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ÚSPORY V ENERGIÍCH
ENERGETICKÁ
SAMOSTATNOST
– Zajistíme vám co možná nejnižší objektivní ceny
elektřiny a plynu s dlouhodobým profesionálním
servisem.
– Vytváříme pro vás energetickou samostatnost, pomocí
fotovoltaických elektráren, tepelných čerpadel a dalších
technologií, které jsou pro vás dosažitelné.
– Zajistíme veškeré dotace s možností finanční podpory.

Kontakt: ENPROMA – Dušan Makaj
tel.: 603 454 705
www.enproma.cz
e-mail: enproma@enproma.cz

Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vás pozdravila v čase nadcházejícím nejkrásnějšímu ročnímu ob
dobí, období letních prázdnin. Po dvou letech nejrůznějších omezení pevně věřím,
že ty letošní prázdniny budou plné skvělých zážitků, poznávání nových krajů ať už
doma či v zahraničí.
V čase, kdy budete číst tyto řádky, budeme zase o kousek blíž k prázdninám… I
když by se mohlo zdát, že prázdninová pohoda vládne na našem úřadu, není tomu
tak. V těchto dnech probíhají velmi intenzivní administrativní práce na tom, aby
chom mohli konečně opravit chodník od benzínové čerpací stanice do Rajhradu,
který je už několik let v opravdu dezolátním stavu. Na vlastní opravu chodníku byla
zpracována projektová dokumentace, momentálně probíhá stavební řízení. V prů
běhu tohoto řízení vlastník pozemku pod chodníkem projevil zájem o úpravu trasy
vedení chodníku (prakticky narovnání trasy), takže nyní projektant přepracovává
podklady jak pro stavební řízení, tak také pro výběrové řízení na zhotovitele. Navíc
musí proběhnout přeložka veřejného osvětlení a optického kabelu, ke změně se
musí vyjádřit dotčené orgány. Nezastírám, že se jedná o nečekanou komplikaci, ale
jsme už zvyklí komplikace řešit a jestliže chceme chodník opravit, musíme ji vyřešit.
Peníze z vlastních zdrojů na tuto opravu jsou v rozpočtu pro rok 2022 vyčleněny.
Další řízení, které právě probíhá na stavebním úřadu v Rajhradě je regenerace
veřejného prostranství v Holasicích před samoobsluhou a za památníkem RA.
Jedná se o rozšíření prostory před samoobsluhou tak, abychom se mohli společně
setkávat nejen při rozsvěcení vánočního stromu, ale také pořádat nejrůznější pro
dejní a farmářské trhy, vystoupení našich školních dětí, apod. Prostor za památní
kem by měl být upravený jako parková prostora s lavičkami, altánem a
workoutovými prvky. Koncem letošního roku by měl být vypsán dotační titul právě
na tento typ regenerace veřejného prostranství, a tak si budeme držet pěsti, aby
nám bylo přáno a tuto dotaci naše obec obdržela.
Ráda bych vás požádala, abyste v těchto dnech věnovali pozornost obsahu svých
domovních schránek, protože připravujeme také krátký dotazník, co si občané přejí,
aby bylo zbudováno na velkém fotbalovém hřišti. Možnosti budou dvě – buď re
konstrukce prostory na moderní fotbalové hřiště anebo zbudování sportovního mul
tifunkčního hřiště pro sportování široké veřejnosti. Váš názor a přání je pro nás
důležité, proto už nyní děkuji za odpověď na tento dotazník.
Stejně, jako jsem začínala své slovo těšením se nás všech na letní měsíce, dovolte
mi, abych se rozloučila ve stejném duchu. Přeji vám všem krásné prázdniny plné
sluníčka a zážitků a hlavně šťastný návrat domů do Holasic z dovolených.
Lenka Ungrová
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Informace o odpadovém hospodářství
Zveřejňování informací o odpadovém hospodářství za rok 2021
Tak jak ukládá nová legislativa v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zá
kona o výrobcích s ukončenou životností, dovoluji si tedy předložit informaci k od
padovému hospodářství v obci Holasice za rok 2021.
Z přiložených grafů je názorně vidět, jak se nám společně díky zavedení sy
stému door to door (třídění z domu), daří snižovat produkci směsného komunál
ního odpadu (SKO). Naopak komodity jako plast, papír, sklo, které jsou využívány
k druhotnému zpracování, se nám daří rok od roku navyšovat.
Před zavedením
doortodoor systému
svozu papíru, plastu,
bioodpadu
(rok 2016)

Jaké máme složení odpadu
Kat. číslo
odpadu
200101
200102
200110
200125
200127
200138
200139
200140
200201
200301
200307
Celkem

Kategorie
odpadu
O
O
O
O

Název druhu odpadu
Papír a lepenka
Sklo
Oděvy
Jedlý olej a tuk
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice
obsahující nebezpečné látky
Dřevo
Plasty
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

Množství odpadu
na jednoho občana (kg)

Množství
(t)
43,570
27,020
2,492
0,128

N

0,900

O
O
O
O
O
O

18,220
36,366
11,722
92,530
164,040
34,120
431,108

SKO

papír

plast

sklo

bio

130,1

34,6

28,8

21,4

73,4

Co nás stojí odpadové hospodářství
Výdaje

1 932 629 Kč / rok

Za svoz, likvidaci nebo odevzdání k dalšímu zpracování:

Po zavedení
doortodoor systému
svozu papíru, plastu,
bioodpadu
(rok 2021)

 z toho za svoz a likvidaci: SKO, velkoobjemových odpadů
a nebezpečných odpadů

469 871,

 z toho za svoz a předání ke zpracování: bio, plast, papír,
sklo, jedlé oleje

611 737,

 z toho za stavební odpad

21 886,

Náklady na sběrný dvůr:

829 135,

Příjmy

944 483 Kč / rok

Celkem vybráno na poplatcích

628 697,

Celkem odměny za třídění od EKOKOM

283 486,

Celkem za odevzdané kovy

32 300,

Rozdíl  kolik doplácí obec z obecního rozpočtu
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1 103 494,

3

988 146 Kč / rok

Jak je z uvedené tabulky zřejmé, náklady na odpadové hospodářství činily v
obci Holasice v roce 2021 cca 2 miliony Kč. Počet obyvatel v naší obci čítá 1260
obyvatel, vyjmemeli osvobozené občany od poplatku, přičteme rekreační objekty
a domy bez trvale hlášených občanů, připočteme odměny za třídění od EKO
KOMu, cenu za odevzdaný železný šrot, přesto částka zdaleka nedosahuje výši
nákladů. Z toho vyplývá, že se Obec Holasice bude nadále finančně podílet na
nákladech odpadového hospodářství minimálně částkou 1 000 000 Kč.
Tak, jak je naznačeno na posledním grafu, v Holasicích třídíme z domu od roku
2017. A od tohoto roku skutečně stále roste vytříděný odpad určený k recyklaci.
V souvislosti s tím roste také bioodpad a tím pádem se stále daří snižovat směsný
komunální odpad.
Dokonce, co se týče třídících cílů pro období 2025 – 2029, u nás v Holasicích
je již dnes plníme. Dokonce plníme i pro období 2030 – 2035. V plnění těchto
třídících cílů naší obci hodně pomáhá množství odpadů (kovy a papír), které vozí
občané do kovošrotu mimo obecní systém (Barko, Remet, Gebeshuber, apod.).
Velké poděkování patří tedy vám všem uvědomělým občanům, kteří jste myš
lenku třídění z domu přijali, pochopili a pomáháte tak především chránit životní
prostředí, ale také společně plníme legislativní nařízení EU. Třídit odpad má
smysl.
Lenka Ungrová
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Informace z obce

si někdo dá tu práci a místo do sběrného dvora odveze svůj binec do přírody?!

6. setkání holasických seniorů
V neděli 24. dubna po dvouleté přetržce způsobené kovidovou pandemií se v
sokolovně sešlo 60 holasických seniorů.
Přípravy tohoto setkání probíhaly dle plánu, týden před vlastní akcí bylo vše
připraveno. Zajištěno občerstvení, vystupující z řad našich dětí ze školky a ze školy,
paní Sladká uspořádá výstavu svých patchworkových výrobků, k poslechu a tanci
měli hrát oblíbení manželé Procházkovi z Letonic. Ve středu 20. 4. mi oznámila
paní Procházková, že jsou oba s manželem nemocní, a tudíž nemohou přijet…
Tedy bylo nutné „roztočit kola“ a sehnat jinou muziku… Podařilo se, přijel pan Jiří
Duchoň se svou kolegyní, kteří se svými písničkami z 60. a 70. let procestovali
téměř celý svět a také v Holasicích svou hudbou rozdávali radost. Toto příjemné
posezení končilo něco před 21. hodinou, kdy poslední z účastníků se loučili slovy
… za rok se vrátím … Přeji nejen našim seniorům, ale všem zainteresovaným lidem,
kteří tuto akci pomáhali připravit či jakkoli se na ní podíleli, především pevné
zdraví, abychom se mohli za rok opět sejít na 7. setkání holasických seniorů.

Ukliďme Holasice
Tato původně plánovaná akce na sobotu 2. 4. 2022 byla vzhledem k nepřízni
vému počasí odložena na sobotu 30. 4. 2022. I když v tento náhradní termín bylo
pěkné počasí, sešlo se nás podstatně méně, než v minulých letech. Díky Martinu
Mlečkovi a jeho monitoringu míst, které je třeba uklidit, rozdělili jsme se do asi
čtyř skupinek. To, co bylo vytipováno k úklidu, se podařilo uklidit.

Dále si obecní pracovníci všimli velkého nepořádku po „Pálení čarodejnic“ v
místech za splávkem v loukách. Informovala jsem městského strážníka pana No
váka. Díky jeho všímavosti byli vypátráni viníci, kteří se k nepořádku přiznali a pod
dohledem strážníka tento nepořádek také uklidili. Jednalo se o mladíky z Vojkovic.

Program rozvoje obce Holasice 2022 – 2027
Program rozvoje obce je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích základním plá
novacím dokumentem obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Smyslem
tvorby tohoto dokumentu bylo na základě analýzy současné situace v obci a ná
zorů občanů sesbíraných prostřednictvím dotazníkového šetření formulovat před
stavy o budoucnosti obce včetně navržení aktivit, které pomohou těchto představ
dosáhnout. Tento dokument byl vytvářen v roce 2021 na období let 2022–2027.
V rámci procesu tvorby tohoto strategického dokumentu bylo též uskutečněno
dotazníkové šetření mezi místními obyvateli s cílem zachytit jejich názory a pod
něty na budoucí rozvoj obce.
Celý dokument čítá více jak 70 stran, nicméně doporučuji jeho prostudování.
Dokument naleznete na webu obce Holasice v sekci dokumenty obce, název ma
teriálu Program rozvoje obce 20222027.
Lenka Ungrová
Na oficiálním obecním FB profilu naleznete aktuální informace a upozornění

Nejvíce nepořádku, kdy jde o „historický odpad“ uklidili myslivci, kteří se vydali
bojovat se skládkami smetí v okolí mostu do Vojkovic u střelnice. Podařilo se vy
sbírat asi tunu odpadu vč. 23 ks starých pneumatik a dalšího odpadu, který roz
hodně do přírody nepatří. Po skončení akce od 17 hodin jsme si opekli špekáčky
u připraveného ohně Na kuželně. Byli jsme všichni zúčastnění příjemně unaveni,
ale určitě potěšeni, že se podařil pořádný kus dobré práce a okolí Holasic bude
pěkné.
Jaké překvapení mě však čekalo v pondělí ráno po příchodu do úřadu… Nejprve
obecní pracovníci sdělili, že v noci z neděle na pondělí NĚKDO uložil 8 pytlů suti
pěkně k tůni Ludmila, však oni to z obce Holasice zase uklidí. Ano, obecní pracov
níci tyto pytle skutečně uklidili. Nerozumím však tomu, že v každé obci funguje
sběrný dvůr či sběrná hnízda, kam mohou občané ukládat odpad zdarma, a přesto
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Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 28. zasedání konaném dne 17. 3. 2022
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 28. zasedání zastupitelstva obce Holasice Ing. Koste
leckého a Ing. Vaculu;
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok 2022 dar ve výši 10 000 Kč Klubu Vodáků
Rajhrad s následným vyúčtováním do 20. 12. 2022 vč. schválení darovací smlouvy
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok 2022 dar ve výši 8 000 Kč ČSV, z.s. s násled
ným vyúčtováním do 20. 12. 2022 vč. schválení darovací smlouvy
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok 2022 dar ve výši 25 000 Kč Mysliveckému
spolku Rajhrad, Popovice, Holasice, z.s. s následným vyúčtováním do 20. 12. 2022
vč. schválení darovací smlouvy
• prodej p.č. 323/3 k.ú. Holasice za cenu 400 Kč/m2 vč. DPH. Prodejní cena byla
stanovena s ohledem na tyto skutečnosti: jedná se o parcelu sousedící s parcelou
ve vlastnictví kupujícího, jedná se o narovnání majetkových vztahů, do dotčených
pozemků zasahuje ochranné pásmo železnice, dotčené pozemky nejsou
zpřístupněny zpevněnou cestou a nevedou tudy žádné inženýrské sítě
• smlouvy o pachtu pozemků č. 322, 323, 324 uzavřené mezi Obcí Holasice a ma
nželi Smetanovými, Holíkovými a p. Slaninou
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti IS č. 1297/2021 uzavřenou
mezi Obcí Holasice a manželi Žikešovými
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti IS č. 1069/2021 uzavřenou
mezi Obcí Holasice a manželi Tkachenkovými;
vzalo na vědomí:
• sdělení Bc. Oškrdala, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání zastupi
telstva pro svou osobní potřebu a pro zveřejnění na FB
• rozpočtové opatření č. 1/2022
• zprávu FV o provedené kontrole hospodaření obce Holasice za rok 2021
• informace o plánu financování obnovy vodovodů nebo kanalizací
• informace z obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce na svém 29. zasedání konaném dne 11. 5. 2022
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 29. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní To
manovou a Ing. Kosteleckého
schválilo:
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• navržený program jednání zastupitelstva
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti IS č. 093/2022 uzavřenou
mezi Obcí Holasice a manželi Pohlovými
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti IS č. 278/2022 uzavřenou
mezi Obcí Holasice a JPS Home, s.r.o.
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok 2022 dar ve výši 10 000 Kč Spolku zdra
votně postižených Brněnska  Židlochovicko s následným vyúčtováním do 20. 12.
2022
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok 2022 dar ve výši 5 000 Kč Rapido Rajhrad
z.s. s následným vyúčtováním do 20. 12. 2022
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci Hola
sice č. 16/21
• plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací
• program rozvoje obce Holasice na období 2022 – 2027
• Smlouvu o výpůjčce č. 3/2022 (popelnice) a Smlouvu o výpůjčce č. 15/2022
(kompostéry) každá uzavřena mezi Obcí Holasice a Region Židlochovicko
• Smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy na
pozemku p.č. 369/1 v k.ú. Holasice uzavřenou mezi Obcí Holasice a EG.D, a.s. za
jednorázovou náhradu ve výši 5 500 Kč + DPH
• Smlouvu o zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy na
pozemcích p.č. 656/202, 667/1, 667/3 vše v k.ú. Holasice uzavřenou mezi Obcí
Holasice a EG.D., a.s. za jednorázovou náhradu ve výši 50 400 Kč + DPH
• aby kontejnery na třídění odpadu o objemu 1100 l z lokality Čtvrtě byly přemís
těny do spodní části k protihlukové stěně, a to: 1x kontejner na plast, 1x kontej
ner na papír, 1x kontejner na bioodpad a 2x kontejner na sklo (bílé a barevné)
• volný vstup na multifunkční hřiště v období: pondělí  pátek od 13:00 do 17:00
hod. Klíče v počtu 5 ks/vstup budou předány p. Slavíčkové
• aby Změna č. II územního plánu dle uvedeného návrhu společnosti SVE Group
byla projednávána nově zvoleným zastupitelstvem, které vzejde z podzimních ko
munálních voleb pro funkční období 2022 – 2026;
uložilo:
• starostce vypracovat odpověď na petici předloženou dne 9. 5. 2022 v souladu
se Směrnicí č. 1/2021 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností, čl. 5 od
stavec 3;
vzalo na vědomí:
• rezignaci Bc. Oškrdala na mandát zastupitele
• Rozpočtové opatření č. 2, 3, 4, 5/2022
• stanovisko Pořizovatele (odbor životního prostředí a stavebního úřadu ze Židlochovic)
• petici předloženou dne 9. 5. 2022
• informaci z obecního úřadu.
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Denní stacionář Židlochovice

Článek od Aničky

Ambulantní sociální služba Denní stacionář Židlochovice

Jako každé dítě jsem si v útlém věku představovala kým budu, až vyrostu.
Výčet mých vysněných povolání byl nekonečný. Mezi tanečnicí, učitelkou
nebo prezidentkou ale jedna profese vyčnívala. Není to typické povolání,
dokonce to není žádné povolání, ale člověk na to mnohdy vynaloží ještě
více síly, než na kdekteré jiné, skutečné. Před tím, než prozradím o jakou
profesi se jedná se ji pokusím trochu nastínit.

Do Denního stacionáře v Židlochovicích rádi přivítáme nové klienty. V
přátelském a pohodovém kolektivu zaručujeme příjemně strávený den, který je
plný zábavy i možnostmi naučit se a poznat něco nového.
Naše služba je určená pro ty, kterým jejich zdravotní znevýhodnění nedovolí
docházet do běžného zaměstnání a při tom by rádi trávili svůj den aktivně v
příjemném a podnětném prostředí. Denní stacionář nabízí širokou škálu aktivit.
Individuálně se s vámi domluvíme, co byste se chtěli naučit, nebo v čem byste se
chtěli zlepšit či zdokonalit. Zcela respektujeme přání klienta.
Cílovou skupinou je klient ve věku 16 až 65 let se zdravotním postižením, s
mentálním postižením, jehož situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Denní kapacita klientů je 10, což nám umožňuje se všem klientům
plnohodnotně věnovat tak, jak potřebují.
Provozní doba stacionáře:
pondělí až pátek 7:00 – 17:00 (čas může být přizpůsoben požadavkům klienta)
Kontakt:
Sociální služby města Židlochovice
Masarykova 115
Židlochovice 66701
www.zidlochovice.cz
Kontakt na službu denní stacionář:
Vedoucí denního stacionáře,
sociální pracovnice:

Mgr. et. Bc. Lenka
Brázdová, DiS.
telefon:
737 635 203
email:
stacionar@zidlo
chovice.cz.
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Zprvu mě zaujalo, jak se ženy vykonávající tuto práci umí měnit. Doma
mám jeden vzorek na zkoumání, a od začátku jeho sledování se nestačím
divit za den vidím minimálně tři nové ustrojení, vždy je převlečena správně
na jakoukoliv příležitost a nikdy u toho nezapomíná vypadat elegantně a
vkusně. Rozhodla jsem se, že půjdu v jejích stopách: každý den jsem se stro
jila do krásných oděvů (nebo jsem si to alespoň v devíti letech myslela) a
kradla z její kabelky líčidla s parfémy, které jsem se pak snažila použít tak,
jak jsem to odkoukala od ní. Můj experiment ale neměl dlouhého trvání.
Práce o svůj zevnějšek byla fuška, obkoukané líčení mi neneslo plody, jelikož
výsledek nikdy nevypadal jako na ní a navrch byl celý proces velice časově
náročný. Raději jsem to tedy na pár let vzdala s tím, že holt musím trochu
povyrůst.
Během těchto let se mi v hlavě zformulovaly otázky, které mi musela
zodpovědět  přece jen jsem se chtěla vydat na stejnou kariérní dráhu jako
ona. Jednoho dne jsem za ní přišla a všechny otázky jí položila a nestačila
se divit. Nejen, že se stará o mě: šatí mě, krmí mě, vozí mě, pere mi a na
kupuje zkrátka koukněte na ten servis, a je jen pro mě! No jo, ale kdo tohle
stejné dělá pro ni? Kdo se o ni stará když je nemocná? Kdo jí nakupuje jídlo?
V tom tkvěl ten háček. Všechno tohle a ještě mnohem víc zvládá sama.
Musí, nemá na vybranou. Zároveň by ale neměnila. Sílu jí prý dodává ma
teřský pud a dvojka červeného při večeři. Nic jako mateřský pud zatím ve
svých devatenácti letech necítím a místo vína preferuji pivo. Pojďme se
tedy společně za mě pomodlit, abych jednou byla alespoň z poloviny ši
kovná, spolehlivá a úžasná jako ona. Máma.
Anna Procházková
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Hasičský sbor Holasice
Vážení spoluobčané
dovolte nám vás v tomto předprázdninovém čase informovat o dění u hasičů nejen v
uplynulém období, ale i o plánech na následující týdny, na které se těší nejen děti.
Druhou dubnovou sobotu proběhla výroční členská schůze, na které byl vyhod
nocen celý rok 2021. Z důvodu koronaviru byl termín opět o několik měsíců odsunut,
sešli jsme se však v hojném počtu. Pozvání opět přijali i naši přátelé z Vikýřovic. Na
schůzi jsme do našich řad přijali několik nových členů, čímž jsme se opět dostali přes
číslovku 50, a máme i další zájemce, jejichž oficiální přijetí teprve proběhne. Jsme ve
lice rádi, že se opět rozšiřujeme.
Neméně důležitou akcí uplynulého období byl sběr železného šrotu, který proběhl
v posledním dubnovém dni. Za takřka ideálního počasí bylo vysbíráno na šest tun ko
vového odpadu, což nám v kombinaci s aktuálně vyšší výkupní cenou významně při
spělo do rozpočtu. Tato částka nám mimo jiné umožní uskutečnit po dvouleté
covidové pauze i tradiční dětský den.
Dětský den proběhne 28. května 2022. Veškeré přípravy aktuálně před vydáním
zpravodaje probíhají a my věříme, že nám vyjde počasí a všem se bude akce líbit. O
této akci budeme informovat v dalším vydání zpravodaje. A nyní k činnosti jednotky.
V průběhu jara jsme opětovně provedli pálení bioodpadu na Býčí louce, což jsme
využili i ke školení jednotky a přezkoušení techniky. Další aktivity byly spojené např. s
ořezy stromů na žádost Obce, jednalo se o ořez stromu včetně vyčištění střechy na
dvorku školky na ulici J. Fučíka a ve spolupráci s HZS pokácení celého stromu u ob
chodu.
Několik řádků ze zásahů:

8.3. Před 11h dopolední jsme byli vysláni k požáru trávy a osobního vozu vedle re
staurace na Kuželně v Holasicích. Na místě jsme pomocí proudu D zasahovali směrem
od restaurace, jednotka ze Židlochovic zasahovala z ulice ČSLA.
10.3. Před 16h jsme v rámci třetího stupně poplachu vyjížděli k požáru v areálu býva
lého vepřína v Nosislavi. Již po cestě byl od Holasic vidět hustý černý dým. V době na
šeho příjezdu už hořela hala, okolní tráva, odstavená vozidla i uskladněný obalový
materiál na ovoce. Zapojili jsme se do hašení haly za pomoci nastavovacího žebříku a
proudu C. Tento proud byl následně přesunut do výškové techniky profesionální jed
notky. Cisterna prováděla kyvadlovou dopravou vody z hydrantů v okolí. Příčinou po
žáru bylo špatné umístění a instalace topeniště i komínu, celková škoda byla 18 mil.
Kč. Na místě jsme byly s dvěma vozy až do 19h.
11.3. Hned následující den jsme kolem 17h vyjeli k dalšímu rozsáhlému požáru, ten
tokrát haly v Modřicích v rámci vyhlášeného druhého stupně poplachu. Naše jednotka
se zapojila do hašení opláštění haly za pomoci hasicích hřebů. Zdlouhavé a náročné
hašení z výškové techniky a za pomoci termokamery trvalo až do 22h, kdy byl požár
zlikvidován a jednotka se vrátila zpět do Holasic. Příčinou požáru byla technická zá
vada, došlo ke škodě ve výši 100 milionů Kč a bohužel i ke zranění jednoho ze zasahu
jících hasičů.
2.4. K požáru trávy menšího rozsahu jsme vyjeli do Rajhradic v půl jedenácté dopole
dne. Na místě jsme byli souběžně s jednotkou ze Židlochovic. Požár trávy o rozloze
cca 20 x 20m byl rychle uhašen. Na místo jsme vyjeli pouze s dopravním automobilem,
jelikož CAS byla tou dobou na servisu z důvodu závady na spojce.
5.4. S dvěma vozy jsme byli v 21h vysláni na součinnostní cvičení na splavu řeky Svratky
v Rajhradě. Cílem cvičení byla záchrana topící se osoby a nácvik činností při tomto
typu události. My jsme osvětlovacím stožárem nasvítili splav a pomáhali jsme s nata
žením jistícího lana přes řeku, které bylo uchyceno k naší CAS.

19.2. V poledne jsme vyjížděli k požáru travního porostu v areálu střelnice v Holasicích.
Požár o rozloze cca 30x50m byl zlikvidován pomocí vysokotlaku z naší CAS.

Obrázky z akcí i zásahů najdete na webové adrese https://sdhholasice.rajce.idnes.cz.
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za hasiče Luboš Bachorec a Michal Stodůlka

Zprávičky z naší školičky
Radost a smích, který nelze přeslechnout v okolí naší školky široko daleko,
svědčí o tom, že se u nás pořád něco děje:
• Předškoláci navštívili základní školu, kde si vyzkoušeli zasednout do školních lavic
a na chvíli se stali opravdovými školáky. Od
měnou jim bylo vysvědčení, které jim pře
dala paní učitelka Mgr. Kateřina Valášková.
Tímto děkujeme ZŠ za spolupráci.
• Plníme projekt „Malý zahradník“ děti si
zasadily slunečnici a nyní se o ni musí starat.
Pozorují svou rostlinku, jak roste, starají se o
svůj květináč. Na dvorku školky
jsme si také zasadili jahody a hláv
kový salát, který se zanedlouho
stane součástí našeho jídelníčku.
• Další z projektů, do kterého jsme
se zapojili, je „Ukliďme Česko“ –
děti pomohly uklidit Holasice a
divily se, proč lidé odhazují od
padky na zem. A to jsme jich teda
našli!!!

do sokolovny. Děti ze třídy Sluníček si
připravily taneček a básničku.
• Nemohli jsme zapomenout na maminky a
náležité oslavení jejich svátku. Připravili jsme
si překvapení, děti celý týden vyráběly
dárečky, učily se básničky a písničky. Pozvali
jsme maminky na dvorek školky, kde je čekal
připravený program. Maminky nachystaly
pohoštění, moc jim za to děkujeme.
• Malé děti se radují ve Čtvrtích z nového
hřiště na dvorku MŠ. Děkujeme zřizovateli –
Obci Holasice za financování tohoto hřiště.
Děti si mohou bezstarostně hrát.
• Jak jinak ukončit školní rok než výletem.
Uspořádali jsme výlet do Biskoupek, kde
jsme navštívili Čarodějnický dvůr plný
zvířátek.
Co nás ještě čeká do konce školního roku?
Oslava dne dětí, plavecký kurz v Hustopečích, pasování předškoláků, cyklovýlet s
předškoláky a kosmický zážitkový stan.
Děkujeme paní starostce a paní ředitelce za spolupráci a podporu.

• Aby děti měly stále pestrou nabídku činností, přihlásili
jsme se do projektu hrazeného ze Šablon III. Polytech
nická výchova – Jednoduché stroje. Tato akce byla pro
předškoláky. Lektorky během celého dopoledne sez
námily děti s jednoduchými stroji, které
nám usnadňují život. Děti si zkusily ses
tavit jednoduchý stroj z Lega Dupla.

za kolektiv MŠ Lenka Kubíčková

• Děti se rády přestrojují do kostýmů,
proto jsme uspořádali „čarodějnické do
poledne“ plné her a soutěží. Školka se
proměnila v čarodějnické doupě. Užili
jsme si spoustu zábavy a legrace.
• Šli jsme také potěšit holasické seniory
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Co nového v základní škole?
V měsíci dubnu jsme se po dvou letech dočkali prezenčního zápisu do 1. třídy.
Takže přišli budoucí prvňáčci, aby si vyzkoušeli hravou formou některé úkoly. Za
odměnu si všichni odnesli dáreček, který pro ně připravili žáci ze školní družiny.
Naše děti z mateřské školy už před zápisem navštívily 1. třídu a staly se na několik
hodin školáky. Některé děti si v tento den donesly i aktovku. Ostatní rodiče si ji
mohli s dětmi vybrat a zakoupit přímo v den zápisu ve škole, kde byla uspořádaná
prodejní výstava nejen aktovek, ale i ostatních školních pomůcek.
Celkem bylo podáno 20 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. Přijato bylo
16 dětí a uděleny byly 2 odklady školní docházky.

Den Země
Den Země si připomínáme každý rok 22. dubna v
podobě oslav a různých informačních a vzdělávacích
akcí zaměřených na propagaci a podporu ochrany ži
votního prostředí. Tentokrát se organizace v naší
škole ujali žáci 5. ročníku. Pečlivě si připravili stano
viště s vědomostními a praktickými úkoly. Velké nad
šení u všech vzbudili domácí mazlíčci. Velmi hezky se
organizátoři chovali k těm nejmenším – dětem z ma
teřské školy. I přes nepříznivé počasí si všichni Den
Země užili a věříme, že se k naší Modré planetě bu
deme chovat tak, aby nám ještě dlouho vydržela.

Dobronauti
V dubnu se žáci 2. a 4. ročníku zúčastnili výu
kového programu Dobronauti. Byli vyzváni kapitá
nem vesmírné lodi k doplnění
posádky, ale museli projít
několika zkouškami. Děti pro
kázaly, že dokáží přemýšlet
nad odlišnostmi mezi lidmi a
ocenit je, že umí vnímat po
city jiného člověka a pomoci
v pravou chvíli. Učily se také,
jak zvládat svoje emoce v
konfliktech mezi spolužáky,
jak hledat cestu ke klidnému
řešení. Děti se v různých
16

hrách lépe poznaly a podpořily se ve vzájemné spolupráci a ohleduplnosti. Zkoušky
zvládly skvěle a mohly tak být přijaty na kosmickou loď mezi Dobronauty. Kdyby
se vám tedy někdy náhodou zdálo, že děti nejsou duchem přítomny, vězte, že jsou
myslí někde ve vesmírném prostoru s dobrými kosmonauty.

Školní družina
Ve školní družině jsme se, v průběhu jara,
zaměřili na mnoho zajímavých aktivit. Na konci
března jsme pořádali „Noc s Andersenem“. Děti
z 1. ročníku zažily večer plný pohádek a
překvapení. Šestkrát jsme, v rámci prvního a
třetího oddělení, navštívili knihovnu v Rajhradě,
kde se děti seznámily s autory jejich oblíbených
pohádek. V dubnu jsme společně, a s velkým na
dšením, uklízeli Holasice a také jsme si opakovali,
formou her a kvízů, zásady bezpečnosti  BESIP.
Ke dni matek vyrobily děti drobné dárky a
přáníčka pro maminky. A abychom potěšili seniory,
připravili jsme pro ně s dětmi básničky a scénku:
„Včera, dnes a zítra“. Děti s radostí pilně nacvičovaly
a věříme, že se jejich vystoupení všem líbilo.

Pozvánka pro rodiče
14. 6. 2022 – třídní schůzky nebo hovorové hodiny
22. 6. 2022 – třídní schůzka rodičů budoucích prv
ňáčků
Ráda bych poděkovala všem rodičům a také zři
zovateli za vstřícnou spolu
práci v tomto školním roce.
Přeji všem hezkou dovole
nou a dětem krásné prožití
letních prázdnin. Na
všechny se pak těšíme ve
čtvrtek 1. 9. 2022
Příspěvky zařadily paní
učitelky a vedoucí vychova
telka.
Pavlína Zámečníková
a zaměstnanci školy
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Obecní knihovna
Vážení čtenáři,
blíží se nám doba prázdnin, kdy rádi trávíme chvíle zaslouženého odpočinku
se zajímavou knihou. Abyste měli větší výběr, dovolím si vám doporučit některé
zajímavé tituly ze tří kategorií letošní Čtenářské výzvy:
Kniha, jejíž postava má fyzickou indispozici
Bardugo, Leigh. Šest vran
Doerr, Anthony. Jsou světla, která nevidíme
Galbreith, Robert. Volání kukačky – Hedvábník – Ve službách zla
Moyes, Jojo. Než jsem tě poznala
Stevenson, Robert Louis. Ostrov pokladů
Stephen King. Misery
Kniha autora, který prožil 1. světovou válku
Hašek, Jaroslav. Dobrý voják Švejk
Hemingway, Ernst. Komu zvoní hrana
Christie, Agatha. Na vrcholu vlny
Remarque, Erich Maria. Na západní frontě klid
Rolland, Romain. Petr a Lucie
Tolkien, J.R.R. Společenstvo prstenu – Dvě věže – Návrat krále

Grisham John. Vražda na ostrově Camino
Hlavatá Dana. Nemožná
Jonas Charlie. Kočičí kavárna
Kornerová Hana Marie. Dům U Tří borovic
Paličková Kamila. Putování za zvířaty
Quinnová Julia. Trochu jiná slečna Bridgertonová
Riley Lucinda. Sestra Slunce
Viewegh Michal. Děravé paměti : Šedesát báječných let pod psa
Knihy pro děti a mládež
Beigel Christine. O ovečce, která nemohla usnout
Beigel Christine. O tučňákovi, který měl studené nohy
Popprová Andrea. Kuk do oříšku
Trickartt Ricky. Velký kočičí závod
Klidný konec školního roku a spoustu odpočinku i dobrodružství (aspoň na
stránkách knih) o prázdninách!
Petra Koláčková, knihovnice

Kniha, která má na obálce strom
Bryndza, Robert. Propast smrti
Dousková, Irena. Hrdý Budžes
Hicková, Gillian. Veterinářka
Moyes, Jojo. Krasojezdkyně
Nesbo, Jo. Netopýr
Obecní knihovna Holasice si vám zároveň dovoluje nabídnout nové knihy ze
svého fondu:
Knihy pro dospělé
Bachová Tabea. Dům hedvábí
Caplinová Julie. Domek v Irsku
Careyová Ella. Stalo se v New Yorku
Flegr Jaroslav. Milý Micíku aneb Covid v Kocourkově
Gilman David. Angličan
18
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KLAS – Klub aktivních seniorů
Dobrý den milí senioři i nesenioři,
dovolte mi, abych vás opět informovala o
dění v našem Klubu aktivních seniorů. Mám
opravdu velkou radost, že se můžeme opět
setkávat bez jakýchkoli omezení. Každé naše
setkání si o to více náležitě užíváme. A stále
platí naše výzva – přijďte mezi nás!
A co jsme už od začátku roku zažili?
Vyráběli jsme například kuřátka z chemlonu,
velikonoční závěs na dveře či jarní zápichy.
Některé výrobky máte možnost vidět na foto
grafiích. Vydali jsme se na vycházku kolem Ho
lasic, kterou jsme zakončili sběrem medvědího
česneku, ale také jsme si prohlídli lokalitu
Čtvrtě. Zajeli jsme se podívat i do Židlochovic,
kde jsme si na závěr vycházky osladili život zá
kuskem v místní kavárně. Někteří z účastníků
se vydali do Brna na komentovanou pro
cházku po Medláneckých kopcích a připojili se
tak k brněnskému klubu aktivních seniorů!

dříve.
Během léta se schůzky Klubu aktivních seniorů nekonají, ale program
na druhé pololetí bude včas vyvěšen
na obecní nástěnce před obcho
dem. A vzhledem k tomu, že se celé
léto neuvidíme, rubrika Otestujte se
bude dnes poněkud obsáhlejší
Přeji vám všem krásné a poho
dové léto plné zážitků a budu se
těšit (třeba i na nové tváře?) zase po
prázdninách.
Jitka Holíková

A jaká byla témata, kterými jsme se zabý
vali na jaře? Povídali jsme si o našem Jihomo
ravském kraji, o Tomáši Baťovi, trénovali jsme
paměť a také jsme zpívali. Během setkání s
názvem Domácí léčení jsme ochutnali výborný
domácí bylinkový čaj a vyzkoušeli jsme si
různé možnosti relaxace v našem životě. U
setkání Naše koníčky jsme zavzpomínali a
dozvěděli jsme se o sobě zase něco nového.
Naše setkání jsou vždy plná povídání, smíchu
a dobré nálady. Pořád si máme co říci a vždy
odcházíme s dobrým pocitem. Možnosti
znovu se setkávat si vážíme mnohem více než
20
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Otestujte se

❶

❷

Co mají společného slova?
Pozorně si přečtěte všechna slova v každém řádku.
Do dalšího řádku pak napište, co mají tato slova společného.

Obrázkové sudoku

Doplňte chybějící obrázky tak, aby v každém řádku, sloupci a malém
čtverečku (3×3 políčka) bylo všech 9 různých obrázků. Žádný obrázek
nesmí být v jednom řádku, sloupci, nebo čtverci vícekrát a zároveň žádný nesmí
chybět.

Tabule, křída, lavice, třídní kniha, nástěnka
Krychle, koule, kvádr, jehlan, válec, kužel
Čtverec, obdélník, kruh, ovál, rovnoběžník
České Budějovice, Tábor, Písek, Český Krumlov, Vimperk
Klatovy, Plzeň, Karlovy Vary, Cheb, Mariánské Lázně
Potrat, podraz, polévka, poskok, pokrývač
Polévka, moučník, salát, předkrm, příloha, aperitiv
Karburátor, spojka, baterie, brzda, chladič
Mrkev, ředkvička, křen, celer, petržel
Markéta, Monika, Marta, Marcela, Mahulena
Diana, Zdeněk, Miloš, Čestmír, Edita
Umyvadlo, zubní kartáček, pračka, zrcadlo, ručník
Ponožky, rukavice, tričko, košile, sukně, čepice
Povídka, román, báseň, esej, fejeton, cestopis
Švédsko, Finsko, Norsko, Dánsko
Koza, švédská bedna, trampolína, hrazda, žíněnka
Bazalka, kari, kmín, šafrán, majoránka, pepř
Pozoun, harfa, klavír, akordeon, kytara, flétna
22

Doplnění k úkolu obrázkové sudoku:
Obrázky nám schematicky znázorňují jednotlivé látky, které jsou mimo jiné nezbytné pro výživu
mozku a které bychom tedy měli v co nejhojnější míře konzumovat. Jsou to:
Voda (láhev) / Tekutiny obecně jsou pro dobré prokrvení mozku nutné.
Bílkoviny (vejce) / Mají přímé účinky na paměť, zpracování a uchování informace v mozku, jsou
zdrojem neurotransmitterů v mozku.
Sacharidy (bonbón) / Jsou základním palivem pro mozek, ten spotřebuje čtvrtinu energie získané
z glukózy.
Vitamín C (jablko) / Tento důležitý antioxidant chrání buňky před poškozením kyslíkovými radi
kály, působí také proti ateroskleróze.
Vitamín E (ořech) / Je také velmi důležitý antioxidant.
Vitamíny skupiny B (krychlička droždí) / Jsou nezbytné pro správné fungování nervového sy
stému a kvalitu duševní činnosti.
Hořčík (lusk) / Ovlivňuje výměnu energie v nervových buňkách, zlepšuje paměť a myšlení.
Jód (ryba) / Jeho nedostatek způsobuje zpomalené psychomotorické tempo, apatii a depresi.
Měď (houba) / Je potřebná ke správnému fungování nervového systému.
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❸

Česká města a čím jsou známá
Pokuste se přiřadit k sobě správně města a výrobky, případně suro
viny, kterými jsou tato města proslulá.

1. Plzeň
2. Trutnov
3. Sušice
4. Hořice
5. Vamberk
6. Mochov
7. České Budějovice
8. Nový Bor
9. Ústí nad Labem
10. Most
11. Příbram
12. Rakovník
13. Hrušovany
14. Pardubice
15. Hlinsko
16. Zlín
17. Třinec
18. Zubří
19. Velké Losiny
20. Želetava

❺

❹

Hodiny v zrcadle

Najděte mezi zakreslenými ciferníky hodin vždy dva ciferníky, které
jsou navzájem svým zrcadlovým odrazem. Tímto cvičením aktivu
jeme pravou mozkovou hemisféru, kterou v běžném životě trochu opomíjíme.

A. boty
B. sirky
C. perník
D. sýry
E. ruční papír
F. pneumatiky
G. uran
H. pivo
I. cukr
J. železo
K. trubičky
L. sklo
M. dlaždičky
N. krajka
O. kožešiny
P. mražené zboží
Q. pastelky
R. černé uhlí
S. elektrospotřebiče
T. mýdla

Společné pojmy
Najděte pojem, který má dva různé významy

1. vozidlo na přepravu těžkých předmětů v továrních halách x plaz vyhří
vající se na slunci
2. stoka x televizní stanice
3. špatná minulost x sraženina na povrchu tekutiny
4. chránič nohou u hokejových brankářů x stavební hmota
5. luční květina x ozdoba na vánoční stromeček
6. soubor map x druh látky
7. ulomená část x matematický výraz
8. zbytek cigarety x druh ptáka
9. nejjasnější hvězda x druh zmrzliny
10. součást příboru x pomůcka na nazouvání bot
11. vývojové stadium motýla x druh čepice
12. zvíře s bodlinami x druh účesu
13. zdrobněle Anna x druh domácího ptáka
24

14. bomba x kočkovitá šelma
15. šeřík x předložka se 2. pádem
16. linie mezi dvěma státy x mez
25

Otestujte se - řešení

❶

❷

Co mají společného slova?
škola, tělesa, geometrické tvary, jihočeská města, západočeská města,
slova začínající na po, součásti jídla, součástky auta, kořenová zelenina,
ženská jména od písmene M, jména, která jsou v kalendáři v lednu, vše,
co patří do koupelny, součásti oblečení, literární útvary, skandinávské
země, gymnastické nářadí, koření, hudební nástroje

Klub vodáků Rajhrad
Ve dnech 14. a 15. 5.2 022 se Klub Vodáků Rajhrad zúčastnil závodu pramic
P5 ve vodáckém víceboji na řece Berounka v Řevnicích. Byl to velmi náročný závod.
Celkem soutěžilo 35 posádek. Závodníci měli možnost předvést své dovednosti
ve sprintu, slalomu, sjezdu a střílení.
Naše nejmladší posádka v kategorii
mladších žáků “ČERNÁ PERLA”, za kte
rou jely tři závodnice z Holasic, jedna z
Vojkovic a jeden závodník z Pohořelic,
vybojovala první místo. To bylo ra
dosti... Obrovský obdiv a GRATULU
JEME.

Obrázkové
sudoku

Klub Vodáků Rajhrad

❸

Česká města a čím jsou známá
1H, 2O, 3B, 4K, 5N, 6P, 7Q, 8L, 9T, 10R, 11G, 12M, 13I, 14C, 15S, 16A,
17J, 18F, 19E, 20D

❹

Hodiny v zrcadle
A+E / C+J / D+G / B+H / I+L / F + K

❺

Společné pojmy
1. ještěrka, 2. kanál, 3. škraloup, 4. beton, 5. zvonek, 6., atlas,
7. zlomek, 8. špaček, 9. p(P)olárka, 10. lžíce, 11. kukla, 12. ježek,
13. andulka, 14. puma, 15. bez, 16. hranice
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TS Rapido Rajhrad absolutním vítězem!
Ve dnech 13. 5. 15. 5. 2022 se konalo MČR CMA v mažoretkovém sportu v Hradci
Králové. Postup na tuto akci si všechna děvčata zajistila v semifinálovém kole v Olo
mouci. Třídenní maratón na MČR byl náročný fyzicky i psychicky pro všechny zúčast
něné. I přesto si odvážíme pěkné vzpomínky, nezapomenutelné zážitky a hlavně
krásná umístění.
Největšího úspěchu dosáhla formace juniorek  pódio pom profi. Ty se umístily na
1. místě a staly se mistryněmi ČR. Nejvyšší počet bodů ze všech kol jim zajistil putovní
pohár pro absolutního vítěze formace pom CMA 2022. Další medailovou pozicí byla
2. místa pro trio juniorek hobby, trio kadetek profi a miniformace kadetek. Juniorky
duo profi si vybojovaly krásné 3. místo. Mimo stupně vítězů, ale s pěkným výsledkem,
bylo sólo kadet profi 6. místo, sólo juniorky profi 4. místo, duo juniorky profi 6. místo,
trio juniorky profi 9. místo, miniformace juniorky profi 7. místo a duo seniorky profi
10. místo. Nelze opomenout 3. místo za choreografii, které získala naše trenérka Kris
týna Procházková. Tyto výsledky zajistily našim děvčatům v některých kategoriích po
stup na ME v Zadaru, které se koná ve dnech 22. 6.  26. 6. 2022.
Putovní pohár asociace CMA bude v nejbližší době vystaven ve výloze detašova
ného pracoviště MěÚ Rajhrad, Masarykova 544.
Poděkování za finanční podporu náleží firmě Ungrmat s.r.o. Poděkování si ještě za
slouží všechna děvčata za maximální nasazení, trenérka za pevné nervy a rodiče za
fandění a catering. Na úplný závěr snad jen “ Hej, hej, hej Rapido je nej! ”
HN
P.S. V měsíci červen bude probíhat nábor, proto sledujte FB stránky Tanečního studia
Rapido Rajhrad.
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Informace nejenom z rajhradské farnosti
Malé ohlédnutí
UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Protože vždy kolem památky Panny Marie Lurdské (tj. 11. února), na kdy připadá
také světový den nemocných, bývá zvykem hromadně udělovat svátost pomazání ne
mocných, měli při nedělních bohoslužbách dne 13. února 2022 také všichni zájemci
z řad rajhradských farníků možnost tuto svátost přijmout.
„Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají
ho olejem ve jménu Páně.“
Svátost nemocných je především svátostí
duchovní posily v nemoci.  Nejde o fyzický lék,
který nás nějak automaticky zachrání, či zlepší náš
zdravotní stav, ale jde o duchovní posilu v nemoci.
V minulosti byla tato svátost chápána jako
„poslední štace“ před smrtí a přítomnost kněze
byla pro nemocného a jeho blízké znamením blíz
kosti smrti, ale dnes je tomu jinak.  Až v nemoci,
zvláště když se jedná o něco vážného nebo do
konce velmi vážného, totiž člověk opravdu zakusí
svou zranitelnost. Ale i v této situaci chce Bůh být
člověku blízko, i když se to nemusí člověku zdát.

SLIBY U SESTER TĚŠITELEK
V rektorátním kostele Kongregace sester Těšitelek BSJ v Rajhradě v sobotu dne 19.
března 2022 ve mši sv. složila po zdárně ukončeném dvouletém noviciátě své první
(časné) řeholní sliby s. M. Edita Holasová.
„Následuj mne!“
POUŤ K BL. KARLU RAKOUSKÉMU
U Sester Těšitelek se v neděli 3. dubna 2022 konala pouť k bl. Karlu Rakouskému,
od jehož úmrtí na Madeiře dne 1. dubna uplynulo rovných 100 let.
Byla to pro všechny příležitost připomenout si statečnost a čestnost našeho po
sledního monarchy, který se nejenom pokoušel zastavit běsnění I. světové války, ale
také byl jedním z mála panovníků, jenž se bojů I. světové války osobně zúčastnil  ne
jenom že s vojáky hovořil (viz fotograficky zdokumentované setkání s rajhradským be
nediktinem  polním kurátem Karlem R. Musilem ve válečných zákopech) a uděloval
jim řády a vyznamenání, ale především viděl ukrutnost války zblízka.
Hlavním celebrantem mše sv. v
rektorátním kostele Božského
srdce Páně byl pomocný brněnský
biskup Msgre Ing. Mgr. Pavel Konz
bul, Dr.
Bl. Karle Rakouský, přimlouvej se u
Boha za naši vlast!

fotografie č. 1  udělování svátosti pomazání ne
mocných v rajhradské kapli sv. Scholastiky

fotografie č. 2  relikviář bl. Karla
Rakouského u Sester Těšitelek

MIMOŘÁDNÁ SBÍRKA NA POMOC UKRAJINĚ
Česká biskupská konference vyhlásila na neděli dne 27. února 2022 mimořádnou
sbírku určenou na pomoc Ukrajině. Výtěžek této mimořádné sbírky, který byl odeslán
na účet Charity ČR, činil celkem 46.670, Kč (z toho 9.911 Kč se vybralo v Rajhradě +
8.000 u sester Těšitelek; 21.419 Kč v Opatovicích a 7.340 Kč v Otmarově).
„Buď štědrý, jak jen můžeš.“
TAKÉ BENEDIKTINI NABÍDLI POMOC UKRAJINSKÝM UPRCHLÍKŮM
Také rajhradští benediktini se aktivně zapojili do pomoci prchajícím lidem z válkou
zmítané Ukrajiny a od pátku dne 4. března 2022 přijímají v rámci svých možností pod
svou střechu hned několik rodin ukrajinských uprchlíků.
„Pojďte, požehnaní mého Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od
založení světa. Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít,
byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, … “

ZVONY Z OPATSTVÍ SE VYDALY DO
ŘÍMA S NOVÝMI SRDCI
V průběhu adventu přestal z jižní věže opatského chrámu vyzvánět největší zvon 
„Stará Matka Boží Rajhradská“.  Důvod byl prostý: puklé srdce a někteří se začali na
základě tradovaných pověstí, že puklé srdce znamená veliké neštěstí, obávat příchodu
nějaké pohromy nebo rozpoutání války.
Na svou letošní tradiční pouť se ale rajhradský mariánský zvon na Zelený čtvrtek
po odeznění chvalozpěvu „Sláva na výsostech Bohu“ vydal do Říma pro požehnání
Svatého otce již s novým ručně kovaným srdcem, které zhotovil a ve čtvrtek dne 7.
dubna 2022 do zvonu zavěsil umělecký kovář a restaurátor Jakub Hylák, Dis. z Vyš
kova.
Nové srdce zároveň obdržel i prostřední zvon sv. Václav, jehož srdce již také nebylo
v nejlepší kondici.
„Kdykoli uslyšíte můj hlas, nezatvrzujte svá srdce.“
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POSTNÍ POKLADNIČKY
Hned 41 postních papírových pokladniček tzv. postniček, do nichž v rámci dobro
volné postní výzvy (tzv. postní almužny) byly po celou dobu postní vkládány ušetřené
finanční prostředky, se podařilo shromáždit mezi farníky celé rajhradské farnosti.
Odříci si něco, co nutně člověk k životu nepotřebuje a takto ušetřené prostředky
pak věnovat na pomoc potřebným, je pravým smyslem postní almužny, která je vidi
telným vyjádřením pečující lásky církve – milosrdenství projeveného skutkem, ke kter
ému se stále může kdokoli, kdo by projevil zájem, přidat.
Oblastní Charita Rajhrad proto upřímně děkuje všem, kteří se rozhodli zapojit do
„Postní almužny“, neboť touto cestou se podařilo nashromáždit částku 18.825 Kč na
podporu charitativního díla organizovaného Charitou Rajhrad.
„Cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“

Informace o tom, které další kostely a modlitebny křesťanských církví se do Noci
kostelů 2022 v blízkém i vzdálenějším okolí zapojí a jaký nabídnou návštěvníkům
případný doprovodný program, je možné dohledat na www stránce nockostelu.cz.
„Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“

SKAUTSKÁ POUŤ V BENEDIKTINSKÉM
OPATSTVÍ
U příležitosti památky sv. Jiřího se o
víkendu od 22. do 24. dubna 2022 v
areálu benediktinského rajhradského
opatství uskutečnila opět po 11 letech
pouť skautů, která měla zdůraznit
jeden ze tří principů skautingu: Povin
nost k Bohu, k druhým i k sobě.
Sobotní mši sv. u příležitosti v
pořadí již 31. skautské poutě, z nichž
mnohé se zásluhou P. Radima Valíka
OSB konaly právě v Rajhradě, v opats
kém chrámě celebroval brněnský
sídelní biskup Msgre ThLic. Vojtěch
Cikrle.

FOLKOVÝ KONCERT V PŘEDVEČER
POUTNÍ SLAVNOSTI
V předvečer poutní slavnosti
(tj. v sobotu 25. června 2022) od
18 h se v kapitulní kapli sv. Ondřeje
benediktinského
opatství
uskuteční koncert písničkářsky fol
kové kapely "Listověje" z Vysočiny,
která je volným pokračovatelem
kapely Žalozpěv.

PŘEDSTAVENÍ O ŽIVOTĚ A DÍLE JANA BLAŽEJE SANTINIHO  AICHLA
V prostorách letního refektáře rajhradského benediktinského opatství bude v
neděli dne 12. června 2022 od 17 h v rámci festivalu Divadelního světa Brno uvedeno
v podání pražského souboru JEDL hodinové komorní představení o životě a díle ar
chitekta a stavitele Jana Blažeje Santiniho  Aichla.
Vstupenky na toto divadelní představení jsou pro zájemce k dostání již nyní na
www stránkách divadelnisvet.cz.

VÝSTAVA LILIÍ
Od 2. do 10. července 2022
vždy od 9 do 17 h se v prostorách
Benediktinského opatství bude
zásluhou Specializované základní
organizace
českého
zahrádkářského
svazu
Brno
„Lilium“ konat další  jubilejní X.
ročník již tradiční výstavy lilií.

fotografie č. 3  fr. František s Vlčaty
Připravujeme
SLAVNOST PRVNÍHO SV. PŘIJÍMÁNÍ
V neděli dne 29. května 2022 v 8 h v opatském chrámě sv. Petra a Pavla v Rajhradě
přistoupí osm dětí k prvnímu svatému přijímání.
NOC KOSTELŮ
V pátek dne 10. června 2022 se uskuteční již 14. ročník akce nazvané Noc kostelů,
během níž bude mít otevřenou od 17 do 22 h svou bránu i opatský chrám sv. Petra a
Pavla.
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fotografie č. 4 plakátová pozvánka
aktuální informace o dění v rajhradské farnosti je možné dohledat také na inter
netových stránkách http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/ a http://www.ses
trytesitelky.eu/
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