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Příjemné předjaří, vážení spoluobčané,
když jsem přemýšlela, o čem by mělo být úvodní slovo starostky, jako první
mě napadlo, že chci poděkovat a především sdělit jistou hrdost na to, že jsem
starostkou právě v Holasicích. Proč? Zde malé vysvětlení.
Když jsme u vánočního stromu v prosinci 2019 vyhlašovali potravinovou
sbírku na pomoc maminkám samoživitelkám v tísni, vůbec jsem netušila, jaká
obrovská vlna solidarity se spustí a nejen já, ale koneckonců i paní vedoucí Azylového domu pro matky a ženy v tísni v Opatovicích u Vyškova krásně vyjádřila
ve svém děkovném dopise, kolik radosti a jisté úlevy naše sbírka pro maminky
znamenala.
Když mně bratr František nabídl možnost sloužit na Štědrý večer děkovnou
bohoslužbu slova na prostranství u naší kaple sv. Václava, měla jsem jisté obavy,
zda-li by naši občané měli zájem o tento typ poděkování. Nicméně krátkým
průzkumem jsme společně s paní Hajmanovou tuto nabídku přijaly. Když
24. 12. krátce před naším setkáním u kaple začalo velmi hustě pršet, byla jsem
si jistá, že u kaple nás bude, jak se říká „akorát tak do mariáše…“. Jaké bylo
mé překvapení, že se nás sešlo téměř 70 osob, a i přes kapky deště se podařilo
vytvořit krásnou vánoční atmosféru a já věřím i v jistou tradici, kterou budeme
i v dalších letech v Holasicích udržovat. Vždyť tato naše kaple byla zbudována
našimi předky. U této kaple se scházeli a prosili nebo děkovali v dobách minulých. Tak vysokou účast občanů jsem vnímala jako projev vděku a úcty k našim
předkům, kteří kapli zbudovali pro sebe a především pro budoucí generace,
což jsme dnes právě my. Hlavní myšlenkou našeho setkání mělo být vytvoření
jistého sousedského společenství a vytvořit příjemnou atmosféru. Leč déšť nám
tento záměr poněkud nedovolil zrealizovat zcela, věřím, že o letošních Vánocích
se nám toto již podaří.
Hned první lednový víkend probíhala v Holasicích tradiční Tříkrálová sbírka.
Letos už po jedenácté. I když bylo z předchozích let jistým pravidlem, že se každým rokem podařilo vybrat vyšší částku, než v tom roce uplynulém, letos to bylo
opravdu rekordních téměř 30 tisíc korun. Děkuji tedy všem Vám, kteří jste
opravdu s úsměvem vyhlíželi koledníky a přispěli na dobrou věc! Stejně tak děkuji i všem koledníkům, které jsme už druhým rokem nemuseli pracně vyzývat,
ale sami a s radostí se přihlásily děti zpravidla s jedním z rodičů a podařilo se
tak vytvořit 7 skupinek, které obešly opravdu celé Holasice.
Hned v pondělí 6. 1. jsem mohla být přítomna klanění se tří králů z naší
Holasické školky v opatském chrámu sv. Petra a Pavla v Rajhradě, kdy děti v tradičních převlecích odevzdaly malému Ježíškovi do Betléma dárky a drobné penízky na pomoc potřebným. Byl to velmi silný, emotivní zážitek a pro mě velmi
pozitivní zjištění, že naše paní učitelky v dnešní komerční době dokázaly dětem
nenásilnou formou sdělit opravdovou podstatu Vánoc.
V letošním roce bude organizován v Těšanech druhý ročník charitativní akce
1

Úvodní slovo starostky obce
Charity Day, který je určen na
podporu konkrétních postižených dětí z našeho regionu.
Naše obec Holasice tuto akci
podpoří jistou materiální pomocí – zapůjčíme obecní párty
stany a sedací pivní sety. Více
se o této akci dozvíte na dalších
stránkách zpravodaje. Věřím,
že tak jako začátek roku 2020
se vyznačuje jistou štědrostí,
laskavostí a pozitivním přístupem Vás občanů Holasic, bude
tomu tak po celý průběh tohoto
roku.
Co nás čeká z větších
investičních akcí v Holasicích. Především to bude
oprava druhého vjezdu do Holasic na ul. Palackého a oprava
panelové cesty na ul. Čsl. armády. Práce na této opravě
budou zahájeny 1. 4. 2020.
Projekčně je také připravena
oprava cesty ke kapli sv. Václava ze spodní části ulice Václavská. Opravě silnice
musí předcházet zpevnění svahu na horní části ul. Václavská, přeložení kanalizace a následně bude na silnici položen nový asfaltový povrch. V nejbližších
dnech bude probíhat výběrové řízení na prováděcí firmu.
Rovněž připravujeme opravu sociálního zařízení v prostorách sokolovny včetně
zbudování vstupu do těchto toalet přímo z venkovní prostory za sokolovnou.
Tak jako každé jaro, čeká nás úprava a péče o zeleň v naší obci. Chci poděkovat všem občanům, kteří pečují o své předzahrádky, veřejná prostranství,
chodníky, a přispívají tak k pěknému celkovému obrazu naší obce. V letošním
roce chceme už podruhé uspořádat akci Ukliďme Holasice! Akce se bude konat
v sobotu 4. 4. 2020 od 14 hodin. Pomoci s úklidem mohou všichni, malí i velcí.
Věříme, že pocit z dobře odvedené práce a malé posezení u táboráku po skončení prací přispěje k prohlubování vzájemných sousedských vztahů. Více se
dočtete na dalších stránkách ve zpravodaji.
Děkuji za pozornost, přeji Vám krásné jaro a pohodu do dalších našich společných dnů v Holasicích.
Lenka Ungrová
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Poplatky 2020
Splatnost plateb za poplatky je jednorázově do 30. 4. 2020 nebo ve dvou
splátkách do 29. 2. 2020 a 30. 4. 2020. Po datu splatnosti má obec možnost
na základě platné obecně závazné vyhlášky vymáhat až trojnásobek dlužné
částky.
Poplatek za komunální odpad: 600 Kč/rok/osoba s trvalým pobytem
v obci nebo za osobu, která má v k.ú. Holasice ve vlastnictví nemovitost, ve
které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, osoby od 75 do 79
let hradí 300 Kč, osoby 80 let a více a osoby ZTP/P jsou od poplatku osvobozeny. Dále jsou osvobozeny děti narozené v roce 2019.
Poplatníkovi, který se zapojil do Systému separovaného sběru odpadu Holasice, bude poskytnuta úleva ve výši 100 Kč/osoba/kalendářní rok. Podmínkou pro udělení úlevy na poplatku je vyplněný a na obecní úřad podaný
registrační formulář, který je obsažen v příloze č. 1 Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2019 Obce Holasice.
Stočné: výše stočného pro rok 2020 činí 26 Kč/m3 + DPH, tj. celkem
29,90 Kč/m3. Dle způsobu zjišťování množství vypouštěných odpadních vod:
* směrnými čísly (35 m3/rok/osoba bydlící v obci) = 1.047 Kč vč. DPH/rok/
osoba
* vodoměrem dle spotřeby vody – dle odpočtu stavu vodoměru x 29,90 Kč/m3
vč. DPH.
Poplatek za psa: 100 Kč za psa. Hradí se za štěně starší 3 měsíce.
Platbu je možné provést:
• v hotovosti na pokladně Obecního úřadu v Holasicích:
pondělí, středa
7.00 – 17.00 hod
úterý, čtvrtek
7.00 – 15.00 hod
pátek
7.00 – 13.30 hod
• převodním příkazem na účet obce Holasice
u Komerční banky, a. s. – číslo účtu:10225641/0100 nebo
u Sberbanky CZ – číslo účtu: 4060013792/6800
Variabilní číslo = číslo popisné
V případě, že platíte bankovním převodem poplatek za celou rodinu, je
možné ho uhradit jednou částkou. Platíte-li však pouze za některé členy rodiny,
je nutné provést platby jednotlivě a ve specifickém symbolu vždy uvést rodné
číslo osoby, za kterou je poplatek placen.
3
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Sběrný dvůr
Od 1. 3. 2020 je opět otevřen sběrný dvůr odpadů obce Holasice a to vždy:
úterý a čtvrtek od 15 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 11 hodin.
Jaké odpady je možné odevzdat:
Papír, plasty a sklo (bílé, barevné) – plastové lahve budou sešlapané z důvodu
dostatečného využití kapacity kontejnerů. Papírové krabice budou rovněž
rozřezány či zmenšeny na maximálně možný úsporný rozměr.
Nebezpečné odpady – barvy, ředidla, lepidla, oleje (motorové, mazací,
převodové), kyseliny, louhy, pesticidy a další chemikálie používané v domácnostech. Dále je možné odevzdat textilie a obaly znečištěné těmito látkami.
Baterie a akumulátory, zářivky (lineární i kompaktní tzv. úsporné) a výbojky.
Pozn.: obyčejné žhavené žárovky vyhazujte do popelnice.
Elektroodpady – všechny druhy elektrických a elektronických zařízení používaných v domácnosti jako jsou: ledničky, pračky, sporáky, televize, monitory,
rádia, CD přehrávače, videorekordéry, fotoaparáty, počítače, klávesnice,
tiskárny, kopírky, telefony, mobily, hodiny, elektrické hračky, elektrické nářadí,
fritézy, fény, vysavače, žehličky, kuchyňské přístroje, váhy a další.
POZOR! Elektrospotřebiče musí být kompletní! tzn. nesmí být rozebrané, zvláště
pokud jsou z nich „vytěženy“ barevné kovy, části jako je motor, kompresor apod.
V takovém případě je obsluha oprávněna spotřebič odmítnout.
Objemný odpad – starý nábytek, koberce, linoleum, sanita, sádrokarton,
dřevotříska, povrchově upravené dřevo apod.
POZOR! Nábytek musí být rozebrán nebo rozbit na jednotlivé desky. Je to z důvodu max. využití kapacity kontejneru.
Stavební odpady – stavební suť s obsahem cihel, betonu, malty, dlažby,
betonových/pálených tašek a kamenů.
POZOR! Příjem stavebních odpadů je omezen množstevně na max. 1 m3/
rodinný dům nebo byt v bytovém domě/rok. Stavební odpady musí být bez
příměsí, v opačném případě je dovážející povinen provést vytřídění na místě dle
pokynů obsluhy.
POZOR! Je přísně zakázáno dovážet stavební odpady s obsahem azbestu (např.
eternit, azbestocementové trubky a desky). Odvoz tohoto odpadu si musíte
zajistit na vlastní náklady oprávněnou firmou.
Dřevo – větve, kmeny, nelakované a jinak povrchově neupravené dřevo: desky,
prkna, fošny, střešní latě apod.
Kovy – železné i neželezné kovy: trubky, tyče, dráty, plechy, kování, armatury,
plechovky příp. výrobky, které obsahují kovy, jako jsou staré kotle, plynové
4
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sporáky, jízdní kola, nářadí, kabely apod.
Bioodpady – tráva a listí. Ořezy keřů a větve do průměru 5 cm.
Jedlý olej a tuky – v období od 1. 4. do 31. 10. lze odevzdávat rostlinné
i živočišné oleje a tuky z domácností, v období od 1. 11. do 31. 3. lze odevzdávat
pouze rostlinné tuky a oleje.
Léky – léky a léčiva, která jsou již prošlá, nelze je užívat.
Ojeté pneumatiky – Prosím, abyste využívali veřejná místa zpětného odběru
pneumatik, která podle zákona musejí výrobci a dodavatelé pneumatik povinně
zřizovat. Zpětný odběr provádí ta místa zpětného odběru pneumatik, která s výrobci/dovozci uzavřela smlouvu. Seznam míst zpětného odběru (tento odběr je
vždy bezplatný a nezáleží na tom, kde motorista nové pneumatiky pořídil/koupil)
lze nalézt na www.eltma.cz.
Naší obci nejbližším místem zpětného odběru pneumatik ZDARMA jsou společnosti JAMBOR Blučina, AGRO SERVIS CZ Rajhradice, JIV TRANS Modřice,
PNEUMATICO INTERNATIONAL spol. s r.o. Němčičky. Této možnosti zpětného
odběru pneumatik byste měli využívat. Proč? Zaplatili jste si za zpětný odběr při
nákupu pneumatik. Tím, že pneumatiky odevzdáte ve sběrném dvoře naší obce,
značně zatížíte obecní rozpočet náklady, jež mají nést povinné osoby. Za vámi
odevzdanou pneumatiku na sběrném dvoře, obec Holasice zaplatí
nemalé peníze.
POZOR! Příjem ojetých pneumatik ve sběrném dvoře obce Holasice je omezen
množstevně na max. 4 ks ojeté pneumatiky bez disku/rodinný dům nebo byt
v bytovém domě/rok. Budou-li pneumatiky na discích, má právo obsluha tyto
nepřijmout.

Den seniorů
V neděli 19. 4. 2020 od 16 hodin v obecní sokolovně proběhne 6. setkání
holasických seniorů. Všichni z řad seniorů obdržíte osobní pozvánku, a protože
budeme připravovat malé pohoštění, budete požádáni, abyste svou účast potvrdili na obecním úřadu u paní Menšíkové. Z připravovaného programu je přislíbeno vystoupení dětí z naší školy, můžete shlédnout fotodokumentaci
z uskutečněných akcí holasického klubu seniorů. Dozvíte se o připravovaných
aktivitách klubu seniorů. Budete se moci zaposlouchat, zazpívat, zatančit si za
doprovodu hudebního programu manželů Procházkových, kteří u nás již dvakrát
vystupovali (písně 30. a 60. let). Za organizátory můžu říct, že se všichni na
setkání s Vámi těšíme!
Lenka Ungrová
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Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 12. zasedání konaném dne 12. 12. 2019

Z jednání zastupitelstva obce

určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 12. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní
Tomanovou a Bc. Oškrdala;
schválilo:
• dodatečné zařazení žádost ředitelky školy o navýšení finančních prostředků
do rozpočtu ZŠ a MŠ pro rok 2019, dále Dodatky ke Smlouvě o soustředění
finančních prostředků při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany mezi obcí
Holasice a Rajhradem, a stejný dodatek uzavřený mezi obcí Holasice a obcí
Popovice
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• pověření starostky obce ke schvalování průběžných rozpočtových opatření
ve výši 2 mil. Kč mezi konáním jednotlivých zastupitelstev obce do konce funkčního období
• rozpočet obce na rok 2020: příjmy 21,3 mil. Kč, výdaje 24,3 mil. Kč, rozdíl
ve výši 3 mil. Kč bude financován z vlastních zdrojů z přebytků z minulých let
• střednědobý výhled rozpočtu obce Holasice na období 2021-2023
• vyrovnaný rozpočet ZŠ a MŠ Holasice pro rok 2020: příjmy 9.509.474 Kč,
výdaje 9.509.474 Kč
• cenu vodného pro rok 2020 v obci Holasice: od 1. 1. do 30. 4. 2020:
32,03 Kč + DPH 15 % = 36,84 Kč/m3, od 1. 5. 2020: 32,03 + DPH 10 % =
35,23 Kč/m3
• cenu stočného pro rok 2020 v obci Holasice: od 1. 1. do 30. 4. 2020:
26,00 Kč + DPH 15 % = 29,90 Kč/m3, od 1. 5. 2020: 26,00 + DPH 10 % =
28,60 Kč/m3
• splatnost za stočné jednorázově nejpozději do 30. 4. 2020 nebo ve dvou
stejných splátkách vždy nejpozději do 28. 2. 2020 a do 30. 4. 2020
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břememe
č. 1030053322/002 na umístění nového kabelového vedení NN na pozemcích
p.č. 611/2, 613/20, 613/53, 613/3, 613/4 vše v k.ú. Holasice uzavřenou
mezi Obcí Holasice a E.ON Distribuce a.s. za jednorázovou náhradu ve výši
16.400 Kč bez DPH (k částce bude započítána platná sazba DPH)
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břememe
č. 1030052512/001 na umístění nového kabelového vedení NN na pozemcích
p.č. 703/3;702/3; 706/4 vše v k.ú. Holasice uzavřenou mezi Obcí Holasice
a E.ON Distribuce a.s. za jednorázovou náhradu ve výši 3 000 Kč bez DPH
(k částce bude započítána platná sazba DPH)
• smlouvu o právu provést stavbu v rámci akce „Oprava ul. Čsl. armády a ul.
Palackého v obci Holasice“ stavbu napojení místní komunikace na silnici II/425,

smlouva je uzavřena mezi Obcí Holasice a JMK
• přílohu č. 2 ke smlouvě č. 16/09 o odstraňování a separaci komunálního
odpadu v obci Holasice pro rok 2020
• pořadí sestavené hodnotící komisí od nejvýhodnější nabídky po nejméně
výhodnou „Prodej akátu na pni – průzkum trhu“
• výběr nejvýhodnější nabídky – společnost TOMAVA s.r.o., Ostrožská Nová
Ves pro veřejnou zakázku „Prodej akátu na pni“
• uvolnění částky ve výši 359.089 Kč z rozpočtu obce Holasice pro rok 2020,
částka je příspěvkem obce Holasice na žáky navštěvující ZŠ TGM Rajhrad ve
školním roce 2020
• přijetí věcného daru – digitální piano HN209336 v hodnotě 14.990 Kč
a zahrnutí do vlastnictví p.o. ZŠ a MŠ Holasice
• předložený návrh na vyřazení majetku p.o. ZŠ a MŠ Holasice
• navýšení finančních prostředků do rozpočtu ZŠ a MŠ Holasice ve výši
100.000 Kč, částka bude uvolněna z rozpočtu obce Holasice pro rok 2019
• dodatek č. 4 ke Smlouvě o soustředění finančních prostředků při plnění úkolů
k zabezpečení požární ochrany mezi Obcí Holasice a Městem Rajhrad
• dodatek č. 4 ke Smlouvě o soustředění finančních prostředků při plnění úkolů
k zabezpečení požární ochrany mezi Obcí Holasice a Obcí Popovice
• termín příštího jednání 6. 2. 2020 od 18,30 hodin, body a důvodové zprávy,
které mají být zahrnuty na program jednání budou dodány do 28. 1. 2020 do
12,00 hodin;
vydalo:
• OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020
ve výši 600 Kč/osoba
• OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
• OZV č. 3/2019, kterou se ruší OZV č. 4/2013
• OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství;
pověřilo:
• starostku uzavřít smlouvu se společností TOMAVA s.r.o. na VZ „Prodej akátu
na pni“;
vrátilo:
• smlouvu společnosti VIVO Connection k zapracování usnesení č. 53/2018
z 19. 6. 2018;
uložilo:
• finančnímu výboru ZO provést kontrolu částí hospodaření obce v termínu do
27. 12. 2019
• kontrolnímu výboru ZO provést kontrolu plnění přijatých usnesení zastupitelstva obce za rok 2019 v termínu do 31. 3. 2020;
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Z jednání zastupitelstva obce

vzalo na vědomí:
• sdělení Bc. Oškrdala, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání zastupitelstva pro svou osobní potřebu a pro zveřejnění na FB
• rozpočtové opatření č. 12, 13/2019
• výroční zprávu o činnosti a hospodaření školy ve šk. roce 2018/2019
• příkaz k provedení inventarizace majetku obce Holasice k 31. 12. 2019
• informaci o železniční zastávce
• informace o novém jízdním řádu autobusové linky 505 IDS JMK
• informace z obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce na svém 13. zasedání konaném dne 6. 2. 2020
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 13. zasedání zastupitelstva obce Holasice
Ing. Stejskalovou a pana Bachorce;
schválilo:
• dodatečné zařazení bodu s názvem Vodní prvek, který předložil místostarosta
obce
• kupní smlouvu na veřejné osvětlení z lokality Čtvrtě, uzavřenou mezi Obcí
Holasice a Z+R Group, s.r.o.
• smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 96/2020 uzavřenou mezi
Obcí Holasice a soukromou osobou
• smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330057752/002 za účelem
zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona
osobní služebnosti energetického vedení dle tohoto zákona na pozemku p.č.
42/7 k.ú. Holasice za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 Kč, uzavřenou mezi
Obcí Holasice a E.ON Distribuce, a.s.
• pořadí sestavené hodnotící komisí od nejvýhodnější nabídky po nejméně
výhodnou („Oprava ul. Čsl. armády a ul. Palackého v obci Holasice“)
• Výběr nejvhodnější nabídky – Dopravní stavby Brno, s.r.o. pro veřejnou
zakázku „Oprava ul. Čsl. armády a ul. Palackého v obci Holasice“
• Pořadí sestavené hodnotící komisí od nejvýhodnější nabídky po nejméně
výhodnou “Změna č. I Územního plánu Holasice“
• výběr nejvhodnější nabídky – od Ing. Arch. Barbory Jenčkové pro veřejnou
zakázku „Změna č. I ÚP Holasice“
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok 2020 příspěvek ve výši 8.000 Kč ČSV,
z.s. Rajhrad
• darovací smlouvu č. 1220/2019 uzavřenou mezi Obcí Holasice a ČSV, z.s.
Rajhrad
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok 2020 příspěvek ve výši 25.000 Kč
Mysliveckému spolku Rajhrad, Popovice, Holasice, z.s.

• darovací smlouvu č. 1306/2019 uzavřenou mezi Obcí Holasice a Mysliveckým spolkem Rajhrad, Popovice, Holasice, z.s.
• doplnění č. III smlouvy o bod č. 8 smlouva uzavřená mezi Obcí Holasice
a VIVO CONNECTION
• dohodu o PP uzavřenou mezi Obcí Holasice a p. L. T. – úklid prostor sokolovny a obecního úřadu
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně – mezi Obcí Holasice a p. A. G. v období leden až červen 2020 za účelem sportování – fotbálek
pro dospělé
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně – mezi Obcí Holasice a p. F. H. v období leden až červen 2020 za účelem sportování – cvičení
pro děti
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně – mezi Obcí Holasice a p. J. S. v období leden až červen 2020 za účelem sportování – cvičení
pro muže
• návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2018 vč. doporučeného doplnění zápisu Ing. Stejskalovou
• termín příštího jednání zastupitelstva: 23. 4. 2020;
pověřilo:
• starostku k uzavření smlouvy se společností Dopravní stavby Brno s.r.o.
• starostku k uzavření smlouvy s Ing. Arch. Barborou Jenčkovou;
nechválilo:
• zrušit pravidelné zvonění kaple sv. Václava
• 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
• požadavek Bc. Oškrdala na doplnění zápisu z 12. jednání ZO o poznámky,
které předložil
• rozpočtové opatření č.14, 15/2019
• zprávu finančního výboru o provedené kontrole části hospodaření obce Holasice
• zprávu o plnění přijatých usnesení zastupitelstva obce Holasic za rok 2019
• stanovisko odboru územního plánování MěÚ Židlochovice
• informaci o uvažované úpravě prostranství před samoobsluhou vč. vodního
prvku
• informace z obecního úřadu
•informaci o nutnosti vyřešit situaci opatrovance Č. B. ve věci nefunkčního
napojení jeho obydlí na elektřinu
• informaci o nutnosti řešení žádostí občanů obce o prodej zaplocených obecních pozemků.
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Ukliďme Česko, ukliďme Holasice
Akce Ukliďme svět! je organizována Českým svazem ochránců přírody již od
roku 1993. Postupem času vznikla i akce Ukliďme Česko a od roku 2019 také
u nás v Holasicích akce Ukliďme Holasice!
Když jsem před rokem zvala dobrovolníky na první akci u nás v Holasicích,
věřila jsem, že se nás sejde alespoň 20 osob. Byla jsem velmi mile překvapena,
moje očekávání se naplnila více než dvakrát! Sešlo se 43 dobrovolníků,
z toho 20 dětí. Rozdělili jsme se do 8 skupin. Od organizátorů jsme obdrželi
pytle na odpadky a případně další ochranné pomůcky.
V dopoledních hodinách uklízeli také myslivci z Holasic (8 osob) jim přidělený
prostor. Každá skupinka z odpoledních dobrovolníků dostala svůj „rajón“, který
byl za cca 2,5 hodiny uklizen.
Nasbírali jsme celkem 1200 kg odpadků, z toho se podařilo 800 kg vytřídit
(plast, bio - listí a větve, papír, suť, 25 ks
pneumatik, ale i injekční stříkačky, apod.).
Kolem cca 17. hodiny jsme se sešli
u hospůdky Na kuželně, kde jsme jako poděkování obdrželi poukázku na pivo pro dospělé a limo pro děti. Připraven byl oheň,
na kterém jsme si mohli opéct špekáček,
jako poděkování za pomoc při dobré akci.
Pro letošní akci vás opět prosím,
přijďte v sobotu 4. 4. 2020 ve 14 hodin
na sraz účastníků úklidu před budovu
ZŠ v Holasicích, odkud se rozdělíme do
skupinek a pokusíme se uklidit prostor
např. kolem kolejí u dráhy, prostor kolem
velkého fotbalového hřiště, aj. S sebou si,
prosím, vezměte pracovní rukavice a pracovní nářadí (hrábě, lopaty).
Bez osvícených a odpovědných lidí bude naše okolí pomalu
mizet pod nánosy odpadků, a to
zcela jistě nikdo nechceme. JÍT
PŘÍKLADEM MÁ SMYSL. Třeba
se nám podaří počet dobrovolníků ještě zvýšit!
Jsem si jistá, že v Holasicích
je hodně odpovědných lidí, za
účast předem děkuji!
Lenka Ungrová
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sobota

4. dubna 2020
Poj!me spole"n#
uklidit HOLASICE !
Sraz ve 14 hod.
p!ed budovou Z"
ul. Palackého 24
S sebou dobrou náladu,
pracovní rukavice a pevnou obuv.
Po akci si ope#eme $peká#ky!
Kontaktní osoba: Radek Sláma, tel. 737 852 365

Základní škola

Základní škola

První pololetí je za námi a naši prvňáčci si 29. 1. 2020 odnesli domů své
úplně první vysvědčení a pochvalu od paní učitelky. Nejenže úspěšně zvládli
učivo, ale také ukázali, jak dokáží vzájemně spolupracovat, komunikovat, podílet
se na smluvených pravidlech a pomáhat si. Žáci zvládají pracovat jak samostatně, tak i ve skupinách. Ve skupinové práci se naučili respektovat názory druhých a rozdělit si mezi sebou činnosti zadaného úkolu tak, aby jej úspěšně splnili
a aby se zapojili všichni členové skupiny. Díky tomu jsme byli schopni si již teď
naplánovat hru na druhé pololetí „Skokan roku“, ve které budou žáci získávat
body „žabáky“ pro svoji skupinu. Společně se nám s žáky podařilo vytvořit zimního maskota – sněhuláka Františka, který každé ráno vítá ostatní spolužáky ve
škole. Pevně věříme, že se těchto 24 šikovných dětí stále bude těšit do školy,
že budou mít mezi sebou dobré kamarádské vztahy a že budou i nadále
úspěšní, aby potěšily nejen rodiče, ale hlavně sebe.
Přestože za okny zimní počasí nevládne, máme opět možnost využívat ledovou plochu v Rajhradě. Bruslení začátkem března vystřídá plavání v prostorách
krytého bazénu v Hustopečích. Škola se zapojila do VI. etapy rozvojového programu Podpora výuky plavání k získání finančních prostředků na dopravu.
Od ledna začaly probíhat v základní škole pro naše předškoláky edukativně
– stimulační skupinky. V letošním roce jsou opět dvě skupiny. Děti hravou formou rozvíjejí schopnosti a dovednosti, zvykají si na prostření školy a nové situace. To jim usnadní lépe zvládnout 1. ročník. Pracují společně s rodiči, kteří tak
získávají podněty pro další práci s dětmi.

prvků či bezpečnosti při zimních sportech, ale také o zdravé výživě, o důležitosti
pestrosti stravy s dostatečným množstvím vitamínů. Proto jsme měli i ochutnávku
exotického ovoce, kdy děti, se zavázanýma očima, určovaly podle vůně a chuti
druh ovoce. Dětem se ochutnávka velmi líbila a některé z nich zjistily, že ochutnané ovoce jim velmi chutná i když ho předtím jíst nechtěly. Pověděli jsme si
také, odkud k nám které ovoce přicestovalo a kde tedy roste. Ovoce, které
dětem nejvíc chutnalo si děti namalovaly. Děkujeme rodičům, kteří přispěli koupením exotického ovoce.

Školní družina
V těchto zimních měsících si s dětmi ve školní družině povídáme o výchově
ke zdraví a to nejen z hlediska dopravní bezpečnosti a důležitosti reflexních
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Projekty
Projekt s názvem Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ
a MŠ Holasice II., který jsme zahájili k 1. 1. 2019, pokračuje i v tomto roce personální podporou v ZŠ, MŠ i ŠD doučováním, projekty a dalším vzděláváním
pedagogických pracovníků.
V rámci místního akčního plánu rozvoje vzdělávání získala naše škola na období 2019 – 2022 finanční prostředky k realizaci aktivit v základní i mateřské
škole. Jednotlivé činnosti probíhají formou projektových dnů za účastí externích
pracovníků. Děkuji všem osloveným, kteří se budou podílet na projektových
dnech pro naše děti.
Pozvánka
25. 3. 2020
14. 4. a 15. 4. 2020
12. 5. 2020

Den otevřených dveří 8:00 – 10:00
Zápis do 1. třídy
Zápis do MŠ
Pavlína Zámečníková

příspěvky zařadila: třídní učitelka 1. ročníku a vedoucí vychovatelka
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Mateřská škola
Klanění Tří králů
„Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho
matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu.
Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato,
kadidlo a myrhu.“
(Mt 2,10-11)

Dne 6. ledna 2020 vstoupili Tři králové z Mateřské školy Holasice v tradičních převlecích za doprovodu varhan do Staroslavného benediktinského opatství sv. Petra a Pavla v Rajhradě, aby se poklonili v Betlémě Ježíškovi a donesli
mu dary. Děti vhazovaly do černouškovy pokladničky drobné mince na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším
sociálně potřebným skupinám lidí. Dětem a jejich rodičům jsme takto chtěli
připomenout pravou podstatu Vánoc, která se tolik vzdaluje té dnešní, komerční
a uspěchané.
Děkuji za podporu a pomoc při realizaci akce
panu fr. Františku J. Teisterovi OSB a za profesionální
varhanní doprovod panu Jiřímu Langovi.

Jaromíra Saletová
vedoucí učitelka
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Charity Day – pomáháme společnou cestou
Charity Day – pomáháme společnou cestou
23. 5. 2020
V květnu letošního roku se bude v obci Těšany
konat druhý ročník akce Charity Day – pomáháme
společnou cestou. Charity Day je sobota doslova nabitá programem pro celou rodinu. Výtěžek z akce
VQiPL
bude prostřednictvím organizace Společnou cestou
]~
s námi z. ú. poskytnut na podporu konkrétních dětí
s handicapem v našem regionu. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý program
sportovního či kulturního charakteru, kterého se mohou aktivně zúčastnit.
Pro dospělé i děti budou k dispozici různé dráhy, kde si lidé bez postižení
mohou vyzkoušet např. jízdu na invalidním vozíku, chůzi se slepeckou holí nebo
se seznámit s výcvikem asistenčního psa. Děti si určitě užijí skákací hrady, skluzavky, jízdu na koni či hudební scénu na pódiu. Symbolickým vyvrcholením programu bude, stejně jako minulý rok, exhibiční zápas výběru starostů proti
Mercedes týmu složeného Petrem Švancarou. Kromě muzikantů a sportovců akci také podpoří šikovní výtvarníci, kteří při loňské akci namalovali k vydražení nádherné obrazy na rozměrná plátna. Této akce se v loňském roce
zúčastnilo přibližně 1 000 návštěvníků, díky ní a dalším akcím s Charity Day
spojených se vybralo úctyhodných 364 331 Kč na dobrou věc.
Společně se zapsaným ústavem Společnou cestou s námi organizaci akce
zaštiťuje mikroregion DSO Cezava, přičemž aktivní podporu tomuto projektu
poskytuje kromě Těšan a dalších obcí našeho regionu, i vaše obec Holasice.
Účast na akci přislíbil i Michal Pírek se svou Slack Show.
Podpořte dobrou věc, přijďte se za námi podívat a užijte si skvělý den.
A chcete-li nás podpořit ještě více, můžete nám pomoci s organizací anebo materiálně či finančně přispět. Více informací a kontakty naleznete na webových
stránkách. Těšíme se na vás na Charity Day v Těšanech.
Ing. Miroslav Zborovský
www.charityday.cz
starosta obce Těšany
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Hasiči Holasice

Hasiči Holasice

Dobrý den, než začneme s přehledem akcí u hasičů za uplynulé období, rádi
bychom všem z Holasic popřáli šťastné vykročení do roku 2020.
Letošní rok ovšem nezačal v naší obci právě příznivě. Sedmnáctého ledna
ve čtvrt na sedm ráno byl jednotce nahlášen výjezd k požáru skladovací haly
s možným výskytem pracovníků uvnitř. Jednotka byla za deset minut na místě
události s technikou CAS v počtu 1+3 (další 2 členové se připojili o něco později). Jednotka byla velitelem zásahu okamžitě přesunuta k zásahu u jižní části
haly. Po nezbytné přípravě (hadice, dýchací technika, další výbava) bylo našimi
členy zahájeno hašení uvnitř zasažené haly s cílem zabránit rozšíření požáru
směrem k nám. Provedeným průzkumem naštěstí nebyla zjištěna přítomnost
žádných civilních osob. Vzhledem k rozsahu požáru a nedostatku vody byl vyhlášen druhý stupeň poplachu, kdy k požáru zamířilo devět jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Naše jednotka stále zasahovala uvnitř objektu
a byla plně využita při dalších pracích s cílem minimalizovat škody a zabránit šíření požáru. Požár se však sendvičovou konstrukcí haly šířil dál, a to zejména
ve střešní části. Následně byl vyhlášen třetí stupeň poplachu, povoláno bylo dalších šest jednotek. Při doplňování vody u školy jsme zjistili závadu na nadzemním
hydrantu. Tato velmi nepříjemná věc zkomplikovala činnost jednotky. Závadu
jsme se pokoušeli s velkým vypětím odstranit, dalšímu úniku vody jsme nakonec
alespoň provizorně zabránili. Oprava byla později vyřešena vodárnami. Jednotka
se po návratu na místo požáru zapojila do vyklízení poškozených kanceláří a dalších hasebních prací z jižní strany. Zde jsme použili nové zařízení na výrobu
pěny, které se ukázalo být velmi účinným. Vzhledem k množství spotřebované
vody odebírané z hydrantové sítě nejen v Holasicích (Rozhraní, U Srnce), ale
i v Rajhradě či Vojkovicích, a množství nasazených hasičů, byly následně povolány i jednotky s velkokapacitními cisternami
a jednotky zaměřené
na poskytování zázemí
při zásazích. Celkový
počet jednotek tak dosáhl čísla 23 včetně
jednotky HZS – Záchranné roty z Jihlavy,
která dovezla a použila
pásový bagr s kleštěmi na rozebírání
konstrukcí. Během
odpoledne se připojila
další skupina členů
naší jednotky s DA,

která vystřídala téměř všechny zasahující od rána. V podvečer byla v hale plachtami zakryta poškozená technika firmy. Naše jednotka, jakožto místní, byla po
odjezdu jednotek ponechána na místě na dohlídku požářiště. Že se nejednalo
o věc zbytečnou, se ukázalo záhy. Několikrát jsme dohašovali znovu rozhořená
ohniska, navíc jsme zjistili i únik plynu, který byl nahlášen pohotovosti plynáren.
Dohlídku jsme prováděli až do devíti hodin ráno, kdy si místo požáru od VJ Holasice převzal zpět ŘD HZS, aby jej následně předal majiteli. Bylo dohašeno
poslední ložisko požáru a jednotka se před 10h vrátila zpět na hasičku. Zde
jsme další hodinu a půl doplňovali a měnili použité vybavení za nové. Jednalo
se o největší požár v obci za 70 let a doufáme, že alespoň tak dlouho k podobnému nedojde.
Dovolím si upozornit, že zásahu se účastnili všichni dostupní členové jednotky, a to v předepsaném stavu po celou dobu zásahu a v čase dle dohody o střídání na místě události. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zúčastněným
členům zásahové jednotky za nasazení na místě události, a těm, co se nemohli
zásahu přímo účastnit, za vstřícnost a zájem.
Dvacátého ledna krátce po poledni byla jednotka na místo vyslána znovu na
dohašení jednoho menšího požáru. Pomocí vysokotlakého proudu jsme jej uhasili během 15 minut.
28. ledna vyjížděla jednotka k dopravní nehodě mezi Rajhradem a Syrovicemi. Na místo jsme i přes silný provoz a nepozorné řidiče dojeli velice záhy po
jednotce HZS ze Židlochovic a před jednotkou HZS BVV z Brna. Na místě jsme
zjistili dopravní nehodu 1 osobního vozu, které po vyjetí ze silnice narazilo do
mostního pilíře. U vozidla již zasahovala jednotka ze Židlochovic. My jsme se
spolu s jednotkou z BVV podíleli na pátrání po okolí nehody po údajném spolujezdci. Tato informace se však
ukázala jako mylná.
Bohužel i přes
snahu zasahujících
byl mladý řidič na
místě mrtvý.
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Obrázky z akcí
i zásahů najdete na
webové
adrese
www.rajce.idnes.
cz/sdhholasice.
za hasiče
Luboš Bachorec

Střípky z historie

Střípky z historie

V dubnu letošního roku to bude už 75 let, co v naší obci proběhly ničivé
boje II. světové války.

Jaký je to paradox! Radostné a rozesmáté tváře mladých dívek v manifestačním průvodu na pozadí trosek domů čísel 110, 111 a 112 v Brněnské ulici.

Přímých pamětníků je už pár, jenom my mladší si to musíme připomínat, protože jsme měli to štěstí, že jsme to nemuseli sami prožívat. Proto předkládám
pár fotek pro dokreslení běhu času.

Pohled na stejné domy
č. 110, 111, 112 a 113
s odstupem 25 let, po
otevření nové silnice
v roce 1970. Vpravo bílý
kamenný kilometrovník.

Ten stejný pohled po dalších 50 letech – v roce
2020, a přejme si, aby to
nikdy nebyly trosky.

Ulice tehdy zvaná „Chorvatsko“ byla pro postupující vojska smrtelnou pastí.
Zde se odehrávaly ty nejtěžší boje a bylo poničeno nejvíce domů střelbou a následujícími požáry. Zničený tank dostal zásah pancéřovou pěstí odpálenou
z okna domu, posádka neměla šanci přežít.
To bylo přibližně v místech, kde je zaparkovaný přívěs. Snad se nebude nikdy
historie opakovat a před domy budou parkovat jenom auta.
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Jiří Liška
fotografie: J. Kadečka, publikace k 25. výročí vítězného
jara
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Obecní knihovna
Vážení čtenáři,
také rok 2020 si pro nás připravil výzvy jak v osobním životě, tak i na poli
čtenářském. Čtenářská výzva 2020 vám nabízí dvacet témat, z nichž si můžete
vybrat jak své oblíbené autory či tituly, tak i vyzkoušet žánry, které byste si jinak
nevybrali. Témata letošní čtenářské výzvy jsou:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kniha, jejíž autor letos oslaví (oslavil) kulatiny
Kniha, která má v názvu den v týdnu
Kniha, jejíž hlavní postava má vaše vysněné povolání
Kniha, která má na obálce květinu
Kniha, jejíž hlavní hrdina trpí psychickou poruchou
Kniha, která vás zaujala svým názvem
Kniha o holokaustu
Kniha s názvem vystihujícím vaši osobnost nebo náladu
Kniha, jejíž první věta začíná zájmenem
Kniha autora, od kterého jste ještě nic nečetli
Kniha autora, který získal cenu E. A. Poea
Kniha, která je na Databázi knih v době čtení méně než 20x
v Přečtených
Kniha od dánského autora
Kniha básní
Kniha, jejíž obálka se vám nelíbí
Kniha, která má v názvu slovo "aneb"
Kniha, ve které se odehrává svatba nebo pohřeb
Kniha, jejíž název je na obálce červenou barvou
Kniha poprvé vydaná v roce 2020 (nová kniha)
Kniha, která nesplňuje ani jedno z předešlých témat letošní výzvy

Aby pro vás bylo rozhodování jednodušší, můžete se inspirovat výběrem
autorů a titulů pro první dvě výzvy:
1. Kniha, jejíž autor letos oslaví (oslavil) kulatiny
Jeffery Deaver (*1950): Sběratel kůží, Pokoj smrti, Ostrý řez, Sběratel kostí
Kateřina Tučková (*1980): Žitkovské bohyně, Vyhnání Gerty Schnirch
Nora Roberts (*1950): Povolené ztráty, Spodní proudy, Výhodný obchod
Jo Nesbo (*1960): Nůž, Krev na sněhu, Levhart, Sněhulák
Karel Čapek (*1890): Povídky z jedné kapsy, Krakatit, Dášeňka, Bílá nemoc,
Válka s mloky

Obecní knihovna
Sandra Brown: Tučné úterý
Monika Peetz: Úterní ženy
Lee Harris: Vražda na Velký pátek
Jan Neruda: Zpěvy páteční
Obecní knihovna Holasice si vám dále dovoluje nabídnout nové knihy
ze svého fondu:
Knihy pro dospělé:
Ladislav Beran: Někdo z vás je vrah, pánové!
Kay Brattová: Přej mi domov
Robert Bryndza: Do posledního dechu
Robert Bryndza: Smrtící tajnosti
Csölleová, Eva: Hvězdné návraty: autentická vyprávění našich herců
Therese Anne Fowlerová: Dáma z dobré rodiny
Karel Hvížďala: Jiří Suchý & Tingltangl – 3 1/2 rozhovoru
Stanislava Jarolímková: Slavné Češky a jejich blízcí
Michaela Košťálová: Sága rodu Masaryků
Robert Lyndon: Cesta sněžných ptáků
Liane Morarty: Úplně cizí lidé
Kate Mortonová: Hodinářova dcera
Kamila Moučková: Je to marný, je to marný, je to marný
Jarmila Pospíšilová: Lišákova pravda
Hans Rosenfeldt: Vyšší spravedlnost
Roman Schuster: Karel Gott zůstal svůj 1939-2019
Robert Webb: Jak nebýt kluk
Miloš Zapletal: Za zády slavných: Pohled do zákulisí českého showbyznysu
Knihy pro děti:
Pamela Butchart: Mám vlkodlaka ve stanu!
Sam Copeland: Karlík se mění ve slepici
Katja Frixeová: Podivuhodný křeček Harry
Carlotte Habersack: Neotvírat! Kouše!
Miloš Kratochvíl: Proč nehraje King Kong ping pong
Tereza Pařízková: Stela a 16 huskyů
Alex Smith: Pan Tučňák a ztracený poklad
Sarah Welk: Skoro nejlepší sestry: Pohroma s dortem
Příjemné chvíle u dobré knihy přeje

2. Kniha, která má v názvu den v týdnu
Zdena Frýbová: Neděle jako stvořená pro vraždu
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Petra Koláčková, knihovnice
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tuto službu rajhradským farníkům dočasně převzít fr. Norbert P. Svozilek OSB z rajhradského opatství.

MALé OHLéDNUTÍ
P. Damián Žilka OSB ze Samporu
Od poloviny prosince žije v rajhradské benediktinské komunitě jako host P. Damián Žilka OSB z benediktinského kláštera Sampor na Slovensku, aby po dobu
jednoho roku vypomohl v duchovní správě rajhradské farnosti.
Úmrtí s. M. Josafaty od Sester Těšitelek
V úterý 10. prosince po životě naplněném 69letou službou a obětí v Kongregaci
Sester Těšitelek zesnula v klášteře Sester Těšitelek v Rajhradě ve věku 86 let s. M.
Josafata (Pavlína) Kučerová původem z Miletína (okres Jičín). Její tělesné ostatky
byly za přítomnosti spolusester a smutečních hostí uloženy do hrobu Sester Těšitelek na rajhradském hřbitově v úterý dne 17. prosince 2019.
Holasická Štědrovečerní modlitba
Na Štědrý den snad poprvé v několika set leté
historii Holasic ožilo prostranství před kaplí sv.
Václava, kde se i přes určitou nepřízeň počasí
sešlo nejenom 68 tamních obyvatel, aby společně v rámci Štědrovečerní modlitby s živou Betlémskou scénou (role Svaté rodiny se ujali Tereza
a Tomáš Novotní z Rajhradu a pastýře ztvárnil Jiří
Minařík z Rajhradu) vedené fr. Františkem J. Teisterem OSB oslavili narození Spasitele.
Po odeznění závěrečné vánoční písně „Tichá
noc“ od Franze Xavera Grubra, kterou spolu
s místními po večerech obětavě nacvičovala p. Jiřina Moučková – autorka mini zpěvníku vytvořeného k této příležitosti, mohli pak všichni
postupně nahlédnout do svatováclavské kaple samotné, kde k překvapení všech byl na oltáři díky
osobnímu daru fr. Georga Klampfera OSB z Benediktinského opatství Göttweig
v Rakousku postaven nový, teď již Holasický, figurální Betlém.

Statistika úkonů duchovní správy
V rajhradské farnosti v kalendářním roce 2019 bylo:
• uděleno 15 křtů (z toho 14 v Rajhradě a 1 v Opatovicích)
• u prvního sv. přijímání 6 dětí
• uzavřeno 12 svateb (z toho 10 v Rajhradě, 1 v Rajhradicích a 1 v Opatovicích)
• pohřbeno 38 osob (z toho 29 v Rajhradě, 1 v Brně a 8 v Opatovicích)
Podpora charitního díla v Rajhradě
Díky štědrosti návštěvníků štědrovečerních bohoslužeb se podařilo rajhradské
farnosti nashromáždit finanční prostředky v celkové výši 26.166 Kč již tradičně určené na podporu charitativních projektů v rajhradské farnosti. Na stejný účel bylo
taktéž věnováno vybrané dobrovolné vstupné v rámci výstavy Betlémů ve výši
23.142 Kč (z toho 4.320 Kč byl zisk z tvůrčích dílniček) a živého Betléma ve výši
22.901 Kč.
Rajhradská farnost tak mohla částkou 36.105 Kč podpořit činnost Domova
Matky Rosy a stejně velkou částkou také činnost Hospice sv. Josefa v Rajhradě.
Všem dárcům upřímně Pán Bůh zaplať.

Odchod na zasloužený kostelnický odpočinek manželů Milkových
V úterý dne 31. prosince po děkovné večerní mši sv. na závěr kalendářního
roku 2019 ve farním kostele Povýšení sv. Kříže předali manželé Jiří a Ludmila Milkovi jim z důvodu výkonu mnohdy nesnadné kostelnické služby před 20 lety svěřené klíče od farního kostela Povýšení sv. Kříže v Rajhradě.
Neb se mezi rajhradskými farníky nenašel nikdo, kdo by byl ochoten kostelnickou službu ve farním kostele Povýšení sv. Kříže od 1. ledna vykonávat, uvolil se

Duchovní obnova s tvorbou ikon u Sester Těšitelek
Ve dnech 9. – 12. ledna 2020 se v klášteře Sester Těšitelek konala Duchovní
obnova s tvorbou ikon při níž každý z 19 zúčastněných (uspokojit více zájemců bohužel z důvodu dané kapacity prostor a možností ikonopisce nebylo možné) v tichu
a v atmosféře modlitby, která je pro ikonopis nezbytná, pod vedením známého ikonopisce Martina Damiána vytvořil vlastní ikonu. Tyto ikony pak při nedělní mši svaté
1. ledna v kostele Sester Těšitelek požehnal P. Pavel Haluza.
Co přitahuje dnešní lidi k tomuto středověkému mistrovství? Co to ikona je a jak
se liší od jiných obrazů? Význam ikony nespočívá prvotně ve výzdobě obydlí. Ikona
je vyjádřením modlitby a směruje k modlitbě. Zprostředkovává osobní a velmi intenzivní kontakt s Ježíšem, Pannou Marií nebo
jiným světcem, kterého zobrazuje. Ikona je
okno do jiného světa, dimenze, která nás přesahuje, jednoduše řečeno: okno do nebe. Nechává nás nahlédnout do svého tajemství
a zároveň skrze ni přichází tajemství požehnání. Nejen, že se na ikonu můžeme dívat, ale
ikona se dívá na nás. Ikonopisectví činí z neviditelného viditelné. Pozdvihuje naši mysl
k Bohu. Je to v jistém smyslu Boží slovo přeta-
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vené do podoby obrazu. I proto se neříká, že se ikony malují, ale že se ikony píší.
Technika tvorby ikon má víc než tisíciletou tradici a přísná pravidla. K vytvoření
ikon se používají pouze přírodní materiály i pomůcky jako např. dřevo, minerální
pigmenty, zlato, vejce, česnek, … Taktéž barvy i tvary mají svůj symbolický význam
a nelze je užívat libovolně.

Postní duchovní obnova
Již tradiční postní duchovní obnovu u Sester Těšitelek tentokrát na téma: Láska
a oběť se uskuteční pod vedením P. Jiřího Plhoně z Modřic v sobotu dne 21.
března od 9 h.

Obláčka u Sester Trapistek
V sobotu dne 18. ledna přijala v opatství Naší Paní nad Vltavou v Poličanech,
kde žijí sestry trapistky dle Řehole svatého Benedikta – tedy „v práci a modlitbě“,
roucho sester trapistek s. M. Heřmana (Jitka) Gregorovičová z Otmarova, která původně vstoupila do Kongregace Sester Těšitelek.
Hody v Rajhradicích
V neděli dne 9. února 2020 sloužil
P. Damián Žilka OSB hodovou mši sv. ke
cti sv. Scholastiky v Rajhradicích, při níž
zároveň požehnal dvě nové vitráže sv. Benedikta z Nursie a sv. Františka z Assisi.

Příležitost přistoupení ke svátosti smíření
V rajhradské farnosti bude možno přistoupit ke svátosti smíření před Velikonočními svátky o víkendu 3. - 5. dubna, kdy do Rajhradu již tradičně zavítá na zpovědní
výpomoc P. PhDr. Mgr. Karel Karafiát z Prahy.
Aktuální informace o dění v rajhradské farnosti je možné dohledat také na internetových stránkách www.farnostrajhrad.benediktini.cz/
www.sestrytesitelky.eu/
fr. František J. Teister OSB

ZO ČSV Rajhrad

PŘIPRAVUJEME
Začátek postní doby – Popeleční středa
Ve středu 26. února tzv. Popeleční středou započne 40denní období postu,
která se netýká pouze zdržení se jídla a pití, ale má zahrnovat i projevy větší citlivosti
vůči ostatním lidem např. ve formě poskytování almužny či konání dobrých skutků.
Postní almužna
Katolická charita již několikátý rok organizuje celostátní akci „Postní almužna“,
do níž se pravidelně zapojuje i rajhradská farnost. I letos budou v kostelích a kaplích
rajhradské farnosti od Popeleční středy k dispozici tzv. postní papírové pokladničky,
do nichž mají být vhazovány ušetřené finanční prostředky odříkáním si v průběhu
celé postní doby.
Postní pokladničky budou vybírány po celý Svatý týden a následně budou předány Oblastní charitě Rajhrad, která jej využije na pomoc lidem v tíživé situaci. Pakliže byste věděli o někom, kdo by potřeboval a zároveň si zasluhoval pozornost
a pomoc Charity, dejte nám, prosím, vědět.
Pobožnosti křížové cesty
Pobožnosti křížové cesty v době postní budou konány nejenom v pátky v 17 h
ve farním kostele Povýšení sv. Kříže, jak tomu bylo zvykem, ale nově také v úterky
vždy v 17.30 h v kapli sv. Václava v Holasicích.
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Milí včelařští přátelé,
pro ZO ČSV Rajhrad, kde jsou sdruženi i včelaři z Holasic, byl minulý rok
obzvlášť významný. Připomněli jsme si výročí 100 let od založení našeho spolku.
K tomuto kulatému jubileu jsme koncem roku uspořádali výstavu a zájem nejen
dospělých ale i dětí ze škol a školek nás potěšil. Život včely a včelího společenství
byl středem pozornosti a péče odedávna. Naši předkové chovali včely a vnikali do
tajů jejich života. Včela má v přírodě významné postavení a pro člověka má v určitém
směru nenahraditelnou funkci. Význam včel nespočívá jen v tom, že produkují biologicky cenné a lidskému zdraví prospěšné látky, ale hlavně v tom, že monitorují
kvalitu životního prostředí a zabezpečují až z 97 % opylení kulturních plodin a volně
rostoucí vegetace. Ostatní volně žijící hmyz – včely samotářky, čmeláci a jiní opylovači stačí opýlit jen zbývající 3 % rostlin. Opylovací činnost včel představuje asi
devítinásobek hodnoty všech včelích produktů. Včely tak pomáhají vytvářet pro
společnost miliardové hodnoty. Včelařství je nejzranitelnější z celého odvětví
zemědělství, protože je závislé na počasí v průběhu celého roku. I přes tento
nesporný význam má v dnešní době jen minimální podporu.
Chceme proto poděkovat obci Holasice za dotace, kterými podporuje naši spolkovou činnost.
za ZO ČSV Rajhrad Dagmar Sladká
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O štědrosti
„Nejšťastnější lidé na světě jsou ti dávající,
nikoliv ti dostávající.“
Štědrost.
Je to ochota dávat, uskutečňování šlechetných myšlenek nebo činů, láska
k bližním, charita, velkorysost. Aristoteles říkal, že štědrost je vyváženým středem mezi rozhazovačností a lakotou. Jinými slovy je to potlačená chamtivost
a egoismus.
V minulém vydání zpravodaje jsme vás na tomto místě žádali o dar v podobě
potravin či domácích potřeb pro obyvatele Azylového domu pro matky s dětmi
v Opatovicích. Na jiném místě v tomto zpravodaji jste se už mohli dočíst, že vyhlášená sbírka byla více než úspěšná a pravděpodobně ji zopakujeme i před
Vánoci v letošním roce. Všem, kteří přispěli byť jen drobným darem, ze srdce
děkujeme.
Ochota darovat se v poslední době projevila i na jiných místech naší zeměkoule. Zdánlivě daleko od nás, na jiném kontinentě – v Austrálii propukly ničivé požáry, o nichž pravidelně informovala média, a nemohly tedy uniknout
naší pozornosti. Následky požárů jsou tragické. Shořela plocha o velikosti ČR
a SR, požáry zabily až miliardu zvířat, z toho množství ojedinělých druhů, vyskytujících se jen a pouze na tomto kontinentě.
Společně s informacemi o tragédii se však také zvedla nesmírná vlna solidarity na celém světě, a mohli jsme zaznamenat horentní částky, které věnovaly
na pomoc jak jednotlivé státy, tak soukromé osoby. Také v naší zemi vzniklo ně-
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kolik transparentních účtů na pomoc, a je možné, že na některý z nich jste přispěli i vy. Pomáhala Charita, organizace Člověk v tísni, anebo třeba pražská
ZOO. A ti, kteří nemohli přispět finančně, se mohli připojit alespoň k výzvám ke
společným modlitbám za déšť pro Austrálii, šířícím se po sociálních sítích…
Uplynulo jen pár týdnů a již se šíří nový strach – koronavirus v Číně. A zatímco my sledujeme s napětím každý den nové a nové zprávy o obětech, nadace
manželů Gatesových hlásí: darujeme 100 milionů dolarů na boj s tímto virem.
Moderátor Leoš Mareš již tradičně vyhlašuje 29. 1. jako tzv. DobroDen. V tento
den věnuje za každého svého sledujícího fanouška na Instagramu 1 Kč. V letošním roce tímto způsobem věnoval 869 tisíc korun na paliativní péči*, tedy
péči o umírající. A není jediný, mohli bychom pokračovat…
Jaký je to vzkaz pro nás všechny? Neštěstí vždy budou a nikdy nezmizí.
Ať už ve formě přírodních katastrof, nemocí nebo třeba teroristických útoků.
Naše známé rčení říká, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Ale důležité je, že v okamžiku, kdy jeden trpí, najde se druhý, který může a chce pomoci.
A také pomůže, i když by nemusel. Nezištně a bez očekávání. Anebo možná
s malým očekáváním, že až nebude moci on, pomůže někdo druhý zase jemu.
A to je dar dávání. Dar, který zdánlivě dáváte jiným, ale přesto sobě. Dát je totiž
více než dostat. Darujme. Buďme štědří, pokud alespoň trochu můžeme. Nikdy
nevíme, kdy stejnou pomoc budeme potřebovat zase my. Díky, že dáváte.

* pozn. red.: Paliativní péče je komplexní, aktivní
a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná
pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní
péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout
podporu jeho blízkým.

Zdroje:
Wikipedie
Novinky.cz
Forbes:
https://www.forbes.cz/blahodarnainjekce-manzele-gatesovi-venuji-100-milionu-dolaru-naboj-s-koronavirem/
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Holasice jsou součástí Svatojakubských cest
Na mapě Svatojakubských cest na jižní
Moravě došlo v nedávné době k novému přírůstku. Stala se jím malebná obec Holasice,
nedaleko Rajhradu. Z našich terénních poznatků a informací od poutníků vyšlo najevo,
že stávající čtyřapůlkilometrový úsek od kláštera v Rajhradě do Vojkovic podél narovnané
řeky Svratky nebyl příliš záživný, a navíc byli
putující často vystaveni ostrému slunci či
větru.
Podle našeho návrhu se podařilo u jihomoravské pobočky Klubu českých turistů
prosadit v rekordně krátkém čase přesun červené turistické značky. Bylo provedeno přeznačení a instalovány nové označníky včetně
vlisovaných piktogramů mušlí upozorňujících
na směr poutní trasy. Nedávno jsme nově vyznačenou trasu doplnili žlutými šipkami, celoevropsky známým značením Svatojakubské
poutní cesty.
Poutní trasa tak nově čítá pět kilometrů
a směřuje za klášterem benediktinů úzkou
alejí k Holasicím, kde po přejití lávky přichází
k odpočinkovému místu se soškou sv. Jana
Nepomuckého a stoupá ke kapli sv. Václava
nedaleko obecního úřadu. Trasa klesá do
jižní části obce k polím a od hospůdky Na kuželně směřuje k přírodně významné tůni Ludmila. Odtud se pak cesta vine podél lesa
k vysílači a dále až do centra Vojkovic. Trasa
je celoročně bez problémů schůdná pro pěší
i sjízdná pro cyklisty a vede vesměs v příjemném polostínu. Navíc je možné si v Holasicích
odpočinout a občerstvit se. Buen camino!
Odkaz na aktualizovanou trasu:
https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy
&x=16.6103263&y=49.0676778&z=13&
dim=5c4ef9ea40a0139aabf1dca2
Ultreia, z.s.
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Slovo zastupitele
Vyjádření autora článku „Železniční zastávka Holasice – utopie, nebo reálná
možnost?“ k údajnému šíření lživých informací
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Holasického zpravodaje (zima 2019) jsem na str. 31 publikoval článek „Železniční zastávka Holasice – utopie, nebo reálná možnost?“ Článek měl velkou odezvu jak mezi občany, tak i mezi zastupiteli obce. Dokonce až takovou, že
jsem byl na zasedání zastupitelstva obce dne 12. 12. 2019 paní starostkou, dalšími
zastupiteli za SNK Naše Holasice a jejich přítomnými příznivci obviněn ze šíření lživých informací. Zároveň jsem jimi byl vyzván ke zveřejnění zdrojů, ze kterých jsem
ve svém článku čerpal. Zájemce o zdroje článku pak nejvíce zajímal dopis, kterým
Jihomoravský kraj požaduje prověřit možnost zřízení železniční zastávky.
Omlouvám se za „zaplevelování“ zpravodaje, ale obvinění ze šíření lživých informací
je natolik závažná záležitost, že se vůči ní zde musím odpovídajícím způsobem vymezit.
Co se týče zdrojů mého článku, jde ve všech případech o dokumenty, které jsou
volně dostupné na internetu, kde si je každý může sám dohledat. (Územní plán je
dokonce přímo na webu obce.) Zejména však jde o dokumenty, se kterými zastupitelé v minulosti pracovali, resp. pracovat měli.
Přes výše uvedené jsem byl o poskytnutí dokumentů opětovně požádám panem
místostarostou na zastupitelstvu dne 6. 2. 2020. Žádosti jsem vyhověl, zastupitelům
jsem dokumenty poslal ještě téhož dne e-mailem prostřednictvím paní starostky
a všem ostatním jsem je zpřístupnil na facebooku „Volební uskupení Občané 2018“,
v článku „Materiály k železniční zastávce Holasice“ ze dne 7. 2. 2020.
Co se tedy v těchto materiálech píše?
V Generelu dopravy Jihomoravského kraje (únor 2006) naleznete tyto informace:
str. 27 „navrhuje se nová železniční zastávka Holasice a možný je posun zastávky
Rajhrad cca 400 m severně do optimální polohy přestupního uzlu“ a na str. 87 pak:
„rozložení frekvence stávající zastávky Rajhrad do nové zastávky posunuté 400 m
severněji a do nové zastávky Holasice v rámci obnovy regionální tratě Židlochovice
– Hrušovany u Brna“.
V dopisu Jihomoravského kraje ze dne 8. 2. 2011 nazvaném „Návrh zadání územního plánu Holasice“ – koordinované stanovisko ve smyslu § 4 odst. 6 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (stavební zákon) naleznete na str. 4 toto: „Doporučujeme v rámci řešení
ÚP prověřit možnost zřízení železniční zastávky“.
Reakce pořizovatele ÚP a obce na výše uvedený požadavek kraje je pak zaznamenána na str. II/8 Odůvodnění územního plánu Holasice: „V rámci řešení ÚP byla
prověřena možnost zřízení železniční zastávky. Vzhledem k blízkosti další železniční
stanice v Rajhradě však nebyla navržena.“ V Odůvodnění ÚP Holasice můžete najít
i další texty vztahující se k železniční zastávce: str. II/29 „Na stávající železniční trati
je nejbližší zastávka v Rajhradě, severně od obce, ve vzdálenosti 400 m od severní
hranice katastru Holasic, nejvzdálenější zástavba Holasic je od zastávky vzdálena
cca 1,6 km“, na str. II/31: „Veřejná doprava je zajišťována vlaky ČD se zastávkou
29
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v Rajhradě“, dále je na str. II/55 citován výše uvedený dopis JMK vč. požadavku
vztahujícího se k železniční zastávce Holasice.
Vzhledem k závažnosti obvinění jsem se snažil být maximálně objektivní a pokusil
jsem se zajistit materiály, kterými by byl odůvodněn postoj pořizovatele ÚP a obce
(tj. „V rámci řešení ÚP byla prověřena možnost zřízení železniční zastávky. Vzhledem
k blízkosti další železniční stanice v Rajhradě však nebyla navržena.“).
Oslovil jsem MěÚ Židlochovice, Krajský úřad Jihomoravského kraje a společnost
KORDIS JMK. Bohužel, dle vyjádření uvedených institucí žádné takové materiály
neexistují. Prověřoval jsem i obsah spisu územního plánu uložený na obecním
úřadě. Přestože jsme (spolu s paní starostkou) hledali dvě hodiny, žádný vztažný
materiál jsme nenašli. Nutně se tak vracíme na začátek – k dokumentům, se kterými
jsem původně pracoval a k závěrům, ke kterým jsem došel…
V rámci objektivity by mělo zaznít i to, že se paní starostka, pan místostarosta a další
na zastupitelstvu dne 12. 12. 2019 pokoušeli argumentovat vyjádřením architektky
územního plánu, které si za tímto účelem nechali vypracovat.
No, dodatečně může každý tvrdit, co chce. Každé takové tvrzení, ovšem musí mít
patřičnou oporu ve faktech (ve spisu), jinak je nutně irelevantní.
Ve zmiňovaném vyjádření architektky územního plánu je k požadavku Jihomoravského kraje na prověření možnosti zřízení železniční zastávky uvedeno toto:
„Při řešení návrhu Územního plánu Holasice byla v pracovní fázi několikrát projednávána možnost zřízení vlakové zastávky v Holasicích. Konkrétní možná poloha případné zastávky však nebyla a dosud není lokalizována, protože nebyla k dispozici
žádná upřesňující dokumentace zmíněného záměru (nebyla zpracována vyhledávací
studie, investiční záměr ani nic obdobného). Územní plán nenalezl proto zdůvodňující argumenty pro konkrétní návrh zastávky v určité poloze.“
Stručně – o (několikerém) projednávání železniční zastávky není ve spisu ÚP ani
čárka. Co je ovšem daleko důležitější, nezapracování zastávky není ve spisu ÚP
odůvodněno nekonkrétností požadavku kraje,
jak píše paní architektka, ale blízkostí další železniční stanice v Rajhradě (viz výše)!
Nabízí se také dvě otázky:
1) Proč si zpracovatel a obec nevyžádali upřesnění požadavku kraje?
2) Proč tuto záležitost obec dále nijak nesledovala, když železniční zastávku chtěla, jak je paní
starostkou a zastupiteli jejího uskupení dnes
opakovaně uváděno?
Vážení spoluobčané, nezlobte se na mě, ale politickou korektnost nechám tentokrát stranou.
Měli byste totiž vědět, že se paní starostka a její
zastupitelé v minulosti vyjadřovali o železniční zastávce Holasice jako o zbytečné. Odůvodňovali
to historickým zvykem občanů docházet na vlak

do Rajhradu a údajně malou docházkovou vzdáleností tamtéž.
Proti železniční zastávce v loňském roce hlasovali místostarosta Ing. Kostelecký
a pan Bachorec. O upřímnosti postoje paní starostky a některých dalších zastupitelů
se dá důvodně pochybovat na základě jejich vyjádření na příslušných zasedáních
zastupitelstva obce. Svou váhu má i to, že vyjednávání o železniční zastávce přehodila paní starostka na mě, přičemž následně odmítla uhradit náklady na studii,
kterou Správa železnic v obdobných případech vyžaduje…
Vážení spoluobčané, předložil jsem Vám zde veškeré dostupné materiály. Nechávám jen na Vás, jak je vyhodnotíte.
Vážení spoluobčané, obávám se však, že se mi (za těchto okolností a současného
rozložení sil v zastupitelstvu) železniční zastávku prosadit nepodaří…
S přáním hezkých jarních dnů
Lubomír Oškrdal
zastupitel za uskupení Občané 2018
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Vážení čtenáři článku s názvem Vyjádření autora článku „Železniční zastávka
Holasice – utopie, nebo reálná možnost?“ k údajnému šíření lživých informací
Za celou dobu obnovení vydávání Holasického zpravodaje od roku 2010 byla
tato tiskovina od počátku spíše pozitivně laděné periodikum s věcnými informacemi
pro občany, a tak by tomu mělo být i nadále.
Leč pan zastupitel Bc. Oškrdal měl potřebu Vám sdělit svůj pohled na problematiku železniční zastávky v Holasicích způsobem, který je pro mě vždy velmi zarážející. Protože jeho sdělení je zkreslené, neúplné, vytržené z kontextu, nejsou
uvedeny všechny podstatné informace jako např. kompletní vyjádření paní architekty – projektantky územního plánu, není uveden skutečný důvod odmítnutí úhrady
nákladů spojených se studií, kterou Správa železnic vyžaduje.
Pan zastupitel byl určený rozhodnutím zastupitelstva obce, aby vedl vyjednávání
o železniční zastávce se všemi vztažnými orgány a institucemi. Dokonce sám si toto
pověření své osoby odsouhlasil (viz usnesení č. 91/2019 z 19. 9. 2019). Nic nepíše
o financování, pokud by obec měla financovat zřízení zastávky, zadlužila by se na
několik let, odhad nákladů na zbudování zastávky je mezi 40 – 55 miliony Kč.
A můžu pokračovat dalšími podstatnými argumenty, které nejsou ve výše uvedeném
článku zmíněny.
Protože nechci přistoupit na hru pana Oškrdala a jsem zastáncem toho, věci si
vyříkat z očí do očí, Vy, kteří máte zájem a chcete si vyslechnout obě strany, a na
základě osobní zkušenosti si vytvořit vlastní obrázek a především vlastní názor na
možnost zbudování železniční zastávky v Holasicích, přijďte na jednání zastupitelstva, které se bude konat 23. 4. 2020 v 18,30 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu v Holasicích.
Lenka Ungrová, starostka obce

KLAS, Klub aktivních seniorů ®

KLAS, Klub aktivních seniorů ®

Dobrý den všem občanům Holasic.
Ráda bych vám popřála krásné předjaří a poinformovala vás o dění v našem
klubu aktivních seniorů. Pokud se vrátím ještě do loňského roku, strávili jsme
moc hezký předvánoční čas opět především rukodělnými pracemi. Vyzdobili
jsme si tak naše prostory např. vánočními hvězdami z papíru a domů jsme si
odnesli vlastnoručně vyrobené adventní věnce. Do nového roku jsme vstoupili
mimo jiné s písní na rtech, když jsme měli setkání s názvem Lidové písničky.
Přílohou tohoto článku je program na první pololetí roku 2020. Zveme mezi
sebe případné nové zájemce, kteří dosud nenašli odvahu nebo čas. Především
se můžete k nám připojit při našich vycházkách. Tento program naleznete také
na nástěnce před obchodem nebo na www.holasice.cz v části spolky a sdružení
v obci.
Důležitou událostí tohoto pololetí bude především 6. setkání seniorů v holasické sokolovně, které se letos koná v neděli 19. 4. a na které budete opět

Otestujte se
Pokuste se najít v obrázku dvě identická políčka.
Shodné dvojice jsou celkem tři.
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vy, kterých se to týká, pozváni.
Další již tradiční akcí bude zájezd, pořádaný naším klubem seniorů. Ten se
letos bude konat 20. 5. a pojedeme do Čejkovic, kde nás čeká exkurze do výrobny čajů a koření Sonnentor, navštívíme Templářské vinné sklepy a rodný
dům T. G. Masaryka. Na tento zájezd bude včas vyvěšen letáček na všech dostupných místech. Pokud již nyní víte, že budete mít zájem se tohoto zájezdu
zúčastnit, můžete se hlásit přímo u mě, a to buď na tel. čísle 774 254 550,
nebo na e-mailu holikova@holasice.cz nebo osobně vždy ve středu mezi 14.00
a 16.00 v klubovně v přízemí obecního úřadu.
Přeji vám především pevné zdraví, mnoho příjemných chvil se svými přáteli
a rodinou, a nám všem také brzké sluneční paprsky a stále teplejší a delší dny.
Jitka Holíková

Program na první pololetí 2020
KLAS Holasice, schůzky: středa 14:00 - 16:00
5. 2.
12. 2.
19. 2.
26. 2.
4. 3.
11. 3.
18. 3.
25. 3.
1. 4.
8. 4.
15. 4.
22. 4.
29. 4.
6. 5.
13. 5.
20. 5.
27. 5.
3. 6.
10. 6.
17. 6.
24. 6.

setkání
setkání
setkání
výtvarná činnost
setkání
setkání
výtvarná činnost
setkání
výtvarná činnost
setkání
vycházka
setkání
výtvarná činnost
setkání
setkání
výlet
setkání
výtvarná činnost
setkání
vycházka
setkání

Kroniky
Dubaj – cestovatelská přednáška
Česko vs. Slovensko
Tvoření ze starých knih
Básničky
Zákulisí pohádek
Velikonoční tvoření
Kosmetické tipy
Velikonoční tvoření 2
O víně
Obora Holedná, Brno
Bylinky
Háčkování
Sardinie – cestovatelská přednáška
O včelách
Čejkovice – Sonnentor a Templářské sklepy
O čaji
Tvoření z papíru
O cestování
Vycházka k rajhradskému rybníku
Poslední setkání před prázdninami, letní tipy

Kontakt: Jitka Holíková, tel.: 774 254 550, holikova@holasice.cz.

Řešení kvízu Otestujte se:
8A = 4D
2A = 8D
4A = 2D
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Obec Holasice
pořádá

Nohejbalový
turnaj
Kdy:

sobota 9. 5. 2020 od 8:30
náhradní termín 16. 5. 2020

Kde:

v areálu sokolovny Holasice

@akspacil.cz
0 776 1 76 171
w.akspacil.cz

Předpokládaná účast: 10 týmů (po 3+1)
Svůj tým můžete přihlásit do konce dubna
u Radka Slámy (tel.: 737 852 365)
Startovné 100 Kč/osoba / splatné při přihlášení.
Součástí startovného je poukaz na jídlo + 2 pití.
Případný výtěžek z akce bude použit pro charitativní účely.
Přijďte si zahrát a podpořit dobrou akci.
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WƌĄǀŶş ƐůƵǎďǇ ĂĚǀŽŬĄƚŶş ŬĂŶĐĞůĄƎĞ s ǀşĐĞ ŶĞǎ desetiletou ǀůĂƐƚŶş
ƉƌĂǆş se ǌĂŵĢƎĞŶşŵ na ŽďēĂŶƐŬĠ ƉƌĄǀŽ ;ǌĞũŵĠŶĂ oblast
ǌĄǀĂǌŬŽǀĠŚŽ͕ ƌŽĚŝŶŶĠŚŽ͕ ďǇƚŽǀĠŚŽ a ŬŽƌƉŽƌĄƚŶşŚŽ ƉƌĄǀĂͿ,
ƉƌĂĐŽǀŶş ƉƌĄǀŽ͕ ƚƌĞƐƚŶş ƉƌĄǀŽ a ǀǇŵĄŚĄŶş ƉŽŚůĞĚĄǀĞŬ.
ŽƉůŸŬŽǀĠ ƐůƵǎďǇ: ŽǀĢƎŽǀĄŶş ƉŽĚƉŝƐƽ͕ ĂƵƚŽƌŝǌŽǀĂŶĄ konverze
ĚŽŬƵŵĞŶƚƽ͕ ĂĚǀŽŬĄƚŶş ƷƐĐŚŽǀĂ ĨŝŶĂŶĐş a listin.
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