod.
V takovém případě je obsluha oprávněna spotřebič odmítnout.
Objemný odpad – starý nábytek, koberce, linoleum, sanita, sádrokarton, dřevotříska, povrchově upravené dřevo apod.
POZOR! Nábytek musí být rozebrán nebo rozbit na jednotlivé desky. Je to z důvodu max. využití kapacity kontejneru.
Stavební odpady – stavební suť s obsahem cihel, betonu, malty, dlažby, betonových/pálených tašek a kamenů.
POZOR! Příjem stavebních odpadů je omezen množstevně na max. 1 m3/rodinný dům nebo byt v bytovém domě/rok. Stavební odpady musí být bez příměsí,
v opačném případě je dovážející povinen provést vytřídění na místě dle pokynů
obsluhy. Je přísně zakázáno dovážet stavební odpady s obsahem azbestu (např.
eternit, azbestocementové trubky a desky). Odvoz tohoto odpadu si musíte zajistit na vlastní náklady oprávněnou firmou.
Léky – léky a léčiva, která jsou již prošlá, nelze je užívat.
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Den seniorů
V neděli 28. 4. 2019 od 16 hodin v obecní sokolovně proběhne 5. setkání
holasických seniorů. Všichni z řad seniorů obdržíte osobní pozvánku, a protože
budeme připravovat malé pohoštění, budete požádáni, abyste svou účast potvrdili na obecním úřadu u paní Ing. Menšíkové. Z připravovaného programu je přislíbeno vystoupení dětí z naší školy, můžete shlédnout fotodokumentaci z uskutečněných akcí holasického klubu seniorů. Dozvíte se o připravovaných aktivitách
klubu seniorů. Budete se moci zaposlouchat, zazpívat, zatančit za zvuku dechové hudby SADOVANKA. Hudební vystoupení bude ozvláštněno lidovým vypravěčem Slávkem Kubíkem. Za organizátory můžu říct, že se všichni na setkání s Vámi
těšíme!
Lenka Ungrová
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Zastupitelstvo obce na svém 2. zasedání konaném dne 29. 11. 2018
vyhovělo:
• 5ti námitkám proti zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, které předložili paní Holíková a Bc. Oškrdal;
nevyhovělo:
• 1 námitce proti zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, kterou předložili paní Holíková a Bc. Oškrdal;
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 2. zasedání zastupitelstva obce Holasice pana
Luboše Bachorce a Bc. Oškrdala
• zapisovatelkou průběhu každého jednání zastupitelstva obce po celé volební
období 2018-2022 Ing. Markétu Menšíkovou
• dle § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(Stavební zákon) Ing. Romana Kosteleckého, který bude spolupracovat s pořizovatelem na pořízení zprávy o uplatňování, a to při návrhu zprávy či vyhodnocování
výsledků jejího projednávání tak, jak to ukládá stavební zákon;
schválilo:
• 1 námitku proti zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, kterou předložila starostka obce
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• pověření starostky obce ke schvalování průběžných rozpočtových opatření ve
výši 2.000.000 Kč mezi konáním jednotlivých zastupitelstev obce Holasice, platnost usnesení pro rok 2018 a 2019
• členy finančního výboru ve složení: Stanislava Žižková a Ing. Josef Hron
• členy kontrolního výboru ve složení: Jitka Holíková a Petr Duchoň
• zřízení výboru pro životní prostředí a rozvoj obce
• zřízení sociálně-kulturního výboru
• členy výboru pro životní prostředí a rozvoj obce, předseda: Ing. Roman
Kostelecký, členové: Zdeněk Holacký, Ing. Pavlína Špinárová
• členy výboru sociálně-kulturního, předseda: Ludmila Tomanová, členové: Jana
Dufková, Jitka Holíková
• komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek
dle směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v roce 2019 ve složení: Luboš Bachorec, Petr Duchoň, Ludmila Tomanová, Ing. Menšíková,
Ing. Sedláčková
• aby starostka obce pověřila péčí o pana Čestmíra Bártu – opatrovance paní Marii
Balákovou
• dodatek č. 3 ke Smlouvě o soustřední finančních prostředků při plnění úkolů
k zabezpečení požární ochrany mezi Obcí Holasice a Městem Rajhrad

• zveřejnění záměru pronájmu obecního pozemku: p.č. 389/2 v k.ú. Holasice
o výměře 95 m2
• žádost o umístění kabelové přípojky NN na pozemku p.č. 42/7 k.ú. Holasice
• návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2017 v podobě předložené zastupitelstvu
dne 29. 11. 2018 a dle připomínek pana Bachorce
• 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)
• dodatek č. 1 k SOD Oprava ul. Čsl. armády – komunikace a chodníky I. a II. etapa
• znění dodatku č. 1 s SOD Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Holasice II.
etapa v podobě předložené zastupitelstvu dne 29. 11. 2018
• DOPP pro rok 2018 uzavřenou mezi Obcí Holasice a paní L. Tomanovou v podobě předložené zastupitelstvu dne 29. 11. 2018
• DOPP pro rok 2019 uzavřenou mezi Obcí Holasice a paní L. Tomanovou v podobě předložené zastupitelstvu dne 29. 11. 2018
• zveřejnění záměru – pronájem prostor v obecní sokolovně panu A. Goldovi
v období leden 2019 – červen 2019 za účelem vedení sportovních aktivit dospělých osob – nohejbal a sálová kopaná. Přesný rozpis hodin využívání sokolovny
bude oznámen starostce obce. V případě organizování obecních akcí mají tyto
přednost před aktivitami nohejbal a sálová kopaná. Cena pronájmu prostory je stanovena 100 Kč/hodina
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně uzavřenou mezi Obcí
Holasice a Holasickými Violkami v období říjen 2018 – červen 2019 za účelem
sportování – volejbal a sálová kopaná. Přesný rozpis hodin využívání sokolovny
bude oznámen starostce obce. V případě organizování obecních akcí mají tyto
přednost před veškerými aktivitami Holasických Violek. Cena pronájmu prostory je
stanovena 100 Kč/hodina
• p.o. ZŠ a MŠ Holasice čerpání rezervního fondu na časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, které vznikly z důvodu nového vybavení třídy
MŠ na ul. J. Fučíka v přiměřené výši až do 288.000 Kč
• doplnění fotografií jednotlivých zastupitelů na web obce
• zřízení veřejných e‐mailových schránek pro zastupitele obce Holasice:
Bachorec, Dufková, Duchoň, Holíková, Bc. Oškrdal, Ing. Stejskalová, Tomanová,
Mgr. Ungrová
• zveřejnění telefonních kontaktů na zastupitele obce Holasice: Bachorec,
Dufková, Duchoň, Holíková, Bc. Oškrdal, Ing. Kostelecký, Tomanová,
Mgr. Ungrová
• aby na konci každého zasedání ZO rozhodli zastupitelé o termínu dalšího zasedání.
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Bude-li potřeba svolat zasedání ZO mimo schválený termín, bude toto zasedání
svoláno v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva obce Holasice;
delegovalo:
• starostku obce Mgr. Lenku Ungrovou k zastupování obce Holasice na jednání
valné hromady společnosti KTS Ekologie spol. s r.o. V případě nepřítomnosti starostky pověřuje těmito úkony místostarostu obce Ing. Romana Kosteleckého
• starostku obce Mgr. Lenku Ungrovou k zastupování obce Holasice na jednání
Regionu Židlochovicko a Mikroregionu Rajhradsko. V případě nepřítomnosti starostky, pověřuje těmito úkony místostarostu obce Ing. Romana Kosteleckého;
uložilo:
• Luboši Bachorcovi zajistit nové zpracování Smlouvy o soustředění finančních prostředků při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany pro město Rajhrad, obce
Rajhradice a Popovice s termínem splnění do 30. 6. 2019
• podle ustanovení § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jako zřizovatel odvod investičních prostředků
z Investičního fondu do rezervního fondu své příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Holasice ve výši 288.000 Kč;
neschválilo:
• zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku: p.č. 182 v k.ú. Holasice
o výměře 234,9 m2
• zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku: p.č. 182 v k.ú. Holasice
o výměře 210 m2
pověřilo:
• Bc. Oškrdala ke zpracování dodatku ke smlouvě o pronájmu obecní sokolovny
dle dohodnutých podmínek a umožňuje mu konzultaci s právním zástupcem obce
Holasice JUDr. Dobešem na náklady obce;
vzalo na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 8, 9/2018
• sdělení J. Holíkové o střetu zájmu při projednávání bodu č. 14 a sdělení L.
Tomanové o střetu zájmu při projednávání bodu č. 22
• výroční zprávu ZŠ a MŠ Holasice za školní rok 2017/2018
• informaci o prodeji Restaurace U Zlatého srnce
• informace z obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce na svém 3. zasedání konaném dne 13. 12. 2018
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 3. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní
Tomanovou a Bc. Oškrdala;
schválilo:

• navržený program jednání zastupitelstva obce
• rozpočet obce Holasice na rok 2019: příjmy 19.400.000 Kč, výdaje
24.400.000 Kč. Rozdíl ve výši 5.000.000 Kč bude financován z vlastních zdrojů
z přebytků z minulých let
• střednědobý výhled obce Holasice na roky 2020-2022
• vyrovnaný rozpočet ZŠ a MŠ Holasice, okres Brno-venkov, p.o. na rok 2019:
příjmy 1.135.000 Kč, výdaje 1.135.000 Kč
• střednědobý výhled ZŠ a MŠ Holasice, okres Brno-venkov, p.o. na roky 2020-2022
• změnu článku 7 vnitřní směrnice pro účtování, oceňování a evidenci majetku
• OZV č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019 ve
výši 600 Kč/osoba
• cenu vodného pro rok 2019 v obci Holasice: 30,26 Kč bez DPH, tj. vč. DPH
34,80 Kč/m3
• cenu stočného pro rok 2019 v obci Holasice: 26 Kč/m3 + DPH, tj. celkem
29,90 Kč/m3
• termín splatnosti za stočné takto: poplatek za stočné je splatný jednorázově a to
nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 6. a do 30. 9. příslušného kalendářního roku
• dodatek č. 15 ke smlouvě o zavedení a následném vedení majetkové a provozní
evidence a o jejím předávání uzavřený mezi Vodárenskou akciovou společností a.s.
a Obcí Holasice
• zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku: p.č. 219/2 v k.ú. Holasice
o výměře 170 m2
• zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku: p.č. 323/5 v k.ú. Holasice
o výměře 60 m2
• zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku: p.č. 323/3 v k.ú. Holasice
o výměře 92 m2
• předložený návrh na vyřazení majetku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Holasice
• uzavření smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti Ing. Martinou Miklendovou (IČ: 74353128) dle § 6 odst. 6 písm. b) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, která zajistí obecnímu úřadu Holasice splnění kvalifikačních požadavků
pro výkon územně plánovací činnosti při pořizování Zprávy o uplatňování územního
plánu Holasice a následné změně č. 1 územního plánu Holasice. Znění smlouvy
bude předloženo na nejbližším jednání zastupitelstva
• že obec Holasice nebude požadovat výkon územně plánovací činnosti ve věci
pořizování zprávy o uplatňování územního plánu v uplynulém období a změny č. 1
územního plánu Holasice dle § 6 odst. 1 stavebního zákona po obecním úřadu
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obce s rozšířenou působností (úřadu územního plánování) tedy Městském úřadu
Židlochovice;
uložilo:
• finančnímu výboru provést kontrolu částí hospodaření obce v termínu do 28. 12.
2018
• kontrolnímu výboru provést kontrolu plnění přijatých usnesení zastupitelstva obce
za měsíc listopad, prosinec roku 2018 v termínu do 31. 3. 2019;
neschválilo:
• zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků p.č. 100/1, 101/2, 101/3,
102/1 a 102/2 k.ú. Holasice;
vzalo na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 10/2018
• sdělení Bc. Oškrdala a pana L. Ungra, že si pořizují zvukový záznam průběhu jednání zastupitelstva pro svoji osobní potřebu
• informaci o prodeji Restaurace U Zlatého srnce
• příkaz k provedení pravidelné inventarizace majetku obce Holasice k 31. 12. 2018
• informace z obecního úřadu
• informaci o termínu konání příštího zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce na svém 4. zasedání konaném dne 29. 1. 2019
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Holasice
paní Holíkovou a Ing. Kosteleckého;
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok 2019 příspěvek ve výši 8.000 Kč ČSV, z.s.
Rajhrad s následným vyúčtováním do 20. 12. 2019, darovací smlouvu
č. 1249/2018
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok 2019 příspěvek ve výši 3.000 Kč KLAS
(Klub aktivních seniorů) Holasice s následným vyúčtováním do 20. 12. 2019
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok 2019 příspěvek ve výši 25.000 Kč
Mysliveckému spolku Rajhrad, Popovice, Holasice, z.s. s následným vyúčtováním
do 20. 12.2019, darovací smlouvu č. 98/2019
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok 2019 příspěvek ve výši 20.000 Kč
Moravské hasičské jednotě Hasičský sbor Holasice s následným vyúčtováním do
20. 12. 2019, darovací smlouvu č. 107/2019
• příkazní smlouvu č. 17/12/2018/Mik ve věci pořízení Zprávy o uplatňování
územního plánu Holasice za uplynulé období 2013-2017 a dále o pořízení Změny
č. 1 ÚP Holasice

• zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku: p.č. 220/1 v k.ú. Holasice
o výměře 151 m2
• zveřejnění záměru směny p.č. 324/4 o výměře 9 m2 a část směny p.č. 369/34
cca o výměře 23 m2 a prodeje části obecního pozemku: p.č. 369/34 v k.ú.
Holasice o výměře cca 20 m2 (přesná výměra směny a prodeje bude stanovena
geometrickým plánem). Náklady na vypracování GP budou hrazeny ½ obec
Holasice a ½ žadatelé
• přílohu č. 2 ke smlouvě č. 16/09 o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci Holasice pro rok 2019
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně uzavřenou mezi Obcí
Holasice a panem A. Goldem v období leden – červen 2019 za účelem sportování – nohejbal a sálová kopaná. Přesný rozpis hodin využívání sokolovny bude oznámen starostce obce. V případě organizování obecních akcí mají tyto přednost před
veškerými aktivitami A. Golda. Cena pronájmu prostory je stanovena 100 Kč/hodina
• uzavření smlouvy o výpůjčce prostor v obecní sokolovně a obecního víceúčelového hřiště. Smlouva je uzavřena mezi Obcí Holasice a ZŠ a MŠ Holasice, p.o.
v období leden – červen 2019 za účelem užívání pro výuku tělesné výchovy a pro
sportovní vyžití dětí. Přesný rozpis hodin využívání sokolovny a hřiště bude oznámen
starostce obce. Výpůjčka je bezplatná
• znění dodatku č. 2 ke SOD Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Holasice II.
etapa v podobě předložené zastupitelstvu dne 29. 1. 2019 se změnou termínu
dokončení díla na 28. 2. 2019
• uvolnění částky ve výši 131.062 Kč z rozpočtu obce Holasice. Částka je příspěvkem obce Holasice na rozšíření školní jídelny a výstavbu pavilonu přírodních věd
ZŠ Židlochovice;
uložilo:
• starostce prověřit možnost zapracování ustanovení o tom, že zhotovitel provede
instalaci a zprovoznění osvětlení víceúčelového hřiště obce Holasice na své náklady;
vzalo na vědomí:
• sdělení Bc. Oškrdala, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání zastupitelstva pro svou osobní potřebu
• rozpočtové opatření č. 11/2018
• informaci o prodeji Restaurace U Zlatého srnce
• navržený způsob řešení žádosti o zbudování parkovacích míst před budovou MŠ
na ul. J. Fučíka
• informaci o výhledu přijímání dětí – žáků obce Holasice na II. stupeň ZŠ
v Rajhradu a v ZŠ Židlochovice
• informace z obecního úřadu
• informaci o termínu konání příštího zastupitelstva.

10

11

Škody na obecním majetku

Slovo zastupitele

Máme za sebou necelé dva měsíce roku 2019 a za tu dobu se na katastru
naší obce stala celá řada nepříjemných událostí – znečišťování okolí u kontejnerů na třídění odpadu, ucpávky v kanalizaci jako např. nafoukaná montážní pěna, odložení ojetých pneumatik před bránou do sběrného dvora,
pohozené nádoby s použitým olejem v loukách, zcizené držáky na sáčky
na psí exkrementy, zapálení odpadkového koše, popsané vchodové
dveře do sokolovny, nedovolená manipulace s kontejnery na textil,
poškození oplocení sběrného dvora, nefunkční vchodové branka na dětská hřiště…
PROČ? Určitě by se takové chování nelíbilo nikomu ve vlastním domě, bytě,
na zahradě… Proč se tak tedy chováme vůči obci, majetku nás všech?
Nebuďme, prosím, lhostejní k takovémuto chování, veškeré nápravy takto způsobených škod musí někdo uklidit, odstranit, napravit, zaplatit… Važme si práce
obecních pracovníků. Nehledě na to, že často musí
být vynaloženy nemalé finanční prostředky z obecního rozpočtu, které by
mohly být využity jiným,
účelnějším způsobem.
Nedovolme takové chování u nás v Holasicích!

Topím, topíš, topíme
Obrátili se na mne dva občané s dotazem na legálnost provozu „starých“
kotlů na pevná paliva v souvislosti s platnou právní úpravou. Domnívám se, že by
toto téma mohlo zajímat i další občany. Původní odpověď jsem tudíž rozšířil
a zveřejňuji ji i touto formou.
Provozování kotlů 1. a 2. emisní třídy je možné nejdéle do konce srpna
2022. Po tomto datu mohou být provozovány pouze kotle nejméně 3. emisní
třídy (zpravidla se jedná o kotle s datem výroby po roce 2000). Emisní třídu kotle
zjistíte na jeho výrobním štítku, resp. v jeho dokumentaci.
V této souvislosti připomínám, že od 1. 1. 2017 je provozovatel kotle povinen jednou za dva roky nechat provést kontrolu technického stavu a provozu kotle. Doklad o provedení této kontroly si může vyžádat obecní úřad obce
s rozšířenou působností.
Za nerespektování příslušných ustanovení zákona na ochranu ovzduší jsou
pak stanoveny poměrně znatelné pokuty:
• Za spalování zakázaných paliv (nábytek,
plasty, odpadky atp.)
hrozí pokuta až 50
tis. Kč.
• Neprokáže-li se provozovatel kotle po 31.
12. 2016 platným (viz
výše) dokladem o kontrole technického stavu
a provozu, hrozí mu
pokuta až 20 tis. Kč.
• Za provozování kotle
1. a 2. emisní třídy po
1. 9. 2022 pak hrozí
pokuta až 50 tis. Kč.
Osobně se domnívám, že „ekologicky“
můžeme topit i dobrovolně, bez státního donucení – stačí, když budeme pálit
jen schválená a dostatečně proschlá paliva a nebudeme „škrtit“ přístupy vzduchu do spalovacích komor kotlů.
Ovzduší v obci je i o nás, stačí jen chtít…
Lubomír Oškrdal
zastupitel za uskupení Občané 2018

Lenka Ungrová
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Ukliďme Česko, ukliďme HOLASICE!
Český svaz ochránců přírody organizoval akci Ukliďme svět! Již od roku
1993. Každoročně se jí zúčastnilo na 20 000 dobrovolníků. Postupem času
nově vznikla akce Ukliďme Česko a počet aktivních dobrovolníků přesáhl
85 000 ročně.
Domnívám se, že i u nás v Holasicích, i když obecní pracovníci mají velkou
zásluhu na tom, že intravilán obce je perfektně uklizený, přesto jsou místa, která
se mohou uklízet stále dokola.
Cílem kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko není jen sbírat odpadky a likvidovat 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 6. 4.
2019 od 14 hodin na sraz účastníků úklidu před budovu ZŠ
v Holasicích, odkud se rozdělíme
do skupinek a pokusíme se uklidit
prostor např. kolem řeky, v loukách,
prostor kolem velkého fotbalového
hřiště, apod. S sebou si, prosím,
vezměte pracovní rukavice, pracovní nářadí (hrábě, lopaty, kolečka).
Bez osvícených a odpovědných lidí
bude naše okolí pomalu mizet pod
nánosy odpadků, a to zcela jistě
nikdo nechceme. JÍT PŘÍKLADEM
MÁ SMYSL.
Jsem si jistá, že v Holasicích je nás
hodně odpovědných lidí, za což předem děkuji!
Lenka Ungrová
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sobota

6. dubna
Poj!me spole"n#
uklidit HOLASICE!
Sraz ve 14 hod.
p!ed budovou Z"
ul. Palackého 24
S sebou dobrou náladu,
pracovní rukavice a pevnou obuv.
Po akci si ope#eme $peká#ky!
Kontaktní osoby: Lubo$ Bachorec, 608 920 977
Radek Sláma, 737 852 365

Co nového v základní škole?
Základní škola
Předvánoční období, které nás ve škole provázelo vůní perníčků, hlasy dětí
zpívajících koledy, ozdobeným vánočním stromečkem a vyzdobenými třídami,
je již za námi. A nový rok jsme zahájili výukou bruslení na kluzišti v Rajhradě.
Cílem bylo nejen žáky zapojit do širšího spektra pohybových aktivit, ale také
probudit v nich zájem o bruslení i v jejich volném čase. Letos jsme využili kluziště i k rozdávání vysvědčení, což pro žáky i nás pedagogy bylo zpestřením
této slavnostní události. Zejména pak pro naše prvňáčky by mělo být předávání prvního vysvědčení událostí, která
v nich zanechá příjemnou vzpomínku.
Doufáme, že v příštím roce budeme mít
opět možnost zajímavým a pro děti
atraktivním způsobem zpestřit hodiny
tělesné výchovy právě výukou bruslení
v Rajhradě.
Těšíme se ještě na jednodenní lyžování v Olešnici. Doufám, že nám vyjde
počasí a děti si to užijí.
Bruslení vystřídá do května plavání
v nově zrekonstruovaných prostorech
krytého bazénu v Hustopečích. Škola
se zapojila do rozvojového programu
Podpora výuky plavání a získala finanční prostředky na dopravu. Tím se výrazně snížily náklady pro rodiče.
V úterý 5. 2. 2019 se žáci zapojili do projektu Zdraví dětem. Zábavnou formou je lektorka provedla příběhem dvou chlapců, na kterém ukázala, jak důležitý je pohyb a zdravé jídlo.
Od 7. 2. 2019 začaly probíhat pro předškoláky edukativně – stimulační
skupinky. V letošním roce jsou dvě skupiny. Děti hravou formou rozvíjejí
schopnosti a dovednosti, které jim umožní lépe zvládnout 1. ročník. Děti pracují společně s rodiči, kteří tak získávají náměty pro domácí přípravu. Rodiče
mají také možnost pozorovat své děti, jak pracují a jejich účast na skupinkách
zajišťuje dětem pocit bezpečí a usnadňuje jim zvykat si na nové lidi i situace.

Co nového v základní škole?
např. cherimoya, mochyně, nashi, granátové jablko, kiwi, mango a další.
Společně jsme si povídali o tom, odkud
ovoce pochází a jaké vitamíny a minerály obsahuje. Na závěr si z něj děti připravily ovocné pohárky se šlehačkou.

Školní družina
Letošní zima nás obdarovala přívalem sněhové nadílky a tak jsme mohli
s dětmi ve školní družině nejen bobovat, ale také stavět obří sněhuláky.
V chladném počasí jsme nezapomněli ani na důležitost vitamínů, abychom
posílili naši obranyschopnost vůči nachlazení. Ochutnali jsme ovoce jako je

Projekty
Projekt s názvem Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Holasice II., který jsme
zahájili k 1. 1. 2019 navazuje na projekt Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ
Holasice. Ráda bych vás seznámila
s aktivitami, které budou realizované
z tohoto projektu v období 01/2019 –
12/2020.
Již od ledna je zajištěna personální
podpora, která poskytne podporu žáků
ohroženým školním neúspěchem.
Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků
žáků je realizován formou volnočasové
aktivity Čtenářský klub. Žáci ohroženi školním neúspěchem budou podpoření i v doučování. Dále budou realizovány projektové dny ve škole a pedagogům
bude zajištěno další vzdělávání.
Novinkou jsou aktivity ve školní družině. Kromě zmiňované personální podpory probíhá od února Klub zábavné logiky a deskových her. Proběhnou
také projektové dny a pedagogové mají také možnost se rozvíjet v rámci dalšího vzdělávání.
V mateřské škole je již zajištěna od února personální podpora. Novinkou je
aktivita Komunitně osvětová setkání, kde je cílem podpořit inkluzivní klima
a komunitní charakter mateřské školy. Další aktivity jsou projektové dny a další
vzdělávání pedagogických pracovníků.
V rámci místního akčního plánu rozvoje vzdělávání získala na období 2019
-2022 naše škola finanční prostředky na realizaci aktivit pro děti a žáky.
Jednotlivé aktivity budou realizovány v průběhu tří let a budou probíhat formou
kroužků nebo projektových dnů. Děkuji všem osloveným, kteří se budou podílet na projektových dnech a dalších aktivitách pro naše děti.
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Co nového v základní škole?
Pozvánka:
Den otevřených dveří v ZŠ
Zápis do 1. třídy
Zápis do MŠ

27. 3. 2019
10. a 11. 4. 2019
14. 5. 2019

08:00 – 10:00 hod.
15:00 – 17:30 hod.
13:00 – 17:00 hod.

Veškeré informace a fotogalerii sledujte na webových stránkách školy
www.zsholasice.cz.
Pavlína Zámečníková, ředitelka
Příspěvky zařadily učitelky ZŠ a vedoucí vychovatelka

Článek od Aničky
Dobrý den. V dnešním kratším článku bych Vás ráda obeznámila s problematikou osamělosti seniorů.
Více než 650 000 lidí starších šedesáti let žije v samostatných domácnostech. Ráno nemají s kým snídat a večer si nepopovídají o novinkách ze
světa ani z života. Některým to tak vyhovuje – jsou rádi, že po dlouhých
letech mají klid a čas pouze pro sebe a můžou se soustředit jen na svoje
koníčky. Pak jsou tu ale ti, se kterými se život nemazlil – umřela jim drahá
polovička, rodinní příslušníci za ní nejezdí kvůli nedostatku času nebo,
nedejbůh, se pohádali s dětmi a ty je nechtějí vídat. Typů osamělých
důchodců je mnoho.
Rad, jak zamezit pocitu osamění u seniorů není mnoho. Mezi, podle mě,
nejúčinnější je chození do různých zájmových ,kroužků’, kterými jsou například šachy, pro ty vitálnější jednice společenské tance, ale i obyčejná
návštěva knihovny.
Teď chci ale apelovat na Vás, kteří rodiče či prarodiče máte, ale kvůli
časovému vytížení si na ně často nenajdete čas. Stavte se o víkendu za nimi,
ať už na oběd, nebo jim pomci s uklízením. Zavolejte jim, protože i obyčejný telefonát jim udělá velikou radost. Po domluvě jim založte e-mailovou
adresu a mailujte si s nimi kdykoliv a v dnešní době už i kdekoliv.
Nejen, že my máme co nabídnout našim seniorům (co se novinek a nejrůznějších moderních technologií týče), ale spousta penzistů má neustále
co vyprávět a věřte mi, že jejich příběhy určitě nejsou nudné.
Anna Procházková
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Mateřská škola
S panem myslivcem na návštěvě lesa
Myslivce většinou známe z filmové klasiky, jak si pochutnávají na kančím
a dohadují se, s čím že si ho vlastně dají. Naše děti z Mateřské školy Holasice
měly možnost poznat myslivce z trošku jiné stránky, když se při naší společné
návštěvě lesa seznamovaly s celou řadou zajímavostí týkajících se jejich práce.
Správný myslivec má v honitbě napilno po celý rok a myslivecký rok se řídí
děním v přírodě. Myslivci podporují udržení co největšího množství druhů rostlin a živočichů v přírodě, staví a rozvěšují ptačí budky, přes zimu přikrmují zvěř,
aby nestrádala, na jaře opravují posedy, v létě zásypy, suší seno, kopřivy, aby
se zvěř na zimu „měla“. Jejich cílem je udržování dobrých přátelských vztahů,
dodržování starých mysliveckých tradic a společná radost z dobře vykonané
práce.
Děkuji touto cestou za zhlédnutí ukázek myslivecké práce panu Čupovi
a panu Ungrovi z místního spolku v Holasicích.
Jaromíra Saletová, vedoucí učitelka MŠ Holasice
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Krásný předjarní den všem do Holasic,
po třech měsících, které nám opět utekly jako voda, přinášíme novinky ve
spojitosti s hasiči v Holasicích.
První letošní akcí byla tradičně jako i u jiných spolků, výroční členská
schůze. Pozvání na naši schůzi přijali i zástupci z okolních sborů, z trošku
vzdálenějších Vikýřovic a samozřejmě jsme rádi přivítali i starostku naší obce,
funkcionáře z OV MHJ a zástupce HZS ze Židlochovic. Bohužel nasazení
holíčských hasičů na sněhové kalamitě na severu Slovenska neumožnilo jejich
návštěvu.
Na výroční schůzi jsme se dozvěděli základní informace o fungování sboru
za rok 2018 doplněné o fotografie z akcí a zásahů. Bylo mimo jiné konstatováno, že počet členů našeho sboru se opět o něco málo navýšil a dosahuje
nyní čísla 63 osob plus 13 dětí ve věku 6-10 let. Náš sbor tak patří v okolí
k těm větším. Byly předneseny zprávy o fungování sboru, jednotky i zpráva
pokladní za uplynulý rok. Po zaznění příspěvků jak z řad funkcionářů sboru,
hostů i přítomných byly vytýčeny úkoly na rok 2019.
Zcela jednoznačně zde bylo mimo již tradičních akcí jako je pořádání plesu,
sběr šrotu, nohejbalový turnaj hasičů, dětský den atd. zmíněno téma a úkol na
tento rok – zajistit důstojné připomenutí výročí založení obce a zejména
výročí 130 let hasičů v Holasicích. Ve spolupráci s obcí budeme nápomocni dle možností a zájmu při akcích ve spojitosti s oslavami 670 od první
písemné zmínky. O jejich termínech a obsahu bude obec průběžně informovat obvyklými cestami. Výročí hasičů si připomeneme až koncem prázdnin
nebo v září, o jejich přesném termínu a náplni se dozvíte taktéž s dostatečným
předstihem.
Další akcí, která je před námi, je sběr šrotu, který se uskuteční některou
ze sobot koncem dubna. Dovolíme si zde nabídnout pomoc zejména starším
spoluobčanům, s jejich vynesením nebo i ostatním pokud je množství nad
jejich síly a to v den konání sběru.
Druhý ročník akce, která má již svůj termín, je turnaj hasičských družstev
v nohejbale. Srdečně zveme již nyní návštěvníky v termínu 11. 5. (v případě
špatného počasí se akce o čtrnáct dní posune) na hřiště za sokolovnou. Pro
návštěvníky i hráče bude připraveno vydatné občerstvení:-)) .
Poslední akcí, o které se zde zmíníme, je dětský den. Jeho termín je letos
stanoven na 1. června. Snad nám bude přát počasí, abychom mohli pro děti
připravit důstojnou oslavu jejich svátku.

kterým jsme vyjížděli celkem v 28 případech. V našem regionu se jednalo také
o mírně nadprůměrné číslo. Vzhledem k velmi dlouhému, suchému a parnému
létu jsme vyjížděli zejména k požárům ve venkovním prostředí. Pozitivem budiž
to, že u všech událostí, u kterých jsme zasahovali, nebyl nikdo zraněn. Přelom
roku i začátek roku letošního se nesl v mírném zklidnění četnosti výjezdů.
1. 12. Na žádost HZS jsme na hasičce drželi pohotovost po dobu pochodu
čertů v Židlochovicích.
25. 12. K nahlášenému požáru bytu v Klášterním dvoře v Rajhradě jsme vyjížděli v podvečerní čas. Naštěstí se plameny v bytě nepotvrdily a poslední událost roku byla označena jako planý poplach. Na místo vyrazily 4 jednotky hasičů a ZZS JmK.
2. 1.
K prvnímu zásahu roku 2019 jsme vyjeli snad nejdříve, co si vzpomínáme. Důvodem byl pád stromu na auto a zastřešení areálu servisu u kláštera
v Rajhradě. Zde jsme s hasiči ze Židlochovic strom rozřezali a auto bez poškození vyprostili.
20. 2. Výjezd na signalizovaný požár v areálu Moravského zemského archivu byl naštěstí planým poplachem bez zásahu jednotek.
za hasiče Luboš Bachorec

Zásahová jednotka hasičů na výroční schůzi zhodnotila uplynulý rok jako
mírně nadprůměrný, fyzicky a časově náročnější, ale i pestřejší na události, ke
20
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Obecní knihovna Holasice
Vážení čtenáři,
loňský rok se mnoho z vás zúčastnilo Čtenářské výzvy a mnozí tak
pro sebe objevili knihy nebo i autory, kteří by bez této iniciativy nebyli
v centru jejich pozornosti. Proto si Vám dovoluji předložit možnost
v těchto objevech pokračovat.
Letošní témata jsou opravdu zajímavá. Aby se vám lépe vybíralo, dovolím si Vám doporučit některé tituly k jednotlivým tématům:
Knihy, které mají v názvu oxymorón
Otokar Březina: Svítání na západě
Miloslav Čapek: Poražení vítězové
Paul Finch: Mrtvý muž přichází
Amanda Hocking: Mrazivý oheň
Moliére: Zdravý nemocný
Věra Nosálová: Slunce zapadá na východě
Vladimír Šustr: Chudý milionář
Knihy, ve kterých hraje důležitou roli hudební nástroj
Karel Havlíček Borovský: Král Lávra
Viktor Dyk: Krysař
Miroslav Horníček: Dobře utajené housle
František Hrubín: Romance pro křídlovku
Oscar de Muriel: Vražedné struny
Wladyslaw Szpilman: Pianista
Josef Kajetán Tyl: Strakonický dudák
Půjčovní doba:
pátek 16:00 – 19:00 hod.
Příjemné chvíle
u dobré knihy přeje
Petra Koláčková, knihovnice
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Sousedská setkávání. V našich krajích nic neobvyklého. Projdu se po obci, tu někoho pozdravím, tu se
zastavím na kus řeči. Každý každého zná, mnozí starousedlíci se znají od dětství a vědí o sobě vše. Doba
se ovšem mění. Dochází k přirozenému pohybu obyvatelstva. Někteří lidé se
stěhují pryč, jiní se přistěhují do pro ně zcela neznámého prostředí, kde nikoho
neznají. Mají svá očekávání a touží „zapadnout“, připojit se ke komunitě.
Jenomže jak na to? A co víc – jak asi tato situace musí být složitá pro ty, kteří se
přistěhují z jiné země? Mluví cizím jazykem, a vzniká tak ještě větší bariéra.
Dokážeme si představit, jak tato situace musí být pro ně složitá? Ti, kteří žijí
v naší obci od narození, asi jen těžko. A proto je dobré těm „novým sousedům“
podat pomocnou ruku.
Vzor bychom si mohli vzít např. od Nizozemska, kde každoročně slaví
Sousedský den. Podle nizozemského úsloví je totiž lepší mít dobrého souseda
než vzdáleného kamaráda. Od roku 2006 slaví Nizozemci 26. května Národní
den sousedů. Začalo to jako iniciativa bořící sousedské bariéry a vznikla z toho
událost, která se slaví ve dvou tisících nizozemských obcích. Inspirací byl průzkum, z něhož vyplynulo, že třem ze čtyř Nizozemců se líbí žít v takových místech, kde se sousedé pravidelně angažují v nějakých aktivitách. Jak by asi takový průzkum dopadl u nás?
Sousedská setkání mohou mít různou podobu – od pouliční veselice po
posezení u kávy se sousedy, které byste jinak společensky nekontaktovali.
Možná ani netušíte, že jedno takové, dnes již tradiční setkání sousedů v naší
obci pravidelně probíhá. Pořádají jej obyvatelé části Rozhraní, a to již několik let,
pravidelně na Štědrý den v dopoledních hodinách. Autorka tohoto článku se setkání pravidelně účastní, takže popis této události vychází z osobní zkušenosti.
Na ulici stojí několik stolů, které se téměř prohýbají pod množstvím jídla, které
sem jednotliví účastníci přinesou (viz. fotografie).
Někdo donese vlastnoručně napečené cukroví,
někdo sýry, někdo ovoce, nechybí samozřejmě
svařák na zahřátí, pro děti čaj nebo dětský punč.
A podstata? Sejít se, promluvit se sousedy,
kolem běhají děti, netrpělivé z nekonečného
čekání na Ježíška, ochutnávají různé druhy cukroví a ukrátí tak nekonečně se vlekoucí čas,
který ještě do večera zbývá. My dospělí konečně
„vypneme“, doma je vše připraveno, dárky čekají na své příjemce a můžeme konečně nasát tu
pravou atmosféru Vánoc. Přiznávám se, že vždy

odcházím z tohoto setkání dojatá, povzbuzená tím, že „tady je svět ještě v pořádku“, a zároveň plná otázek, proč toto nefunguje v rámci celé obce?
A mám návrh – když to nezkusíme, nebudeme vědět, zda to může fungovat.
Příležitost se nám naskytne již v tomto roce, kdy naše obec slaví kulaté výročí
670 let. K příležitosti tohoto výročí by se myslím nějaké pěkné sousedské setkání hodilo. Máme tu totiž spoustu zajímavých a inspirativních obyvatel, které
stojí za to poznat blíže. Možná někdo, koho denně jen míjíte kývnutím hlavy,
může být vaše krevní skupina, ale zatím jste neměli příležitost to poznat.
Milí sousedé, přeji vám krásné jarní měsíce, dobré sousedy a mnoho příjemných setkávání!

Život včely a včelího společenství
byl středem pozornosti a péče odedávna. Včela má v přírodě významné
postavení a pro člověka má nenahraditelnou funkci. V předjaří, jak vystoupají teploty nad 10°C, začnou včelky
vylétat z úlů v kterých matky nakladly
plody nových včel a koloběh života
začne psát další rok života včel.
Význam včel nespočívá jen v tom, že
produkují biologicky cenné a lidskému zdraví prospěšné látky ale hlavně v tom, že monitorují kvalitu životního prostředí a zabezpečují až z 97 % opylení kulturních plodin a volně rostoucí vegetace. I přes tento nesporný význam má v dnešní době včelařství jen minimální podporu. Proto chci poděkovat jménem všech včelařů ZO Rajhrad, pod kterou spadají i včelaři z Holasic, za dotace, kterými podporuje obec Holasice naši spolkovou činnost. Velmi si této podpory vážíme. Veškeré finanční prostředky jsou
a budou vynakládány na rozvoj včelařské činnosti.
Přeji Vám krásné jarní dny.
za ZO ČSV Rajhrad Dagmar Sladká
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Zdroj: WIKING, M. Lykke. Tajemství nejšťastnějších lidí na světě. Brno: Jota, 2018.
ISBN 978-80-7565-270-6.

Včelaři

Otestujte se s námi
Význam cizích slov – podstatná jména
Spojte slovo cizího původu s jeho správným významem:
1

fluktuace

a

druh zboží

2

komodita

b

hodnocení, vyhodnocení, zhodnocení

3

evaluace

c

oprávnění, úřední povolení

4

obligace

d

ozdravení, vyléčení, přijetí opatření k nápravě

5

prognóza

e

podíl, účast

6

ratifikace

f

potvrzení, schválení, podepsání

7

relevance

g

pověření k výkonu určité činnosti

8

empirie

h

právo vybrat si jednu z možností

9

konspirace

i

předjímání, předvídání

10

revitalizace

j

předpověď, odhad dalšího vývoje

11

koncese

k

překážka, snaha něco zmařit

12

obstrukce

l

snížení hodnoty

13

agregace

m

soudržnost, spojitost

14

devalvace

n

spiknutí, tajná dohoda

15

participace

o

spojování, seskupování, shlukování

16

sanace

p

stálá změna pohyb, kolísání

17

gesce

q

závazek, povinnost

18

opce

r

závažnost, významnost, důležitost

19

anticipace

s

zkušenost, poznání založené na zkušenosti

20

konzistence

t

znovuoživení, posílení
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KLAS, KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ®
Dobrý den,
blíží se nám pro mnohé nejkrásnější období roku – jaro.
Dovolte mi, abych vám čekání na sluneční paprsky zkrátila
informacemi z KLAS – klubu aktivních seniorů.
Na konci minulého roku jsme absolvovali opět zajímavé
vyprávění pana Ing. Petra Čupy, tentokráte
z oblasti Jemenu a souostroví Sokotra, což
jsou kraje pro nás zcela neznámé a dozvěděli jsme se tedy mnoho zajímavých informací o krásné zemi, bohužel v současné
chvíli zmítané občanskou válkou.
S blížícími se Vánocemi jsme se již tradičně sešli s ochutnávkou vánočního cukroví a vyrobili jsme si nové vánoční ozdoby,
kterými jsme vyzdobili interiér klubovny.
V lednu jsme se seznámili například s výtvarnou technikou quilling, což je vytváření
dekorací pomocí papírových proužků.
Jedním z nejhezčích setkání pro mne
bylo setkání s tématem Příběhy z fotografií. Přítomné seniory jsem vyzvala, zda by
nemohli přinést na příští schůzku nějaké staré fotografie a byla jsem velmi mile
překvapena, že nezapomněli a fotografie přinesli! Společně jsme potom strávili
velmi příjemný čas jejich prohlížením a vyprávěním. Některé z fotografií byly
opravdové unikáty, staré přes 100 let!‼
Některé z nich si dovoluji zde zveřejnit.
Ocenili jsme i kvalitu starých fotografií a preciznost, s jakou byly vyrobeny.
Od února máme nový program na další
pololetí, který platí až do konce června. Tento
program je součástí tohoto článku, dále jej
najdete na nástěnce u samoobsluhy a také na
webových stránkách obce. Změna programu
je vyhrazena.
Z nového programu bych ráda upozornila
na zájezd, který se bude konat ve středu
19. 6., tentokrát pojedeme do Kunštátu
a do blízké jeskyně Rudka. V nejbližších
dnech bude k tomuto zájezdu vyvěšený
27

KLAS, KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ®
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letáček s podrobným programem
a s cenou. Případné zájemce bych ráda
upozornila na to, že tentokrát se budou
hlásit přímo mně, a ne paní Menšíkové
na OÚ. Najdete mne vždy ve středu
mezi 14.00 – 16.00 v klubovně na OÚ,
případně se můžeme domluvit individuálně na tel. čísle 774 254 550 nebo na
e-mailech: senior@holasice.cz, holikova@holasice.cz.
Další událost, ze které se stává již tradice, neboť se bude konat v naší obci
již po páté, bude Setkání holasických
seniorů v sokolovně. Letos to bude 28.
4. a bude pro vás připraveno opět
občerstvení a kulturní program. Všichni
pozvaní senioři obdrží na akci pozvánku.
Pokud byste na mne měli jakékoli
dotazy s ohledem na seniorskou problematiku, neváhejte mne kontaktovat. Jako
koordinátorka aktivit pro seniory se
zabývám také sociálním poradenstvím,
případně mohu zajistit bezplatné právní
poradenství pro seniory (v oblasti
dědictví, dluhů, exekucí či soudních
sporů). A jako vždy srdečně zvu a ráda
přivítám nové tváře do našeho klubu
aktivních seniorů.
Přeji vám krásné jarní dny
Jitka Holíková

Řešení testu:
1p, 2a, 3b, 4q, 5j, 6f, 7r, 8s, 9n, 10t,
11c, 12k, 13o, 14l, 15e, 16d, 17g,
18h, 19i, 20m
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