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Úvodní slovo starostky obce

Obec Holasice a stárci Vás srdečně zvou na

Holasické

Václavské hody

Pátek 25. 9. 2020
od 17:00
Stavění máje za sokolovnou

Sobota 26. 9. 2020
během dne
Zvaní stárků na nedělní hodové akce
Neděle 27. 9. 2020
od 11:00
Bohoslužba k uctění památky patrona obce
sv. Václava
od 14:00
Hodový průvod obcí s dechovou hudbou Boršičanka

Příjemné dny babího léta, vážení spoluobčané,
prázdniny jsou u konce a jsou před námi poslední čtyři měsíce roku 2020.
Jak jsem psala v letním čísle obecního zpravodaje, až budeme někdy v budoucnosti vzpomínat na rok 2020, téma bude pravděpodobně jediné: koronavirus.
Kvůli koronavirové krizi nebude do našeho obecního rozpočtu v příjmech roku
2020 připsáno cca 3,5 – 5 milionu korun, s nimiž jsme počítali v prosinci 2019,
kdy jsme obecní rozpočet na rok 2020 schvalovali. Přesto jsme v Holasicích
nepřerušili žádnou z naplánovaných investičních akcí tohoto roku.
Tou nejzásadnější akcí byla bezesporu oprava tzv. druhého výjezdu
z obce. Přes všechna „PROTI“, kterých se sešlo od zahájení stavby nespočet
(koronavir, přívalové deště, nepředvídatelná podstatně rozsáhlejší přeložka
plynu, nutnost nákladnějších oprav kanalizace oproti plánu a další), věřím, že
v těchto dnech, kdy čtete řádky podzimního zpravodaje, je druhý výjezd z obce
v provozu a slouží tak, jak má. Náklady na tuto část opravy místní komunikace
čítají 8 milionů korun.
Dále byla zahájena druhá investiční akce, kterou je oprava cesty ke kapli
sv. Václava. I v tomto případě jde o finančně nákladnou opravu za cca 3,8 milionu korun.
I přes opakované výzvy, články o tom, co lze a co nelze vypouštět do kanalizace, jsou poruchy na ČOV stále častější a nákladnější. Toto se projevilo
zejména v letošním roce, kdy musela být opravena a v některých případech
zcela vyměněna celá řada zařízení, jak na přečerpávacích stanicích, tak i na
vlastní čistírně odpadních vod. Tyto opravy a výměny čítají ke konci měsíce července částku 700 tisíc korun. Tak, jak bylo uváděno v článcích o tom, co lze
vypouštět do kanalizace, tyto zvýšené náklady se budou muset promítnout do
zvýšení poplatku za stočné pro rok 2021.
Často slýchám, že jsou rodiče nespokojení s vybavením naší mateřské
školy, že obec by mohla pro školu a školku udělat víc. Každý ví, jak je složité

Hodová zábava pokračuje venku za sokolovnou.
Tuto zábavu zahájí naše holasické děti vystoupením v krojích.
Po jejich vystoupení bude k poslechu hrát kapela Láska Agency.
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a finančně náročné udržovat starou budovu. Obzvláště, když nová mateřská
škola mohla už dávno stát! Přes prázdniny proběhly v budově stávající MŠ na
ul. J. Fučíka malé úpravy – výměna podlahové krytiny ve velké učebně, kompletně nový nábytek (úložné prostory, stoly a židle pro děti), nové koberce, dekorace učebny, výmalba interiéru celé školky, úprava tolety pro učitelky. Bylo
instalováno zařízení, které zajistí vysoušení a hydroizolaci vlhkého zdiva bezkontaktní elektroosmozou. Tyto malé úpravy stály 230 tisíc korun. Ráda bych zmínila, že v roce 2019 investice a provoz školy a školky stál 3.534.000 korun.
Pro srovnání – provoz čistírny odpadních vod v roce 2019 činil 923.000 korun,
svoz odpadu 1.240.000 korun.
Proč to všechno zmiňuji? Především proto, abych uklidnila případné obavy,
že obec bude zadlužena apod. Není tomu tak, všechny výše uvedené investice
budou hrazeny díky úsporám, které máme z období 2010 – 2018.
Jak bývá zvykem, své slovo na podzim zakončuji pozvánkou na tradiční Václavské hody. V letošním roce chci končit naprosto stejně, leč nejistá situace
v souvislosti s koronavirovou situací nám oslavy a jisté poděkování patronu naší
obce sv. Václavovi notně kazí. Protože v každém případě je třeba pamatovat na
zdraví všech občanů naší obce a současně nechceme svévolně rušit krásnou
holasickou tradici, je pro rozhodování zastupitelstva obce velmi důležitá zpětná
vazba a zejména přání vás občanů.
Koncem prázdnin byla vypsána anketa*) se čtyřmi krátkými otázkami
v souvislosti s pořádáním Václavských hodů. Možnost vyplnění ankety je do 11.
září 2020, a proto ty z vás, kteří ji ještě nevyplnili, prosím, učiňte tak. Současně
děkuji všem „statečným“, kteří anketu vyplnili i přes chybně uvedené datum konání hodů. Tak jak vyplývalo z anketních otázek, nešlo o změnu termínu hodů
na úterý a středu, dotazy byly směřovány na sobotní a nedělní hodové akce. Na
tuto chybu jsem byla upozorněna asi třemi občany, kterým děkuji, že mi zavolali
a neřešili situaci na FB stránkách. Chyba byla druhý den po spuštění ankety
opravena.
Chci tedy všechny ujistit, že letošní hody se budou konat ve dnech 26. a 27.
září 2020. Zda-li bude sobotní zábava uvnitř sokolovny nebo venku, anebo
zda-li bude organizován pouze nedělní hodový průvod a venkovní zábava, to vše
ukáže zejména koronavirová situace a možná vládní plošná omezení, dále také
výsledky zmíněné ankety, no a také trošku počasí. Včas budete informováni
obvyklým způsobem.
Každopádně přeji všem občanům pevné zdraví a příjemné dny nejen babího
léta v našich Holasicích!
Lenka Ungrová

Region Židlochovicko
Na portálu RegionZidlochovicko.cz najdete program na víkend i práci v okolí
Židlochovický portál se stal za devět let svého fungování největším informačním zdrojem v regionu. Dnes tak na jeho stránkách kromě regionálních zpráv a přehledu kulturních akcí najdete také denně aktualizované nabídky zaměstnání a bydlení.
Chcete si prohlédnout fotky nového komunitního centra nebo si přečíst o právě probíhajících rekonstrukcích, ale rádi byste se přitom vyhnuli pročítání černé kroniky?
Všechny regionální zprávy jsou řazeny do rubrik, takže si lehce zvolíte, co vás zajímá,
ať už je to aktuální dění, policejní hlášení nebo kulturní a sportovní události. Pokud vám
ale jen povědomí o okolním dění nestačí, toužíte vyrazit ven a hledáte událost, které
byste se mohli zúčastnit, sledujte kalendář regionálních akcí. Najdete v něm festivaly,
výstavy, promítání, besedy a další možná vyžití pro rodiny, skupiny i jednotlivce. Vyhledávat je můžete jak v celém regionu, tak v konkrétních obcích. V případě, že akci sami
pořádáte a chcete, aby se o ní dozvědělo i široké okolí, máte možnost na ni právě zde
upozornit zveřejněním pozvánky v přehledném seznamu událostí. Nejzajímavější a nejčtenější z nich se objeví také na facebookové stránce Region Židlochovicko, kterou
v současnosti sledují skoro dva tisíce uživatelů. Pokud chcete být o dění v regionu průběžně informováni, stačí se připojit.
Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak sehnat práci poblíž svého bydliště. I s tím
si portál poradí. Poptávku místních firem najdete v sekci s nabídkami práce. Ve vyhledávání nastavte, o jaký obor máte zájem a do jaké vzdálenosti jste za zaměstnáním
ochotni dojíždět, a můžete začít vybírat. Firmy, kterým momentálně schází pracovní síla,
tady mají možnost oslovit potenciální zaměstnance prostřednictvím bezplatného inzerátu
a zároveň využít vysokou návštěvnost portálu pro vlastní propagaci – díky bezplatné inzerci mohou rozšířit povědomí o nabízených službách přímo v místě svého působení.
Získat nové zákazníky a připomenout se těm stávajícím navíc můžete i zařazením své
společnosti do katalogu firem a služeb.
Navštivte portál www.regionzidlochovicko.cz a zjistěte, jaké možnosti nabízí právě
vám.
Veronika Miškaříková, redaktorka

*) anketu je možné vyplnit přes aplikaci Mobilní rozhlas / Zlepšeme Česko
https://www.mobilnirozhlas.cz/about?#mobile-app
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Práce na opravě místní komunikace – cesta ke kapli sv. Václava ve směru
ze spodní části ul. Václavská
Jak již bylo oznámeno, práce na opravě tohoto úseku byly zahájeny. I když
se jedná o relativně krátký úsek silnice, půjde o poměrně technicky a tedy
i finančně náročné práce. Než bude silnice opatřena novým asfaltovým povrchem, musí být nejprve přeložena kanalizace vč. kanalizačních šachet, napojení
kanalizačních přípojek domů z horní části ul. Václavská. Přeložení = zbudování
nové jednotné kanalizace. Dále bude následovat zpevnění svahu pod obecním
úřadem ve směru ke kapli, čemuž bude předcházet hřebíkování svahu a zbudování opěrné zdi a teprve jako poslední fáze nastane položení nového asfaltového povrchu na této komunikaci.
Protože celé administrativní projednávání s úřady (stavební úřad, speciální
silniční úřad, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, dopravní policie, památkáři a další účastníci řízení) je rovněž zdlouhavé a musíme dodržovat všechna
nařízení a podmínky, vyplynulo z vyjádření Policie ČR, že je nutné zrušit „cestičku vč. schodů“ ve svahu pod obecním úřadem, protože se jedná o nechráněný, nebezpečný přímý vstup do vozovky. To znamená, že tato „cestička“ bude
zasypána, resp. svah bude dosypán, schody budou odstraněny a spodní
opěrná zídka z kameniva bude dozděna. Samozřejmě zmizí i klátící se zábradlí.

Po dobu prací bude zajištěn průjezd osobních automobilů k obecnímu úřadu
a tedy ke všem rodinným domům na horní ul. Václavská. Samozřejmě se bude
jednat o průjezd staveništěm, bude tedy třeba projíždět se zvýšenou opatrností.
Do ulice Úzké bude možný vjezd pouze ve směru od školy. Pro pěší chůzi bude
ul. Úzká přístupná za předpokladu zvýšené opatrnosti.
Předpoklad ukončení prací je konec roku 2020. Realizační firma předpokládá, že práce budou ukončeny už v listopadu 2020.
Přeložka NN kabelů na ul. Čsl. armády
Věřím, že v čase, kdy čtete tyto řádky, je již v provozu rekonstruovaná místní
komunikace tzv. druhý výjezd z obce Holasice, čímž je realizována II. etapa
oprav místních komunikací na ul. Čsl. armády. Aby mohla být zahájena realizace
III. etapy ul. Čsl. armády (viz obrázek), je třeba nejprve přeložit vedení kabelu
NN na pozemcích p.č. 703/3; 702/3; a 706/4 vše v k.ú. Holasice. Tyto práce
na přeložení NN kabelů budou zahájeny od 1. 9. a budou trvat do 30. 10. 2020.
Práce bude provádět společnost
Senergos a.s.
Ostopovice.
V současnosti
prověřuji možnost
čerpání dotace
na zbudování III.
etapy komunikace
na ul. Čsl. armády.
Bude-li příznivá
finanční situace
v roce 2021,
bude tato III. etapa
realizována.
Volby do zastupitelstev krajů
Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů a stanovil dny jejich
konání na pátek 2. 10. a sobotu 3. 10. 2020. Současně budou v našem
volebním obvodu probíhat také doplňující volby do 1/3 Senátu ČR.
Případné druhé kolo voleb do Senátu připadá na pátek 9. 10. a sobotu
10. 10. 2020. Volební místnost v naší obci bude jako obvykle v prostorách
Obecního úřadu na ul. Václavská 29. Přesné informace o vlastním konání voleb
budou vyhlašovány a zveřejňovány dle platné legislativy.
Lenka Ungrová
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Zastupitelstvo obce na svém 15. zasedání konaném dne 25. 6. 2020
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 15. zasedání zastupitelstva obce Holasice
Ing. Stejskalovou a Ing. Kosteleckého;
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva
• účetní závěrku obce za rok 2019
• převedení hospodářského výsledku ve výši 5.629.765,88 Kč z účtu 431000
na účet 432000
• účetní závěrku ZŠ a MŠ Holasice, okres Brno-venkov
• návrh smlouvy o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního
programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných
sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu
ORP Židlochovice pro rok 2020“
• podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských
zařízení pro školské zařízení – MŠ, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Holasice,
okres Brno-venkov, p.o. ul. Palackého 24, která se týká: prodloužení výjimky
navýšení kapacity MŠ v Holasicích z 36 dětí na 50 dětí na dobu časově omezenou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 na základě doporučujícího stanoviska
KHS
• v souladu s ust. § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů Jednací řád Zastupitelstva obce Holasice v podobě předložené zastupitelstvu Lenkou Ungrovou dne 25. 6. 2020
• pořadí sestavené hodnotící komisí od nejvýhodnější nabídky po nejméně výhodnou („Obec Holasice, Lokalita u Kapličky, vybudování opěrné zdi, oprava
kanalizace a komunikace, SO 102 přeložka jednotné kanalizace“) v podobě
předložené zastupitelstvu dne 25. 6. 2020
• výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložila společnost SIDESTAV spol.
s r.o. pro veřejnou zakázku „Obec Holasice, Lokalita u Kapličky, vybudování
opěrné zdi, oprava kanalizace a komunikace, SO 102 přeložka jednotné kanalizace“
• 2x dohodu o způsobu stanovení množství vypouštěných odpadních vod
• 2x darovací smlouvu a smlouvu o majetkových vztazích a správě majetku pro
připojení na kanalizační řad
• dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 2. 2020 na zhotovení stavebních
prací „Oprava ulic Čsl. armády a ul. Palackého v obci Holasice“
• výši školného 400 Kč měsíčně na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřské školy na jedno dítě zapsané do mateřské školy pro školní rok
2020/2021
• výši úplaty 100 Kč měsíčně na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na

jedno dítě zapsané do školní družiny pro školní rok 2020/2021
• vyjádření obce Holasice k žádosti o vydání stanoviska k územnímu řízení pro
parcelaci a výstavbu pěti rodinných domů v Holasicích v tomto znění: „Obec
Holasice jako vlastník dotčených i sousedních pozemků souhlasí s umístěním
i realizací stavby nazvané „Rodinné domy v Holasicích“ na pozemcích p.č. 134,
135, 136 v k.ú. Holasice včetně prodloužení řadu, přípojek, zpevněných ploch
a výsadby za předpokladu splnění těchto podmínek:
– doprava v klidu (garážování, či parkování) k výše popsané stavbě bude řešena výhradně na pozemcích investora, auta nebudou parkovat před domy na
veřejném prostranství
– výsadba zeleně bude obsahovat neopadavé formy rostlin jejichž údržbu
bude zajišťovat rezident, skladba navržených rostlin bude před realizací výsadby
odsouhlasena obcí Holasice
– chodník bude tvořen ze zámkové dlažby ve shodném materiálu, barvě i designu jako je použit na stávajících navazujících chodnících v obci a po kolaudaci
bude převeden za 1 Kč do vlastnictví obce
– stavebník rodinného domu na p.č. 135 v k.ú. Holasice nebude požadovat
po obci Holasice zbudování nové příjezdové komunikace“
• vyjádření obce Holasice k žádosti o vydání stanoviska k územnímu řízení k napojení pěti rodinných domů na vodovodní a kanalizační síť stavby nazvané „Rodinné domy v Holasicích“ na pozemcích p.č. 134, 135, 136 v k.ú. Holasice
a dále přípojky také na pozemcích č. 148/2, 92/1, 130 k.ú. Holasice v tomto
znění: „Obec Holasice jako vlastník technické infrastruktury souhlasí s prodloužením vodovodního řadu a s napojením stavby nazvané „Rodinné domy v Holasicích“ na pozemcích p.č. 134, 135, 136 v k.ú. Holasice na vodovodní
a kanalizační síť ve vlastnictví obce Holasice za předpokladu splnění těchto podmínek:
– veškeré finanční náklady spojené s realizací prodloužení vodovodního řadu
a napojením stavby výše uvedené na vodovodní a kanalizační síť ve vlastnictví
obce Holasice bude hrazena v režii žadatele a v souladu se Zásadami pro výběr
příspěvku na zřízení vodovodní přípojky
– prodloužení řadu vodovodu a přípojky vody a splaškové kanalizace budou
provedeny odbornou firmou
– skutečná poloha prodloužení řadu vodovodu, přípojky vody a přípojky
splaškové kanalizace vč. vedení hl. řadu splaškové kanalizace v pozemcích p.č.
134, 135 v k.ú. Holasice budou geodeticky zaměřeny, vyznačeny v geometrickém plánu a tyto údaje v elektronické podobě budou předány obci Holasice
– prodloužený vodovodní řad bude po kolaudaci předán za 1 Kč do vlastnictví obce
– na uložení vodovodních přípojek do obecního pozemku bude uzavřena
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smlouva o smlouvě budoucí ve zřízení služebnosti
– na uložení plynových přípojek do obecního pozemku bude uzavřena
smlouva o smlouvě budoucí ve zřízení služebnosti“
• vyjádření obce Holasice k žádosti o vydání stanoviska k územnímu řízení s napojením stavby nazvané „Rodinné domy v Holasicích“ na pozemcích p.č. 134,
135, 136 v k.ú. Holasice na místní komunikaci v tomto znění: „Obec Holasice
jako vlastník dopravní infrastruktury souhlasí s napojením stavby nazvané „Rodinné domy v Holasicích“ na pozemcích p.č. 134, 135, 136, k.ú. Holasice
na místní komunikaci za předpokladu splnění těchto podmínek:
– rozhodnutí silničního správního úřadu obce Holasice o připojení sousední
nemovitosti k místní komunikaci bude vydáno na základě podané žádosti investorem a povinných příloh (situační výkres s rozhledovými trojúhelníky, řez sjezdem, technická zpráva)“
• smlouvu o zajištění přeložky silničního nadjezdu a o úhradě nákladů s ní souvisejících uzavřenou mezi obcí Holasice a Správou železnic, s.o.;
revokovalo:
• usnesení č. 15/14/2020 z 23. 4. 2020 z důvodu doplnění a úprav vlastního
znění smlouvy;
• usnesení č. N/44/2018 z 29. 11.2018;
pověřilo:
• starostku k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku „Obec Holasice,
Lokalita u Kapličky, vybudování opěrné zdi, oprava kanalizace a komunikace,
SO 102 přeložka jednotné kanalizace“;
uzavřelo:
• projednání závěrečného účtu za rok 2019 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením obce Holasice a schvaluje závěrečný účet obce Holasic za rok
2019 vč. zprávy KÚ JMK o výsledku hospodaření za rok 2019, a to bez výhrad;
souhlasilo:
• s převedeném hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Holasice za rok 2019 ve
výši 6.072,01 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Holasice;
neschválilo:
• návrh pana M. na změnu územního plánu Holasice;
vzalo na vědomí:
• sdělení Bc. Oškrdala, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání zastupitelstva pro svou osobní potřebu a pro zveřejnění na FB
• stanovisko úřadu územního plánování MěÚ Židlochovice
• reakci vedení obce Holasice na informace v článku „Železniční zastávka Holasice, utopie nebo reálná možnost?“ zveřejněný v obecním zpravodaji č. 65,
jaro 2020
• sdělení Bc. Oškrdala, že se nemůže vyjádřit k návrhu nového železničního

jízdního řádu z důvodu čerpání řádné dovolené, na webu obce bude možnost
vyjádřit se k návrhu železničního jízdního řádu do 8. 7. 2020 přímo občany naší
obce
• odložení projednání bodu č. 22 s názvem OZV č. 3/2020, kterou se mění
OZV č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ze dne
12. 12. 2019 na příští zasedání zastupitelstva obce Holasice
• odložení projednání bodu č. 23 s názvem Nájemní smlouva o pronájmu pozemku před restaurací Zlatý Srnec uzavřená mezi Obcí Holasice a Luckar s.r.o.
na příští zasedání zastupitelstva obce Holasice;
nebylo přijato:
• aby bod č. 14 s názvem Žádosti o odpočet stočného na základě osazení podružného vodoměru odběratelem byl vyškrtnut z projednání v zastupitelstvu,
z toho důvodu, že nejsou v kompetenci zastupitelstva, tyto záležitosti si může
rozhodnout starosta sám
• odvolání Lenky Ungrové z funkce starostky obce.
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Naše silnice

Naše silnice

Katastrem naší obce procházejí dvě důležité silnice. Původní tzv. „císařská silnice“ z Vídně do Brna pouze asi 200 m na západním okraji katastru a „naše silnice“
protíná katastr v délce asi jeden a půl kilometru.
V mapách byla původně jako jedna z nejdůležitějších silnic označena I/2, spojovala
Prahu a Bratislavu do r. 1980, než byla zprovozněna dálnice D2. Poté byla přečíslována
na 425. Původní staničení (měření od začátku do konce) bylo od Prahy, proto na ul.
Brněnské před domem 214 ještě najdeme
původní milník s číslem 209, tj. myšleno
z Prahy po původní silnici. Po otevření dálnice bylo staničení změněno od křižovatky
nad Rajhradem, kilometrovníky byly kovové
jako na dálnicích a vydržely jen několik roků.
V roce 1969 silnice prošla zásadní rekonstrukcí za provozu. Tam, kde nová silnice
procházela stávající trasou, byla vedle položena provizorní silnice z panelů, po skončení
stavby bylo pole vráceno do původní podoby. Obce se vlastně pouze dotýkala,
podle tehdejších předpisů nebyla ani snížena rychlost jako v obci. Až v tomto desetiletí vlastně obec dělí na „Holasice před zdí“ a „Holasice za zdí“!
Ale přestože úsek silnice v katastru měří jen jeden a půl kilometru, tak se na
něm stalo za 50 let od rekonstrukce (v letech 1969-70) podle mé paměti deset
smrtelných nehod a havárií!
První byla sražena na panelové silnici v místech Zverimexu na hranici katastru
na jaře r. 1969 paní Vaňková, právě před jejímž domem je milník. Nedlouho poté
byl sražen v noci rovněž na panelce před ul. Brněnskou pracovník stavby, který se
vracel večer na ubikaci stavbařů u Vojkovic. Další byla smrtelná nehoda před
domem č. 97, při níž zemřel mladý muž jako spolujezdec, se stala dne 24. 11.
1981. Následovala smrt mladého nadstrážmistra VB Ladislava Sevránka dne 18. 5.
1982 na vojkovické hranici katastru u mostu nad cestou ke střelnici, kdy do silniční
hlídky VB (Policie) narazila opilá žena na motocyklu. Poté v devadesátých letech
smrtelná nehoda paní Černíkové, kterou na Brněnské ulici srazil před jejím domem
rychle jedoucí mladík. Dále po přelomu tisícelití smrtelná nehoda neznámé ženy,
která se v místech před bufetem p. Halouzky z neznámých příčin dostala mezi rozjíždějící náklaďák a vlek, a byla vlekem přejeta. Následuje smrtelná nehoda paní
Pekové z Holasic v místech autobusové zastávky. Jako poslední mohl být případ
z nedávné doby, kdy motorkář při jízdě od Rajhradu v místech autobusové zastávky
jel údajně podle radaru, který je zde umístěn, více jak 140 km/h (místo 50 km/h)
a narazil do otáčejícího se vozidla. Nehodu, která vypadala fatálně, nepřežil, zemřel
později na následky. V letošní zimě zemřel další řidič, při srážce u areálu bývalého

zemědělského družstva. Jaký bude výsledek poslední nehody motorkáře ze srpna,
který předjížděl velkou rychlostí a trefil se do mého auta při otáčení, zatím ještě nevíme.
K jednomu případu se vrátíme, abychom mohli vidět, jak cesty osudu mohou
být pokroucené. Dne 23. 11. 1981 kolem půl jedenácté večer v Brně na ulici Trnité
(ta v té původní podobě už neexistuje) došlo ke vloupání do lékárny v tamní poliklinice. Na signál o narušení přijela před lékárnu hlídka VB. Dva příslušníci vběhli do
vestibulu, přičemž jeden byl postřelen a druhý praporčík Pavel Ševčík byl na místě
zastřelen. Neznámý pachatel unikl. Pro objasnění okolností je nutno říci, že tehdejší
Trnitá ulice byla spojnicí mezi hlavním nádražím ČD a autobusovým nádražím ČSAD
na Zvonařce, kudy procházely i v tuto večerní dobu možná stovky lidí na poslední
autobusy. Protože však došlo k závažnému trestnému činu, byly ulice Úzká a Trnitá
okamžitě policií uzavřeny. Lidé, kteří šli na poslední autobusy museli tedy obejít celý
blok budov a vrátit se na Dornych a odtud na Zvonařku. Mnozí, kteří šli „naknop“,
autobusy však nestihli. To se stalo i jednomu mladíkovi ze Židlochovic. Vrátil se k nádraží ČD a půlnoční tramvají odjel do Modřic. Odtud šlapal pěšky nocí k domovu.
Když byl v Rajhradě v místech skoro u nádraží ČD, jelo od Brna osobní auto. Tak
zamával a auto zastavilo. Bylo to bílé žiguli a řídila jej asi čtyřicetiletá žena. Měla
světlý kabátek, okolo krku umělý kožíšek, tmavou paruku. Zjistili oba, že se znají
od vidění, protože bydleli v jednom paneláku na opačných vchodech. Ona žena
dělala provozní v jednom brněnském baru, takže o sebe dbala, po Židlochovicích
se zřejmě takto neprocházela. Mladík usedl vedle ní a stačil jí vysvětlit, proč šel
pěšky z Brna a zjistili, že jsou skoro sousedi. Vlastně takto jeli ani ne minutu či dvě.
Možná se řidička chtěla předvést, možná mladík z flirtu na ni sáhl? No to už asi
nikdo přesně nezjistí! Protože bylo sychravo, mrholilo, toto nesvědčilo rychlé jízdě.
Zhruba od místa autobusové zastávky ve směru na Židlochovice byly na vlhkém asfaltu patrné smykové stopy doleva. Žigulík letěl po silnici a před domem 97 byly v té
době tři vzrostlé břízy. Do prvního kmene narazil pravými předními dveřmi a chlapec
se o strom okamžitě zabil. Auto se setrvačností otočilo okolo kmene o stoosmdesát
stupňů a zaparkovalo mezi stromy, předkem k silnici, takže nebýt toho, že z otevřeného kufru vyletěly nějaké věci na silnici, vypadalo to, jakože tam pouze parkuje.
Nehodu oznámili dva polští řidiči v Židlochovicích na stanici VB asi kolem 02.30
hod. s tím, že v autě sedí kluk a je asi mrtvý. Řidička byla nalezena až kolem třetí
hodiny v Rajhradě v blízkosti nádraží. Byla potlučená, v šoku, potřísněná krví. Bohužel v krvi měla přes promile alkoholu. Ještě v průběhu soudního řízení se odstěhovala, protože se nemohla potkávat s rodiči mrtvého chlapce. I oni se odstěhovali.
Její trest byl 2 roky odnětí svobody nepodmíněně. No, cesty osudu jsou nevyzpytatelné a lidé nedokonalí.
A jedná se o takový malý úsek obyčejné silnice, kterých v republice jsou tisíce.
Kdyby každý mrtvý měl u silnice pomníček, tak vlastně bychom měli takový malý
hřbitov!
Jiří Liška
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Bílý kruh bezpečí
Nejvíce rozšířené, nejméně kontrolované, nejvíce podceňované
Neustálé urážky a ponižování partnera, zanedbávání nebo přímo týrání nemohoucího
rodiče či brutální bití dětí, znásilňování manželky – to vše a mnohem více lze zařadit mezi
případy domácího násilí. Podlitiny od bití, vytrhané vlasy, psychický kolaps, závislost na
alkoholu či drogách, zlomeniny, popáleniny, škrcení až k bezvědomí a konečně smrt –
to vše mohou být jeho následky.
Jako neuvěřitelný paradox se může jevit konstatování německého kriminologa H. J.
Schneidera, dle kterého je domácí násilí tou nejrozšířenější formou násilí na světě, avšak
zároveň nejméně kontrolovanou a nejvíce podceňovanou. Tento vskutku smrtící koktejl
činí z domácího násilí jeden z nejzávažnějších společenských problémů světa. Proč společenských? Odmítnutí domácího násilí jako privátního problému dané domácnosti zdůrazňuje potřebu zastavit násilí zásahem zvenčí a poskytnout pomoc ohrožené osobě.
Pokud bychom aplikovali přísloví „co se doma uvaří, to se doma sní“, daleko větší počet
obětí by tak zůstalo bez pomoci a skončilo tragicky.
Co všechno si vlastně můžeme představit pod slovy „domácí násilí“? Ukazuje se, že
nejde jen o problém týraných žen, ale zasahuje i seniory, děti či hendikepované osoby.
Stranou však nejsou ani muži coby oběti nebo osoby žijící v homosexuálních vztazích.
Ačkoliv se projevuje mnoha způsoby, můžeme za společné znaky považovat zejména
blízký vztah mezi osobou násilnou a ohroženou, který domácí násilí činí specifické. Právě
z důvodu blízkosti, emocionální i ekonomické provázanosti často nechtějí osoby ohrožené páchané násilí přiznat. Dalším typickým znakem je postupný nárůst násilí, a to jak
z hlediska frekvence útoků, tak i jejich závažnosti. Násilí se tak může do vztahu vplížit
takřka nepozorovaně, ale posléze ohrožovat i život, jak víme z celé řady příběhů, z nichž
některé byly i medializovány. Zároveň je u případů domácího násilí možné rozeznat násilnou a ohroženou osobu, jejichž role se nestřídají. V opačném případě můžeme hovořit
spíše o tzv. italské domácnosti, kde násilí pramení od obou aktérů, z nichž žádný nemá
jasnou převahu. Posledním znakem je pak místo, kde k násilí dochází. Tím je zpravidla
právě domácnost, tedy místo skryté pohledům okolí. Jde o místo považované většinou
z nás za útočiště. Na osoby ohrožené domácím násilím však právě zde čeká nebezpečí.
Vzhledem k závažnosti domácího násilí bylo zpracováno množství výzkumů, ze kterých vyplývá, že nejde o problém ojedinělý či okrajový. Naopak – některé
výzkumy uvádí, že každý pátý člověk se někdy v životě přímo setkal s domácím násilím,
a to bez ohledu na jeho společenské postavení, náboženství či barvu pleti. Přitom ty nejzávažnější případy jsou často velmi dovedně a dlouhodobě maskovány samotnými
oběťmi.
Díky propracované legislativě existují v České republice nástroje pomáhající ohroženým osobám situaci řešit. Jedná se nejen o poměrně známou možnost
vykázání násilné osoby z domácnosti ale též předběžná soudní opatření, která pomáhají
ohroženou osobu chránit. Krom toho existuje celá řada míst pomoci, jejichž posláním je
vykřesat jiskru naděje pro ohrožené osoby a pomoci jim prakticky s nalezením východiska. Řešení domácího násilí přesto není snadné a ohrožená osoba často sbírá odvahu
a síly ještě dlouho poté, co si uvědomí, že něco není v pořádku. Stejně jako u nemoci
12

Bílý kruh bezpečí
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Kontakt: www.bkb.cz, bkb.brno@bkb.cz, tel. 732 842 664

platí i zde, že čím později je problém řešen, tím komplikovanější je „léčba“. Právě proto
lze doporučit již při prvním náznaku domácího násilí vyhledání odborné pomoci či konzultaci, jak situaci řešit.
Klíčovou roli ve zprostředkování pomoci hraje okolí ohrožené osoby, které má šanci
jako první zjistit, že něco není v pořádku. V takovém případě je velice důležitá podpora
a nabídka odborné pomoci, kterou může poskytnout např. kterákoliv z 9 poboček Bílého
kruhu bezpečí (viz www.bkb.cz, bezplatná nonstop linka 116 006) nebo Intervenční centra sídlící v každém kraji (www.domaci-nasili.cz).
Mgr. Vladimír Vedra
jednatel brněnské pobočky Bílého kruhu bezpečí
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Třídit má smysl
Ochrana životního prostředí je nedílnou součástí zájmů obce Holasice
V loňském roce občané obce odevzdali k recyklaci 320,37 kg vysloužilých
elektrozařízení, což je o 101 kg více oproti roku 2018.
Elektrospotřebiče obsahují spoustu materiálů pocházejících z neobnovitelných zdrojů, jejichž těžbou je zatěžováno životní prostředí. Významnou úlevu
přináší však správná recyklace těchto výrobků. Občané naší obce jsou si vědomi významností třídění elektra a poctivě využívají k jejich odevzdávání sběrné
dvory a červené kontejnery společnosti ASEKOL. Právě díky environmentálnímu
vyúčtování zpracovanému kolektivním systémem ASEKOL máme k dispozici
přesné hodnoty, které určují, jakým rozsahem naše společnost přispěla ke zdravému životnímu prostředí. Spotřeba elektrické energie, primární suroviny, ropa,
voda, okyselování prostředí a produkce skleníkových plynů, zde všude díky zodpovědné recyklaci vznikají úspory.
Z certifikátu environmentálního vyúčtování, který vyčísluje přínos zpětného
odběru k ochraně přírody, vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili
elektrozařízení, která ušetřila 4,71 MWh elektřiny, 315,43 litrů ropy, 33,62 m3
vody a 0,19 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
CO2 ekv. o 1,21 tun, a produkci SO2 ekv. (který zapříčiňuje okyselování prostředí) o 20,14 kg.
Že každý kus vytříděného elektra se počítá, nám ukazuje například již 100
vytříděných mobilních telefonů, které uspoří 2 340 l pitné vody, což by naplnilo
celou cisternu. A za 500 kg vytříděných elektrospotřebičů se ušetří ropa, která
by stačila na výrobu benzínu pro cestu autem z Prahy do Dubaje. Všem, kterým
není příroda lhostejná a tříděním elektrozařízení pozitivně přispívají k ochraně
životního prostředí, patří obrovský dík.
Environmentální vyúčtování je vypočítáváno pomocí studie životního cyklu výrobku (tzv. LCA – Life Cycle Assessment), která vypovídá o dopadech výroby
a recyklace jednotlivých elektrozařízení na životní prostředí. Konečná bilance
vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech. V potaz je bráno všech 6 skupin elektrospotřebičů, jejichž zpětný
odběr kolektivní systém ASEKOL zajišťuje.

CERTIFIKÁT
ENVIRONMENTÁLNÍHO 
Holasice
ZA ROK 2019 JSTE VYTÍDILI 320,37 kg A TÍM USPOILI:

4,71 MWh

0,19 t

elektrické energie

primárních surovin

315,43 l

33,62 m3

ropy*

vody**

20,14 kg

1,21 t

SO2 ekv. = snížení
okyselování 

CO2 ekv. = snížení produkce
skleníkových  "

* Úspora takového množství ropy se rovná
%& stejného množství %  k ujetí
4 638,67 km v ./012% osobním automobilu.

** Úspora takového množství vody se rovná
stejnému množství, které je %  
 451,34 sprchováních.

Nejen předseda představenstva ASEKOL a.s., ale i já opravdu upřímně děkuji vám všem, kdo ochotně třídíte nejen elektrozařízení, ale i ostatní složky komunálního odpadu a jste tak zapojeni do třídění odpadu z domácnosti a dále
využíváte Sběrný dvůr odpadů v Holasicích!

Mgr. Jan Vrba
$ $   $
ASEKOL a.s.

Mgr. Jan Vrba, předseda představenstva ASEKOL a.s.
Mgr. Lenka Ungrová, starostka obce Holasice
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Co nového v základní škole?

Co nového v základní škole?

Přestože byl konec školního roku neobvyklý a prázdniny děti prožily možná
trochu jinak než v minulých letech, přesto doufám, že si je užily a aspoň trochu
se těšily na spolužáky a paní učitelky.

Šablony
Od 1. 1. 2019 vstoupila naše škola do projektu Podpora vzdělávání formou
zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Holasice II. V rámci tohotu projektu byly
realizovány aktivity v základní škole, mateřské škole i školní družině. Po přerušení provozu opět navážeme na podpořené aktivity v novém školním roce.
V rámci projektu MAP II jsme ve školním roce 2019/2020 uskutečnili přednášku z myslivosti s pracovní vycházkou, projekt s IZS, skupinky pro MŠ a besedy v knihovně. Některé aktivity, které byly zrušeny, budou realizovné dle
možností na podzim.

Co se dělo poslední měsíc před prázdninami…
Školní rok 2019/2020 byl pro všechny velmi náročný vzhledem ke COVID19. Byla to nová a velká zkušenost pro nás učitele, rodiče i děti. Ještě jednou
děkuji všem rodičům, kteří se i přes své pracovní vytížení věnovali svědomitému
plnění školních povinností. Také děkuji všem kolegům za vzorný přístup
k distanční výuce. Poslední měsíc, kdy většina dětí nastoupila do školy, jsme
zmapovali znalosti a dovednosti za období distanční výuky a poslední týden jsme
zpříjemnili dětem malými výlety do okolí.
Co nového ve školním roce….
Školní rok 2020/2021 je na svém počátku a uvidíme, co nám přinese.
MŠMT vydalo manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce
2020/21 vzhledem ke COVID-19. Manuál zahrnuje informativní, doporučující
a závaznou část. Podrobnější informace dostanou zákonní zástupci prostřednictvím Edookitu a na třídních schůzkách. Žáci nemusí mít obavy z neúspěchu
po návratu do školy. Budou mít dostatek času na adaptaci. Pedagogové vytvoří
pro žáky bezpečné prostředí s přívětivou atmosférou a budou je podporovat
k dalšímu učení.
Pedagogové se budou soustředit na důležité výstupy RVP a budou klást
důraz na vzdělávací obsah českého jazyka, matematiky a cizího jazyka. V hodnocení budou hledat, co žáci umějí a na to naváží. S každým žákem se vrátí na
úroveň, které dosáhl a odkud dosáhne dalšího pokroku. MŠMT uvolní finanční
prostředky na digitální techniku, aby byla zajištěna povinná distanční výuka.
1. 9. 2020 by mělo nastoupit do ZŠ 81 žáků a tím by byla naplněna kapacita
školy. V I. třídě (1., 3.) 22 žáků, II. třídě (2.) 24 žáků, ve III. třídě (4.) 24 žáků
a ve IV. třídě (5.) 11 žáků. Žáci se budou vzdělávat podle školního vzdělávacího
programu s výukou anglického jazyka od 1. ročníku. Ve všech třídách budou
s třídními učitelkami pracovat asistenti pedagoga. Na škole pracuje také z projektu evropské unie školní asistent.
Školní družina
Školní družina bude v provozu od 2. 9. 2020 a bude probíhat ve II. odděleních.
Stravování
Stravování bude zajištěno od 2. 9. 2020 ze Zdravého Restaurantu Vitalité.
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Pozvánka
9. 9. 2020:
Třídní schůzky (2. až 5.r.)
září/říjen:
Dýňování na školním dvoře
listopad:
Rej světlušek (lampiónový
průvod)
18. 11. 2020:
Den otevřených dveří
Do nového školní roku přeji
všem pevné zdraví a věřím, že na
letošní školní rok jsme dobře připraveni a v případě uzaření školy
povinnou distanční výuku zvládneme bez obtíží.
Sledujte, prosím, informace
a
fotogalerii
na
www.
zsholasice.cz a nástěnkách. Využijte také komunikaci prostřednictvím
Edookitu,
e-mailu,
konzultačních hodin, třídních
schůzek nebo sjednané schůzky.
Těšíme se na spolupráci v tomto školním roce.
Pavlína Zámečníková
a učitelky ZŠ a MŠ Holasice
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Mateřská škola
Loučíme se s mateřskou školou
Rozlučte se, kluci, holky,
už je tady konec školky.
Na vás starší šesti let
čeká nový školní svět.
Jedny prázdniny – a život se úplně
změní. Opouštíme bezstarostný svět,
svět her a radovánek v mateřské škole,
a s aktovkou na zádech jdeme do
„velké školy“.
Společně jsme prožili předškolní
čas plný hravého učení a poznávání,
ale také radosti z osobních pokroků
dětí. Přáli bychom si, aby dětem zůstal
zájem o vše, co se kolem nich děje,
a hlavně, aby měli štěstí na opravdové
kamarády, bez kterých to v životě často
nejde.
Všem dětem přejeme v základní škole hodně úspěchů!

Hasiči Holasice
Dobrý, poprázdninový den,
i tentokrát vám přinášíme několik řádků z činnosti holasických hasičů. Bohužel jich nebude mnoho, neboť nám vládní opatření v souvislosti s virem
COVID-19 a následné prázdninové období příliš aktivit nedovolili.
Práci s mládeží jsme během června obnovili v omezeném rozsahu a děti podnikly několik výletů do blízkého okolí, při kterých si procvičovaly to, co se dříve
naučily. Pokud to v září situace dovolí, rádi bychom, byť pravděpodobně v omezené podobě, kroužek mladých hasičů obnovili.
Jednotka si v uplynulém období, které bylo alespoň při srovnání s předchozími lety nezvykle klidné, připsala několik zásahů, a to i kuriózních. Abychom
nevyšli ze cviku, obnovili jsme navíc i výcvikovou činnost (např. likvidace požáru
automobilu, vyproštění osob, technická pomoc, aj.).
21. 6. dopoledne jsme vyjížděli k odchytu hejna malých kachňat, která se
vydala od lávky v naší obci až do Rajhradu k nádraží. Jednotka se připojila
k hlídce PČR, která kachňata zajistila u sokolovny. Po příjezdu pracovníka záchranné stanice J.S. jsme kačenky šetrně odchytili a vypustili zpět na řeku
u lávky v Holasicích.
28. 7. po jedné z večerních bouřek jsme vyjížděli do Rajhradu na Popovickou

za kolektiv MŠ
Jaromíra Saletová, vedoucí učitelka
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Hasiči Holasice
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ulici u fy Bode-Panzer ke spadenému elektrickému vedení. Na místě jsme zjistili
kabel, který byl stále pod napětím 400 V a zasahoval do vozovky. Vzhledem
k většímu množství událostí, které jednotky ve spolupráci s techniky E.ON na
území Jihomoravského kraje řešily, jsme museli na místě události čekat delší
dobu. Místo pádu jsme označili a zajistili před případným úrazem. Po příjezdu
pohotovosti jsme poškozené vedení zajistili a pomohli s jeho odstraněním.
31. 7. krátce před třetí hodinou odpolední jsme byli vysláni k požáru trávy na
břehu Svratky ve Vojkovicích. Na místě jsme zasahovali spolu s hasiči ze Židlochovic a Hrušovan. Příčinou menšího požáru byl i tentokrát pád poškozeného
vedení VN.
7. 8. jsme k úniku olejové náplně osobního vozu po technické závadě vyjeli
na ul. Brněnskou v naší obci. Unikající olej jsme zasypali sorbentem a následně
uklidili.

Značka naváděcí, ujišťovací a útěchová ...
Po horkém létě přichází mírné ochlazení, dny se zkracují a pod nohama začíná šustit listí. Je tu podzim a na jeho začátku snad jeho nejkrásnější část –
babí léto. Čas jako stvořený pro výlety. A co by to bylo za výlet, kdybychom se
nevydali napospas cestám, značeným turistickými značkami. Pojďme si tento
unikát, založený čistě na bázi dobrovolnictví, představit trochu blíže.
V naší zemi snad není člověka, který by si nevšiml
turistického značení na stromech, patnících, dopravních značkách a vůbec všude. Můžeme se díky nim
orientovat skoro na všech našich vycházkách. A kdo
to má na svědomí? Dobrovolníci z Klubu českých turistů! Oni sami říkají, že konzervují úžasné dědictví,
které by jinak upadlo v zapomnění. Většina cest nevzniká na zelené louce – ale kopíruje už existující.
Když se vydáte po značce, dost možná putujete stejnou cestou jako lidi před desítky nebo stovkami let.
Díky značení zůstanou zachované.

S výjimkou události ve Vojkovicích jsme události vyřešili samostatně nebo
společně s dalšími složkami IZS. Obrázky z akcí i zásahů najdete na webové
adrese https://sdhholasice.rajce.idnes.cz/.
Luboš Bachorec
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Pokud máte turistické značení rádi, nebo ho naopak vůbec neznáte, třeba vás potěší pár zajímavostí:
1) Klub Českých turistů u nás značí 131 let. První
trasa vedla ze Štěchovic ke Svatojánským proudům – většinu už jí ale pohřbila
Štěchovická přehrada.
2) Celkem u nás máme přes 42 000 kilometrů značených pěších tras. Po
značce jde pěšky bez nadsázky vyrazit odkudkoli kamkoli. Společně s Německem a Švýcarskem patříme mezi země s největší hustotou značení na světě.
3) Unikátní je také kvalita našeho značení. I tu nejzapadlejší trasu totiž značkaři
každé tři roky projdou a celou obnoví. Stávající značky se přemalují, zaniknuvší
namalují jinam. Ročně se spotřebuje 1 500 kilogramů barvy, kterou si KČT nechal vyvinout speciálně pro tenhle účel. Žádná značka, kterou vidíte na stromě,
tak nemůže být starší než tři roky.
4) O značky se stará přes 1 700 lidí ve věku 15–90 let. Všechno jsou to dobrovolníci, kteří dostávají jen cesťák a stravné. Ročně odpracují přes 60 000
hodin.
5) Existuje velice přesný manuál stanovující, jak má značení vypadat. U každé
odbočky například musí být dvě značky – jedna „naváděcí“ na křižovatce, další
„ujišťovací“ na nejbližším stromě. Na rovné cestě bez odboček byste zase každých maximálně 250 metrů měli najít značku „útěchovou“. Zejména na koncích
luk pak bývají neobvykle velké značky – „volavky“.
6) Značkaři obyčejně chodí ve dvojici a denně zvládnou vyznačit 5–7 kilometrů
21
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trasy. Nejvíc se značí na jaře, aby se vyhnuli vedru a značky byly připravené na
sezónu.
7) Značkařům se sčítají kilometry – když jdou ve dvojici, počítá se jim jen polovina. Nejvyšší odznak získávají harcovníci s více než 500 vyznačenými kilometry,
což odpovídá 200 dnům značení.
8) Barevné rozlišení není náhodné. Jako první se značily červené trasy – červená tedy obyčejně značí dálkové trasy a hřebenovky. Další v pořadí významnosti
je modrá, následně zelená. Nejméně významné jsou žluté trasy, které obyčejně
slouží jen jako spojovací. V místech s velkou hustotou značení se ale občas rozdíly stírají – prostě se volí barva, která tam dosud není.
9) Největším nepřítelem stávajícího značení jsou polomy a oplocování soukromých pozemků. Největším nepřítelem značkařů pak déšť (na mokré stromy nechytá barva), komáři a vedro. Každý značkař prý také občas v zápalu malování
stoupne do mraveniště.
10) Kromě České republiky můžete krátké trasy vytvořené KČT najít také v Chorvatsku, Brazílii, Rumunsku, Ukrajině, Gruzii, Albánii a Izraeli.

Významné výročí
Významné výročí úmrtí podnikatelů otce a syna Kleinů z „Rajhradu“

Nezbývá než všem dobrovolníkům z KČT za jejich práci poděkovat. Vzpomeňte si na ně na svých výletech naší krásnou zemí pokaždé, když se už budete
cítit skoro ztracení, ale za nejbližším stromem vykoukne jako majáček jejich
spásné značení. Krásné cesty!

V měsíci září tomu bude již dlouhých 170 let, kdy v rajhradské zemědělské
usedlosti čp. 13 zemřel a následně na rajhradském hřbitově byl pohřben rybníkář a významný podnikatel ve stavitelství Josef Engelbert Klein – zakladatel
rodinné firmy Bratří Kleinů, která se zapsala taktéž do dějin Holasic a to nejenom
výstavbou úseku Severní dráhy Ferdinandovy: Brno – Vranovice.
Neb byl příslušníkem jedné z nejvýznamnějších rodin rakouské monarchie
poloviny 19. století, která úspěšně konkurovala bankéřské a podnikatelské rodině Rotschildů, připomeňme si jeho nevšední životní osudy a úctyhodné dílo.
Statkář, který si příležitostně vydělával obchodováním se střelným prachem,
Johann Friedrich (zvaný Fritz) Klein (* 8. ledna 1756 v Přemyslově – † 29.
září 1835 v Čejči, čp. 5) měl se svou o čtrnáct let mladší manželkou Marií Elisabeth roz. Hampl (* 8. září 1770 ve Vernířovicích – † 7. března 1838 v Brně)
celkem devět dětí: + Antona, + Marii Kláru, + Johannu, Josefa Engelberta,
Engelberta, Franze, Libora Josefa, Alberta a Huberta se značně odlišnými charaktery.
Dospělosti se doživší synové se dopracovali vskutku závratného bohatství
a vrcholného společenského postavení, a to nikoli podvodnými praktikami, ale
jen a pouze prací vlastních rukou a vlastní hlavy. Jejich rodinným znakem, který
byl doplněn o heslo „Svorností k práci“, se proto staly čtyři spojené ruce symbolizující svornost a bratrskou solidaritu.
Syn Josef Engelbert (* 9. listopadu 1792 v Kociánově, čp. 16 – † 28. září
1830 v Rajhradě, čp. 13) z důvodů neutěšených poměrů opustil po ukončení
školní docházky rodnou zemědělskou usedlost a stal se učněm rybníkářského
mistra Hablitschka na lednickém lichtenštejnském panství. Během tří let se
naučil všechno, co rybníkářský mistr musel ovládat, aby se mohl s úspěchem
odvážit do podnikání zemních a vodních staveb.
Dne 1. února 1818 se v Rajhradě, kde se následně jakožto rybníkář a pozdější majitel zdejšího zemědělského hospodářství, oženil se Scholastikou Fritzovou (* 10. února 1801 v Rajhradě, čp. 13 – † 10. července 1838 v Rajhradě,
čp. 13), dcerou Georga Fritze – městského písaře v Rajhradě, která přinesla
jemu a jeho rodině věno v podobě 3.000 zlatých vídeňské měny. I přesto, že
měli spolu šest dětí: Nepomucenu (* 20. května 1819 v Rajhradě, čp. 13), +
Annu (* 20. července 1821 v Rajhradě, čp. 13), + Josefu (* 25. března 1823
v Rajhradě, čp. 13), Eduarda (* 18. srpna 1827 v Rajhradě, čp. 13), Engelberta
(* 5. října 1825 v Rajhradě, čp. 13) a Adolfinu (* 5. prosince 1828 v Rajhradě,
čp. 13), jeho rod vymřel už ve třetí generaci.
Josef Engelbert začal podnikat společně se svými bratry. Jako nejstarší vedl
veškeré podnikatelské aktivity rodinné firmy, přestože v pozdějších letech se
dostával ke slovu stále více aktivní Franz (* 27. dubna 1800 v Kociánově – †
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Praktické rady:
1) Pokud chcete zvolit náhodnou trasu v neznámém kraji, nejvíc pamětihodností
pravděpodobně uvidíte na červené, popřípadě na některé z tras, které nesou
jméno (Máchova stezka, Stezka údolím Lužnice atp.).
2) Pro pěší putování můžete využít mobilní aplikaci Mapy.cz, kde najdete
kompletní síť turistického značení – a jde tam plánovat stejně dobře jako v navigaci pro auta.
3) Když si nejste jistí cestou, ohlédněte se za sebe. Všechny trasy se totiž značí
v obou směrech. Jedinou výjimkou je cesta do Santiaga de Compostela, která
je jednosměrná.
4) Pokud narazíte na úsek, kde značka chybí, beze studu ho nahlaste na
www.turistickeznaceni.cz. Značkaři vám odepíšou a zjednají nápravu. Většina
hlášení je prý věcná a užitečná.
5) Pokud se chcete stát značkařem, KČT stále nabírá dobrovolníky. V Praze,
Brně a Plzni je značkařů dostatek, nedostatek jich bývá v méně osídlených regionech. Stačí se každopádně zeptat.
6) Pokud jste si to ještě nerozmysleli, čeká vás víkendové školení a prvních pár
dní ve společnosti zkušenějšího kolegy. Obecně počítejte s tím, že na značení
budete potřebovat celkem dost času. Ale zase je to krásná práce.

Významné výročí

Z obecní knihovny

29. srpna 1855 v Zebrzydowicach během inspekce železniční trati z Bohumína
do Osvětimi), který se roku 1825 oženil a usadil v Brně. I když si každý ponechal
jakoby to své, tedy obor, v němž nejvíce vynikal, spolupráce mezi nimi byla
příkladná.
První větší zakázkou firmy Bratří Kleinů byla stavba silnice mezi Uherským
Hradištěm a Starým Městem. Poté obrátili svou pozornost k Brnu. Významnými
se stali až svými železniční projekty. V letech 1837 – 1838 vybudovali úsek Severní dráhy císaře Ferdinanda mezi Vranovicemi a Brnem, přičemž na trati do
Horních Heršpic postavili zděný viadukt 640 metrů dlouhý se 77 oblouky, v tehdejší době jednu z nejobdivovanějších technických staveb.
Své projekty realizovali i mimo Brno a Rajhrad (zde vystavěli v roce 1827
např. velký vinný sklep), např. v Praze, Moravské Třebové nebo dnešním Frýdku
Místku.
Aby na jeho otce Johanna Friedricha nebyla uvalena exekuce, půjčil mu 952
zlatých konveční měny v hotovosti na pětiprocentní úrok. To situaci bohužel nevyřešilo, ale pouze oddálilo, protože v roce 1828 Johann Friedrich o dům v Kociánově skutečně přišel a přestěhoval se k nejstaršímu synovi Josefu
Engelbertovi do Rajhradu, který ale taktéž nepodědil příliš mnoho finančnických
schopností a jako první z bratří se zadlužil (pomohl mu jeho mladší bratr Franz –
ten za něj všechny jeho dluhy i zakázky převzal).
Zemřel na tuberkulózu. Pohřben byl 30. září 1830 v Rajhradě, stejně jako
o pět let později jeho otec Johann Friedrich.
Dnešní hrobka otce a syna Kleinových „hlídaná“ andělem smrti, která zásluhou manželů Jiřího a Jany Maršálkových, kteří hrobku Kleinů od 80. let 20. století vlastní, získala za vynaložení nemalých finančních prostředků původní
podobu, není ale místo původního pohřbení. Jejich tělesné ostatky zde byly přeneseny a uloženy
Portre
́t bratříKleinu
̊ od Wisenberga Kriehubera z roku 1849
později. Hrob Scholastiky Kleinové, manželky
Josefa
Engelberta Kleina,
která byla na rajhradském hřbitově pohřbena
dne
12.
července 1838, je
ale dnes neznámý.

Vážení čtenáři,
s nadcházejícími prodlužujícími se večery si možná uděláte čas na zajímavé
knihy. Dovolím si vám nabídnout tituly splňující dvě kategorie Čtenářské výzvy
2020. Snad si mezi nimi najdete něco, co vás zaujme.

fr. František
J. Teister OSB
rajhradské opatství
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Kniha autora, který získal cenu E.A. Poea
Capote, Truman. Chladnokrevně
Connelly, Michael. Rozsudek ráže 9
Forsyth, Frederick. Den pro šakala
Gardner, Erle Stanley. Případ kulhavého kanára
Christie, Agatha. Cyankáli v šampaňském
Chandler, Raymond. Dáma v jezeře
Rankin, Ian. Důvod k vraždě
Jamesová, P.D. Rubáš pro slavíka
Higgins Clarková, Mary. Příliš mnoho náhod
Kniha o holokaustu
Coster, Theo. Všichni jsme nosili hvězdu: vzpomínky spolužáků Anny Frankové
Greenfield, Martin. Krejčí z Osvětimi: osudy muže, který se narodil v Československu, přežil Osvětim a stal se krejčím amerických prezidentů
Otčenášek, Jan. Romeo, Julie a tma
Sandeen Bartelová, Judith. Holocaust: Ztracená slova
Schindlerová, Emilie. Já, Emilie Schindlerová
Obecní knihovna Holasice si vám dále dovoluje nabídnout nové knihy ze
svého fondu:
Knihy pro dospělé:
Ahnhem, Stephan. Devátý hrob
Ahnhem, Stephan. Motiv X
Ahnhem, Stephan. Oběť bez tváře
Ahnhem, Stephan. Osmnáct pod nulou
Berg, Mttias. My dva proti světu
Caplinová, Julie. Pláž v Chorvatsku
Cranston, Jonathan. Zvěrolékař na cestách
Češka, Stanislav. Oprávněná vražda Dvořáková, Petra. Dědina
Finder, Joseph. Vyjednavač
Haley, Doyle. Neviděla jsem tě přicházet
Hanišová, Viktorie. Houbařka
Kara, Lesley. Fáma
Kuťák, Jaroslav. I vrazi mají své dny
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Lamballe, Marie. Hluboká modř moře
Liviero, Gemma. Stezka v troskách
Loubry, Jérome. Útočiště: Jediná možnost, jak přežít, je uniknout
Morenová, Dagmar. Léčba psem: Pět voříšků před vraty
Moyesová, Jojo. Schovej mě v dešti
Pospíšilová, Jarmila. … a naposled konvalinky
Poznanski, Ursula. Anonymita
Schröder, Rainer M. Dáma Měsíčního svitu
Tonge, Samantha. Řecký sen
Knihy pro děti a mládež:
Bakonyi Selingerová, Ludmila. Co sežral žralok
Fexová, Ivana. Tajné výlety Fany a Beryho
Krajčovič-Němeček. 4 pohádkové příběhy čtyřlístku
McDonald, Andrew. Holubí letka bojuje se zločinem
Šindelářová, Renata. Kdo zachrání planetu?
Klidný podzim s dobrou knihou
přeje

KLAS, Klub aktivních seniorů ®
Jako kompenzaci mohu nabídnout poutní zájezd do Neratova 16. 9., brněnské
organizace Spokojený senior – KLAS, z.s. Veškeré kontakty jsou přímo na přiloženém letáčku. Zbývá pár posledních volných míst.
Od září se zase budeme scházet každý týden ve středu mezi 14.00
a 16.00 hodinou. Program je součástí tohoto textu. Těším se na shledání se
všemi!
Jitka Holíková

OTESTUJTE SE
Orientace v příbuzenských vztazích
Prohlédněte si pozorně následující rodinný strom se všemi jmény a rodinnými
vztahy. Pak odpovězte na otázky pod ním.

Petra Koláčková, knihovnice

KLAS, Klub aktivních seniorů ®
Dobrý den vážení spoluobčané,
věřím, že jste si užili krásné léto, během kterého
jsme se alespoň částečně odpoutali od složité
doby spojené s omezeními z první poloviny roku.
Během karantény jsme neměli možnost se scházet
ani my v klubu seniorů. Uvolnění přišlo až s červnem,
takže jsme se v tomto měsíci sešli celkem 4x. Shledání to bylo milé, pohovořili jsme o krásných místech naší země, také jsme tvořili z pedigu a jedna
schůzka vyšla přímo na svatého Jana, takže se řeč
točila mimo jiné kolem sedmera svatojánských
bylin, které jsme se pokusili i poznávat.
Byl zrušen také zájezd do Čejkovic, a vzhledem
k nestabilní situaci zatím nový termín neplánuji.
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KLAS, Klub aktivních seniorů ®

Spolek Spokojený senior – KLAS z.s. a Biskupství brněnské
vás srdečně zvou na
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Kostel, kter ý dostal druhou šanci. Úžasné místo, které nemá obdoby.
Tak nějak se většinou o kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Neratově hovoří.
Nejde o žádné přehánění a pravdivost těchto slov mohou potvrdit všichni ti, kteří toto
místo navštívili. Pojeďte se přesvědččiit s námi.

Program
7.30 hod. sraz u Janáčkova divadla
11.00 mše svatá
12.00 společná „Polední neratovská modlitba“
12.15 povídání s otcem Josefem Suchárem o životě v Neratově
Po povídání individuální program – prohlídka kostela, možnost výstupu na věž či
do přilehlého muzea, zajít si na oběd, kávu či ochutnat místní pivo PROROK
v Hospodě nebo navštívit Obchod, kde můžete zakoupit neratovské oplatky,
neratovské pivo či výrobky místních chráněných dílen.
15.00 společná modlitba loretánských litanií a odjezd
18.00–18.30 předpokládaný příjezd do Brna
Přihláška se stává závaznou po uhrazení účastnického poplatku ve v
vý
ýši 350 Kč za osobu
(v hotovosti na recepci nebo prostřednictvím bankovního účtu č. 21114 6 5213 / 2700).
S sebou doporučujeme pohodlné oblečení a nějaký teplejší svetřík či bundu do kostela.

Řešení testu:
A. Synovec a strýc
B.Švagrová a švagr
C.Vnučka a dědeček
D.Teta a neteř

E. Zeť a tchyně
F. Nevlastní sestr
G. Sestřenice
H. Dědeček a vnučkat
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Přihlášky, platba a informace
do pondělí 31. 8. 2020
info@spokojenysenior-klas.cz
730 805 857 nebo 518 328 813

Holasický zpravodaj • informační čtvrtletník obce Holasice • vychází čtvrtletně
v březnu, červnu, září a prosinci v nákladu 420 ks • vydavatel: Obec Holasice,
Václavská 29, 664 61 Holasice, tel.: 547 229 362 • redakční rada: Stanislava
Žižková, Mgr. Lenka Ungrová, Mgr. Petra Koláčková, Ing. Michal Stodůlka •
grafické zpracování: Vladimíra Slámová • tisk: tiskárna DaL Tisk, s.r.o., Brno
• distribuce zdarma • evidenční číslo MK ČR E 10955 • uzávěrka: vždy 15. den
předcházející měsíci vydání • za jazykovou a stylistickou úpravu zaslaných
materiálů odpovídá jejich autor • neprošlo jazykovou korekturou • příspěvky,
připomínky a dotazy ohledně inzerce adresujte na Obecní úřad Holasice,
mail: starosta@holasice.cz • autoři fotografií na titulní a zadní straně: Vlaďka
Slámová a Lenka Ungrová

www.holasice.cz

