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Vánoční velepíseň lásky
pro hospodyně
Kdybych svůj dům perfektně ozdobila
světelnými řetězy, jedlovými větvičkami
a cinkajícími zvonečky,
ale neměla lásku ke své rodině,
nejsem nic víc, než dekoratérka.
Kdybych se lopotila v kuchyni, napekla kila
vánočního cukroví, navařila labužnické pokrmy
a připravila vzorově prostřený stůl,
ale neměla lásku ke své rodině,
nejsem nic víc, než kuchařka.
Kdybych pomáhala vařit polévku pro bezdomovce,
zpívala koledy v domově pro seniory
a všechen svůj majetek darovala pro dobročinnost,
ale neměla lásku ke své rodině,
nic by mi to neprospělo.
Kdybych ověšela vánoční stromeček třpytivými baňkami
a vánočními hvězdami, zúčastnila se
úchvatných slavností, zpívala sóla v kostelním sboru,
ale zapomněla na lásku ke své rodině,
potom jsem nepochopila, oč o Vánocích běží.
Láska přeruší pečení, aby mohla vzít dítě do náručí.
Láska zanechá zdobení a políbí manžela.
Láska je přátelská a trpělivá navzdory chvatu a stresu.
Láska druhým nezávidí jejich dům s vzácnými vánočními
porcelánovými servisy a nádhernými ubrusy.
Láska neokřikuje děti, ale je vděčná za to, že tu jsou.
Láska nedává jen těm, od kterých může něco očekávat,
ale ráda obdarovává právě ty, kteří to nemohou oplácet.
Láska všechno vydrží, všemu věří,
vždy doufá, všechno snáší.
Láska nikdy nepřestává.
Mobilní telefony špičkové kvality se rozbijí,
perlové náhrdelníky se ztratí, golfové hole zrezaví.
Ale darovaná láska zůstane.
Mějte proto radostné Vánoce.
Lenka Ungrová

Úvodní slovo starostky obce
Vážení spoluobčané,
rok 2021 se pomalu blíží ke konci. Musím se přiznat, že tento rok byl pro
naši obec rokem velmi zvláštním, významným možná i zlomovým…
Samozřejmě jako první každého z nás napadne pokračující opatření v sou
vislosti s kovidem. Budeme si muset zvyknout, že kovid tu s námi už bude
navždy. Jsem přesvědčená, že stejně tak, jako se všemi nemocemi, které
byly jistou metlou pro lidstvo, se dokážeme vyrovnat, ale samozřejmě mu
síme chtít se vyrovnat.
K velkým událostem, které byly letos v Holasicích zahájeny, proběhly
a dnes je už užíváme, patří bezesporu výstavba nového železničního mostu,
výstavba nové mateřské školy ve Čtvrtích, dokoneční III. etapy oprav místní
komunikace na ul. Čsl. Armády a rekonstrukce toalet v obecní sokolovně.
Možná pro nezasvěcené jsou to jenom čtyři akce. Vězte, že za těmito „jen“
čtyřmi akcemi se skrývá nespočet hodin jednání a vyjednávání, vyřizování
a vyjadřování na úřadech. V každém případě se objevily nepředvídané udá
losti, které bylo třeba ihned řešit a vyřešit. Mimo nového železničního
mostu, byly všechny akce plně hrazeny bez jakékoli dotace, jen z úspor naší
obce z minulých let. Na tomto místě bych chtěla poděkovat panu místos
tarostovi, protože při projednávání a především řešení všech problémů
jsme to byli právě my dva, kdo jsme se museli s celou řadou překážek vy
rovnat, vyřešit a najít způsob, jak vše dotáhnout do zdárného konce. Velkou
oporou jsou pro zdárný průběh všech obecních akcí také zastupitelé
uskupení NAŠE HOLASICE a samozřejmě obecní pracovníci, pan Sláma
a pan Zabloudil, kterým bych také ráda touto cestou poděkovala! Na tomto
místě chci také poděkovat paní Marii Hajmanové, která se vzorně stará
o úklid a výzdobu Kaple sv. Václava.
Děkuji všem z vás, kdo jste s jistým pochopením respektovali všechna
opatření a omezení, která v souvislosti s výstavbou či opravami na katastru
naší obce bylo třeba přijmout. Děkuji rovněž všem, kdo zcela automaticky
v každém ročním období pečují o veřejná prostranství v okolí svých domů
a zahrad. Nejeden návštěvník Holasic mi sděluje, jak jsou Holasice pěkné,
uklizené. Je to především díky společnému úsilí obce a vás – občanů.
Děkuji!
Bývá již pravidlem, že poslední prosincové číslo Holasického zpravodaje
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je věnováno jisté inventuře událostí, které v tomto roce proběhly v naší
obci.
Zmiňuji pouze ty větší a zásadnější události, protože kdybych popisovala
všechno to, co musíme na obci či obecním úřadu během roku řešit
a vyřešit, zajistit, postarat se nebo minimálně vést v patrnosti, nestačily by
mi všechny stránky zpravodaje.
Vám všem, vážení spoluobčané – sousedé a přátelé – přeji klidně strá
vené vánoční svátky po boku svých rodin, bohatou nadílku pod stromečkem
a v novém roce pevné zdraví, klidnou mysl a šťastné chvíle. Přeji nám všem,
aby rok 2022 byl pro nás všechny přehledný, rozhodně klidnější,
optimističtější a hlavně, abychom nepostrádali v našem úsudku a rozhod
nutích zdravý rozum.
Lenka Ungrová

Co se událo v roce 2021 v obci Holasice
Záležitosti týkající se k.ú. Holasice
● vyřízení prodloužení stavebního povolení pro III. etapu oprav ul. Čsl.
Armády
● kompletní dokončení III. etapy opravy místní komunikace na ul. Čsl.
Armády vč. kompletní výměny hl. řadu kanalizace a 4 ks revizních šachet
● vyřízení stavebního povolení pro výstavbu nové budovy MŠ v lokalitě
Čtvrtě
● výstavba a zařízení mobiliářem nové budovy MŠ v lokalitě Čtvrtě
● zbudování zpevněné plochy na ul. Palackého pro možnost parkování
osobních automobilů po dobu oprav mostu za benzínkou
● zpevnění cest asfaltovým recyklátem kolem sběrného dvora, od ČOV
směrem k Býčí louce, k restauraci Na Kuželně, na ul. Václavská
● oprava střechy nad obecními garážemi
● pořízen osobní automobil pro dovoz obědů pro školu a školku a pro další
potřeby všech škol
● pořízení nové motorové pily a nastavitelného plotostřihu pro práci obec
ních pracovníků, 5 ks beden na zimní posyp, dokoupení nových odpad
kových košů
● pořízení nových počítačů pro obecní knihovnu, pro aktivity Klubu seniorů
a Halelisty
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● zakoupen nový koberec pro interiér Kaple Sv. Václava
● na základě zpracovaného Auditu prostředí IT objednány služby správy
počítačové sítě obecního úřadu z důvodu vyššího zabezpečení
● dokončena Změna č. I ÚP Holasice
● zpracovány pravidelné monitorovací zprávy (udržitelnost)
Protipovodňová opatření obce, dále Odpadové hospodářství – kompostéry,
dále Úprava veřejného prostranství lokalita Lávka a dále Zateplení obecních
budov – ZŠ a sokolovna, dále Nový Sběrný dvůr Holasice
● ošetření a kácení dřevin a stromů, které na základě posudku byly
nebezpečné pro jakýkoliv pohyb v jejich blízkosti
● pokračování v osázení silničních ostrůvků zelení na silnici č. II/425
● pořízení a montáž nové autobusové čekárny ve směru na Vojkovice
● byly zorganizovány akce pro děti Rozloučení s prázdninami – Stezka
Prázdninové dobrodružství, Adventní putování
● plošná deratizace volných ploch dle potřeby (2x ročně) a kompletní
deratizace celé kanalizace
● pravidelná údržba veřejného osvětlení, hlásičů veřejného rozhlasu
● pravidelná údržba veřejné zeleně na obecních i na neobecních pozem
cích
● pravidelný úklid hnízd s kontejnery na tříděný odpad v lokalitě Čtvrtě
a Rozhraní
● pravidelná údržba odpadkových košů a košů na psí exkrementy umístěné
na k.ú. obce
● pravidelná údržba dešťových svodů na všech obecních budovách
● pravidelné hlášení o produkci a nakládání s odpady
● pravidelné hlášení vypouštění odpadních vod
● aktualizace povodňového plánu obce
● kompletní servis plynových kotlů, revize spalinových cest, revize
elektrozařízení, revize elektronického zabezpečení budov, kontrola hasicích
přístrojů ve všech obecních budovách, revize a doplnění všech klimatizací
na všech obecních budovách.
Budova ZŠ a MŠ
● zbudování a kompletní vybavení učebny pro školní děti v budově ZŠ –
pořízen kompletně nový nábytek – 12 ks školních setů (1 set = školní lavice
+ 2 židle), keramická tabule, pracovní stůl pro vyučující, nové osvětlení
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učebny, zavedení přívodu vody pro nové umyvadlo a vodovodní baterii
● kompletní přebudování toalet v přízemí školy – výměna WC, zvýšení umy
vadel, demontáž WC bidet (původně toalety sloužily pro MŠ)
● výmalba přízemní třídy, toalet, šaten a oprava poškozených částí stěn
v celé budově školy
● úložné prostory na věci – policový systém na zdi, pult na pracovní stůl
● žaluzie na okna v jedné třídě
● oprava podlahy při vstupu na dvůr
● nový notebook a server (úložiště)
● servis a čištění klimatizace v budově ZŠ
● nový hromosvod na budově MŠ J. Fučíka
● oprava – vyspárování komínu na budově MŠ J. Fučíka
● nový plastový zahradní domeček, zpevnění plochy na zahradě MŠ
J. Fučíka
● zpevnění boční stěny pergoly nad pískovištěm, nová kulatina na zvýšení
boku pískoviště na zahradě MŠ J. Fučíka
● okenní sítě pro třídu Včeliček
● celoroční drobné opravy v obou školách prováděné obecními pracovníky.
Sběrný dvůr
● pořízení poškozených plastových kontejnerů 1100 l na sklo a plast
● pravidelný vývoz velkoobjemových kontejnerů, třídění a vývoz kontejnerů
separovaného odpadu
● pravidelná likvidace ojetých pneumatik a tzv. nebezpečného odpadu,
elektrozařízení, olejů.
Budova hasičské zbrojnice a výbava Zásahové jednotky SDH
● pravidelná dotace na celoroční provoz budovy a zařízení
● náklady na ZJ SDH: zdravotní prohlídky členů ZJ, pojištění vozidel, pojištění
úraz a odpovědnost členů ZJ, pohonné hmoty, opravy a pravidelné prohlídky
vozidel ZJ, školení, opravy a servisy vozidel, odměny a mzdy členů ZJ.

● výmalba vstupních prostor a prostor před toaletami
● oprava venkovního podia za sokolovnou
● oprava poškozeného oplocení multifunkčního hřiště
● pravidelná údržba a úklid budovy a hřiště
● roční revize nářadí a zařízení sokolovny a hřiště.
Dětské hřiště za školou a na Žlíbku
● pravidelná údržba vč. dezinfekce a úklid celé prostory dětských hřišť
● pravidelná revize herních prvků
● oprava herních prvků – loď na hřišti za školou, skluzavka a dvojhoupačka
na hřišti na Žlíbku.
Koho podporujeme
● Myslivecký spolek Rajhrad, Popovice, Holasice z.s.
● Spolek Včelařů ZO Rajhrad
● Taneční studio Rapido
● Spolek zdravotně postižených Brněnsko, pobočka Židlochovice
● přispíváme na činnost Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa, na
Domov pro seniory Matky Rosy, financujeme sociální služby v rámci
dotačního program „Podpora základních činností v oblasti poskytování
registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům
správního obvodu ORP Židlochovice“
● každým rokem organizujeme Tříkrálovou sbírku jako podporu pro oblastní
Charitu Rajhrad
● v letošním roce bylo schváleno poskytnutí daru na zbudování přístřešku
na autobusové zastávce Brno, Ústřední hřbitov ve směru cesty ven z Brna
● dále byl zaslán finanční dar na pomoc obcím postiženým tornádem v létě
t.r.
● v průběhu roku 2021 jsme pomáhali zejména starším spoluobčanům se
splněním povinností např. v souvislosti se Sčítáním lidu, registrací
k očkování proti Covidu19, zprostředkujeme komunikaci v případě pomoci
s řešením problematiky kolem energií apod.

Budova sokolovny, multifunkční hřiště
● kompletní rekonstrukce sociálního zařízení včetně zbudování nových ven
kovních toalet, vč. jejich vytápění, přístup na toalety ze dvora sokolovny
a multifunkčního hřiště

Jakékoliv bližší informace lze získat na veřejných zasedáních obecního
zastupitelstva, na webových stránkách, FB obce anebo na obecním úřadu.
Lenka Ungrová
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Informace z obecního úřadu
Provoz Obecního úřadu Holasice v prosinci 2021
čtvrtek 23.12.2021
8,00 – 15,00 hodin
pondělí 27.12.2021
8,00 – 15,00 hodin
úterý 28.12.2021
8,00 – 15,00 hodin
středa 29.12.2021
8,00 – 15,00 hodin
čtvrtek 30.12.2021
8,00 – 15,00 hodin
pátek 31.12.2021
ZAVŘENO
Od 3.1.2022 provozní doba beze změny.
Holasický Betlém
V roce 2019 vznikl Holasický Betlém, který se
setkal s velkým zájmem vás občanů. Pro ty z vás,
kteří máte zájem, můžete si Betlém zdarma vy
zvednout kdykoli v době provozu obecního
úřadu.

Narození, úmrtí, přistěhování a odstěhování v naší obci k 5. 11. 2021
rok
2018
2019
2020
2021

narození
celkem dívky chlapci
11
7
4
11
3
8
11
9
2
11
2
9

celkem
11
8
10
9

úmrtí
ženy
6
5
5
6

muži
5
3
5
3

přistě
hovaní

odstě
hovaní

5
38
44
34

15
21
11
30

Stav obecních bankovních účtů k 31. 10. 2021
Hlavní běžný účet  Sberbank
Šetřící běžný účet  Sberbank
Účet fondu obnovy kanalizace  Sberbank
Běžný účet pro dotace ze státního rozpočtu  ČNB
Běžný účet pro sdílené daně  KB
Stavební spoření  šetřící účet
Stavební spoření  šetřící účet
Celkem
Úvěr

782 647,95
1 639 469,61
1 004 550,20
36 725,95
6 617 974,41
452 554,28
1 157 987,60
11 691 910,00
0,00

Stolní kalendář s fotografiemi Holasic
Vydání stolního kalendáře s obecními
informacemi se těší velké oblibě občanů, a proto
také pro rok 2022 naše obec tento kalendář vydala. Distribuce kalendáře
proběhla společně se zimním číslem zpravodaje, tedy už máte kalendář ve
své domovní poštovní schránce. Ty rodiny, které kalendář neobdrží, si jej
mohou vyzvednout v provozních hodinách na obecním úřadu.
Provoz sběrného dvora v zimních měsících
Od 1. 12. 2021 do 28. 2. 2022 je provoz sběrného dvora upravený.
Otevřeno bude pouze vždy první sobotu v měsíci od 9,00 – do 11,00 hodin.
V případě potřeby uložení velkoobjemového odpadu volejte na obecní úřad
a dohodněte si možnost otevření sběrného dvora.
Statistika v obci
Počet obyvatel obce ke dni 5. 11. 2021 je 1217 obyvatel přihlášených
k trvalému pobytu. Z toho 952 obyvatel starších 15ti let a 265 obyvatel do
15 let. Z obyvatel nad 15 let je 490 mužů a 462 žen. Z obyvatel do 15 let je
145 chlapců a 120 dívek.

Sledujte obecní Facebook, dostávejte aktuální informace a buďte infor
mováni o důležitých událostech v Holasicích a blízkém okolí. Stačí kliknout
na „To se mi líbí“ na naší stránce.
Lenka Ungrová
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Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 24. zasedání konaném dne 26. 8. 2021
určilo:
• za ověřovatele zápisu průběhu 24. zasedání zastupitelstva obce Holasice
pana Bachorce a Ing. Kosteleckého;
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva
• smlouvu o nájmu nemovité věci č. 3968/21 uzavřená mezi ÚZSVM a Obcí
Holasice, nájemné se sjednává ve výši 3.938 Kč ročně
• strategický plán rozvoje sportu v Obci Holasice 2021 2025
• dodatek č. 2 Stanov DSO Region Židlochovicko, upravující rozhodování
valné hromady a předsednictva svazku mimo zasedání
• dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 2. 2021 na zhotovení stavebních
prací „Oprava komunikace a chodníku v obci Holasice“
• záměr pronájmu části parcely č. 451/2 k.ú. Holasice o výměře 51,5 m²
• dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové organizace obce Holasice –
Základní škola a Mateřská škola Holasice, ul. Palackého 24., č.j. 206/2009
ze dne 20. 10. 2009;
vzalo na vědomí:
• sdělení Bc. Oškrdala, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání
zastupitelstva pro svou osobní potřebu a pro zveřejnění na FB
• rezignaci P. Duchoně z volebního uskupení Občané 2018
• rozpočtové opatření č. 6, 7, 8/2021
• informace o situaci opatrovance přednesené starostkou obce
• informace z OÚ.
Zastupitelstvo obce na svém 25. zasedání konaném dne 30. 9. 2021
určilo:
• za ověřovatelky zápisu průběhu 25. zasedání zastupitelstva obce Holasice
paní Dufkovou a Ing. Stejskalovou;
schválilo:
• vyškrtnutí bodů č. 9, 10 a 14 (nebyly dodány podklady obecním právní
kem)
• navržený program jednání zastupitelstva
• četnost vývozu odpadů v roce 2022: směsný komunální odpad 1x za 21
dnů, papír a plast 1x za 21 dní , bioodpad v létě 1x za 14 dnů / v zimě 1x za
28 dnů, svoz hnízda 1x za 14 dnů a sklo 1x za 4 týdny
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• Smlouvu pro umístění ZBoxu a spolupráci při jeho provozování uzavřenou
mezi Obcí Holasice a Zásilkovna s.r.o.
• Dodatek Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřený
mezi Obcí Holasice a ASEKOL a.s.
• čerpání Rezervního fondu ve výši maximálně 72 000 Kč na vybavení nové
MŠ ve Čtvrtích v případě, že bude vyčerpána dotace na provoz od zřizova
tele
• čerpání Investičního fondu ve výši maximálně 383 000 Kč na vybavení
nové MŠ ve Čtvrtích v případě, že bude vyčerpána dotace na provoz od
zřizovatele;
zvolilo:
• Mgr. Sedlářovou jako členku kontrolního výboru od 30. 9. 2021;
vzalo na vědomí:
• sdělení Bc. Oškrdala, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání
zastupitelstva pro svou osobní potřebu a pro zveřejnění na FB
• složení slibu Mgr. Sedlářové, která je 6. náhradníkem z kandidátní listiny
volebního uskupení Občané 2018
• že předsedu Kontrolního výboru zvolí na dalším nejbližším jednání ZO
• Rozpočtové opatření č. 9/2021
• informaci z obecního úřadu.
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Tematická stezka Adventní putování

Václavské hody v Holasicích

Vzhledem ke zpřísňujícím se protiepidemickým opatřením v souvislosti
s koronavirem, je velmi nejisté pořádání tradiční Mikulášské nadílky.
Nechceme však holasické děti ošidit o malou nadílku od Mikuláše, a proto
jsme pro děti připravili tematickou stezku Adventní putování.
Jedná se o obdobnou záležitost, jako byla stezka Prázdninové dobrodruž
ství, která proběhla v měsíci srpnu 2021, a tato se setkala s velkým ohlasem
a chválou. Stezky s plněním úkolů mohou děti absolvovat, i když jiné akce
nejsou povolené. Nedochází totiž ke shromažďování většího počtu osob.
Stezka bude spuštěna od soboty 4. 12. 2021 do neděle 19. 12. 2021.
Adventní stezka je hravě naučná. Děti si připomenou betlémský příběh
a adventní i vánoční zvyky.
Prakticky vše bude ob
dobné jako u prázdninové
stezky. Děti budou plnit nej
různější hádanky, kvízy
a úkoly, jejichž vyřešením
postupně vyplní tajenku. Dů
ležité je zaregistrovat se
a vyzvednout herní kartičku
na obecním úřadu v Holasi
cích na ul. Václavská 29.
Registrace je možná od 3. 12.
2021. Správně vyplněnou kar
tičku děti potom odevzdají
opět na obecním úřadu, kde
dostanou od Obce Holasice
malou pozornost. Odevzdávat
kartičky a vyzvednout si odměnu, bude možné od pondělí 20. 12. 2021 do
čtvrtka 23. 12. 2021.
Tato stezka má opět dvě varianty náročnosti – pro děti předškolního
a mladšího školního věku. Prosím, zvolenou variantu náročnosti nelze během
plnění stezky měnit, protože by tajenka nevycházela správně. Na každém sta
novišti se získá právě jedno písmeno, a to ve správné posloupnosti.
Tedy přijměte pozvání k účasti na tajemném příběhu Vánoc.
Lenka Ungrová

Po nucené roční pauze, kdy se tradiční Václavské hody v Holasicích
v souvislosti s kovidovou pandemií nemohly konat, byla jsem velmi potě
šena, že letos hody byly a byly opět moc pěkné, důstojné. Dokonce i počasí
našim hodům přálo, a proto panovala příjemná hodová atmosféra.
Jsem moc ráda, že se mezi stárky objevili noví mladí pokračovatelé této
tradice a jsem si jistá, že o budoucnost holasických hodů nemusíme mít
obavy! Jsem si vědoma, že ve všech obcích tomu tak zcela automaticky
není, a proto děkuji, že tato tradice bude v Holasicích zachována!
Ráda bych také poděkovala našim nejmenším tanečnicím, které pod ve
dením paní Aleny Sýkorové připravily pro návštěvníky nedělního hodového
odpoledne krásné taneční vystoupení. Snad nevyzrazuji žádné tajemství,
když zmíním, že od jara 2022 povede paní Sýkorová kroužek dětských lido
vých tanečků. Členové kroužku budou vystupovat nejen u příležitosti hodů,
ale také např. u příležitosti Dne seniorů, oslav Dne matek, apod. Vím, že po
těchto našich malých tanečnicích už „pokukovali“ z Rajhradu :) !
Samozřejmě nemůžu zapomenout na rodinu Dufkových, kteří už desá
tým rokem mají hody ve své režii. A každým rokem nás přesvědčují o tom,
že o hody je v Holasicích perfektně postaráno.
Chci poděkovat všem ochotným občanům a příznivcům Václavských
hodů, kteří jakkoli přispěli k organizaci prakticky jediné tradiční akce, která
v roce 2021 mohla proběhnout!
s úctou Lenka Ungrová
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MAS Podbrněnsko
Vážení občané Holasic,
rádi bychom vám představili činnost
neziskové organizace Místní akční skupina Podbrněnsko, jejíž členem je
i vaše obec.
Co je MASka?
Místní akční skupina, neboli MAS Podbrněnsko, je spolek působící na
území 35 obcí jižně od Brna. Spojuje aktivní obyvatele do komunity, která se
usiluje o rozvoj života na venkově. Propojuje obce, spolky, školy, podnikatele
i širokou veřejnost. Díky finanční podpoře Evropské unie přináší nové mož
nosti ve formě rekonstrukcí infrastruktury (nové či opravené chodníky,
cyklostezky nebo například sociální byty), pomáhá růst drobným podnika
telům nákupem potřebného vybavení a myslí i na spolky a podporu jejich
činnosti (například pomocí opravy kluboven pro možnost setkávání míst
ních). To vše s ohledem na ochranu přírody a udržení hodnot a tradic
v obcích jižní Moravy.
Na čem pracujeme v Holasicích?
Ve spolupráci s vedením obce vznikne Program rozvoje obce Holasice.
Jedná se o základní plánovací a strategický dokument, který zachycuje před
stavy o tom, čím by se obec chtěla v budoucnu zabývat či jakým směrem vý
voje se vydat. Neopomíjí své občany – Holasičtí se do tvorby dokumentu mohli
zapojit dotazníkovým šetřením probíhajícím v listopadu a vyjádřit tak svůj
názor na budoucí rozvojové priority obce. Dokument by měl vyjít počátkem
nového roku a bude k dispozici k nahlédnutí na webových stránkách obce.
Jakým výzvám čelíme?
V současnosti se snažíme blíže se seznámit s míst
ními občany a podnikateli, aby podpora ze strany Ev
ropské unie mohla směřovat k široké veřejnosti.
Pomoct by mohla i nově vzniklá Regionální značka
Brněnsko, originální produkt®, která je udělována
místním výrobkům, službám či zážitkům zaručujícími
lokální výrobu. Regionální značka se tak snaží o za
chovávání tradic v území s respektem k přírodě a hrdostí na dané místo.
V našich dalších aktivitách se zaměřujeme na přizpůsobení se změnám
klimatu a podporu energetických úspor nebo zlepšení zadržování vody
v krajině.
12

Výhledy do budoucna
Jste šikovný producent, zemědělec, řemeslník nebo znáte ve svém okolí
někoho, komu by regionální značka Brněnsko mohla pomoct ve zviditelnění
své činnosti? Ozvěte se nám! Všechny naše aktivity spojené nejen s regio
nální značkou naleznete na webových stránkách www.podbrnensko.cz
nebo na Facebooku MAS Podbrněnsko. Také vám neuniknou novinky o při
pravovaných dotačních možnostech, kdy v příštím roce plánujeme přeroz
dělit z Programu rozvoje venkova prostředky ve výši více než 8 milionů Kč
pro náš region. Máte nápad na zlepšení kvality života v obci nebo regionu
a nevíte kde začít? Neváhejte se na nás obrátit, uvítáme vaše náměty
a pomůžeme s realizací vašich představ.
Mgr. Kristína Ďuratná
projektová manažerka MAS Podbrněnsko

Tříkrálová sbírka v Holasicích 2022
Jak už se stalo pěknou tradicí, každoročně v naší obci probíhá v lednu
Tříkrálová sbírka. V roce 2021 kvůli pandemii neproběhlo tradiční koledo
vání po domech, ale bylo možné odevzdat příspěvek do připravených
pokladniček buď na obecním úřadu, anebo v určený den do pokladničky
před samoobsluhou. Celkem bylo vybráno 10 427 Kč. V roce 2020 to bylo
téměř 30 tisíc korun!
Je otázkou, jakým způsobem bude probíhat TKS v lednu 2022. Nicméně
po konzultaci s vedoucími skupinek (v Holasicích chodí asi 7 skupinek
koledníků) jsem ráda, že pro rok 2022 jsou koledníci opět ochotni pomoci
a chodit koledovat.
Každým rokem se podaří díky štědrosti vás – dárců vybrat v naší obci
příspěvky pro Oblastní charitu v Rajhradě. Díky vaší každoroční štědrosti se
daří udržovat vysokou kvalitu služeb, které Charita poskytuje.
Plně si uvědomuji, že na jedné straně jste velmi důležití vy – dárci, kteří,
věřím, rádi přispíváte. Na druhé straně jsou to ochotní dobrovolníci, kteří
v době konání sbírky koledují dům od domu a navštěvují s pokladničkou vaše
domácnosti.
Tříkrálová sbírka v Holasicích bude probíhat v sobotu 15. 1. 2022.
Chtěla bych vám – dárcům i koledníkům – upřímně poděkovat, že pomá
háte tam, kde je to skutečně potřeba!
Lenka Ungrová
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Tříkrálová sbírka 2022
Stejně jako každý rok se i letos připravuje Oblastní charita Rajhrad na
tradiční Tříkrálovou sbírku, která bude letos probíhat v termínu od 1. 1. do
16. 1. 2022.
„Zásadní informací je, že i v situaci, která pro nikoho z nás není jedno
duchá, se Tříkrálová sbírka 2022 bude konat. Prozatím se snažíme soustře
dit pozornost na to, aby mohla sbírka proběhnout tradičním způsobem,
byť za doporučených bezpečnostních opatření. Bereme však v potaz i vari
antu online podoby, vzhledem k prozatímnímu vývoji situace ohledně ne
moci covid19 v Česku,“ říká PR pracovnice Oblastní charity Rajhrad, Jana
Janoutová. „Koordinátorka sbírky, Mária Durkáčová, má již k dispozici letáky
a materiály, které budeme rozdávat našim koordinátorům v daných obcích.
Chtěla bych jménem Oblastní charity Rajhrad veřejnost poprosit o pod
poru, která je pro nás zvláště v této době tolik důležitá. I díky vám můžeme
dál pomáhat potřebným, a naplňovat tak charitní poslání.
Výtěžek z chystané koledy plánujeme využít například na rekonstrukci
oddělení A v lůžkovém hospici, financování dešťové kanalizace, pořízení
nových zvonků k postelím pacientů, financování nového zadního vchodu
s dálkovým ovládáním nebo financování nového výtahu u zadního vchodu
Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa.
V tuto chvíli můžeme naše podporovatele odkázat na webové stránky,
kde najdou aktuální informace ohledně konečné podoby sbírky a možnos
tech poskytnutí finančního daru,“ dodává Jana Janoutová.
„Zasláním finanční částky na účet či prostřednictvím QR kódu nás mů
žete podpořit již nyní. Děkujeme!”
V minulém ročníku Tříkrálové sbírky se v obcích, kde působí Oblastní
charita Rajhrad, vybrala částka 2 673 371 Kč. Velice si vážíme vaší podpory,
díky níž můžeme nadále odborně i lidsky pomáhat seniorům, nevyléčitelně
nemocným lidem, lidem se zdravotním a mentálním postižením, lidem
v sociální a hmotné tísni nebo ohroženým dětem a mládeži.
Oblastní charita Rajhrad, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad
tel.: 736 529 319, e‐mail: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
www.rajhrad.charita.cz, www.trikralovasbirka.cz
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V Holasicích žije nejlepší střelec planety

Zprávičky z naší školičky

Když jsem psala do podzimního čísla Holasického
zpravodaje pár řádků o velkém úspěchu našeho
Davida Kosteleckého na LOH v Tokiu, netušila jsem,
že úspěchy Davida budou v roce 2021 pokračovat
a budou tak obrovské a skvělé!
Čtvrt roku po Tokiu čeští střelci na trap obsadili
na Prezidentském poháru v Larnace na Kypru první
dvě místa. Ve finále tohoto Svě
tového poháru oplatil David
Kostelecký tokijskou porážku
reprezentačnímu kolegovi Ji
římu Liptákovi a v soutěži pro
nejlepších 12 brokových střelců
sezóny triumfoval, vyhrál!
Dokonce ještě před soutěží jed
notlivců vyhrál s Američankou
Bernauovou smíšené dvojice.
Během pár hodin tak David
Kostelecký vyhrál dvě finále
Světového poháru! Nejen že
David vyhrál na tomto Světovém poháru co se dalo, ale s dalšími třemi spor
tovci získal také cenu Nejlepšího střelce planety!
Jen pár dnů po tomto obrovském úspěchu, a dalo by se říci ideální tečce
za letošní střeleckou sezonou, čekalo Davida další obrovské uznání. Spor
tovní střelec David Kostelecký se stal nejlepším Armádním sportovcem
roku 2021 a usedl tak na armádní trůn před atlety Vadlejchem a Veselým!
Kdo jste mohli číst rozhovory s Davidem po tomto úžasném podzimním
triumfu, jistě mi dáte za pravdu, že David zůstává stále stejně skromným,
vtipným, pohodovým a přitom zásadovým a čestným člověkem!
Proto až Davida potkáte v Holasicích, nebojte se ho pozdravit, protože
nikdo jiný v České republice nemůže říct: U nás v obci žije Nejlepší střelec
planety – pan David Kostelecký!
S úctou, obrovskou gratulací a přáním pevného zdraví!
Lenka Ungrová

Nový školní rok je v plném proudu a tak mi dovolte malé ohlédnutí
za významnou událostí. Dne 29. 9. 2021 se uskutečnilo otevření nové ma
teřské školy na ulici Čtvrtě. Školka ve svých prostorách přivítala první děti
již v ranních hodinách, kde se s nimi setkaly jejich paní učitelky. Mateřská
škola má jednu třídu Motýlků s kapacitou 25 dětí a celodenním provozem.
Budova MŠ má moderní vybavení, které dětem nabízí podnětné
prostředí a podporuje jejich kreativitu. Je zde prostor pro pracovní činnosti,
odpočinková část pro hry dětí a zázemí pro učitelky. Zahrada navazuje přímo
na budovu mateřské školy.
Velkou výhodou je blízkost mateřské školy s budovou na ulici J. Fučíka,
což nám umožňuje úzkou spolupráci. Propojení činností a soudržnost dětí
je pro nás velmi důležité.
V tomto duchu také proběhla naše
první společná akce, a to 19. 10. 2021
,,Dýňování“. Setkali jsme se na zahradě
budovy MŠ J. Fučíka, kde si rodiče s dětmi
vyrobili strašidýlka z dýní. Nechybělo
občerstvení, které rodiče přinesli a nabí
zela se i dýňová polévka. Bylo to příjemné
setkání, kde jsme se mohli navzájem
poznat, popovídat si, a děti užít zábavu se
svými kamarády.
Co víc si přát, než dětský úsměv na tváři…
za celý kolektiv MŠ
Martina Větvičková
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Co nového v základní škole?
Jak si vedou naši prvňáčci… V září jsme přivítali do první třídy 25 párů
zvědavých dětských očí. Prvňáčci se seznámili s maskotem třídy – tygrem,
kterému vybrali jméno Chlupáček. Každý týden losujeme žáčka, který si může
vzít Chlupáčka na víkend domů. Tygřík dohlíží během týdne na děti, jak pra
cují ve vyučovacích hodinách, pomáhá jim číst, psát, počítat. Netrávíme ale
čas jen ve školních lavicích. V uplynulých dvou měsících si děti užily podzimní
výukový program zaměřený na význam lesa pro člověka v okolí brněnské
přehrady. Počasí nám přálo a pan Čupa měl vše skvěle připraveno. Žáčci se
také vydali po stopách Vinnetoua do divadla Polárka, kde se zpívalo, střílelo
a bojovalo. V rámci pracovního vyučování si děti vyrobily indiánské čelenky,
které na hlavách dětí vydržely i v průběhu oběda a odpolední družiny. Třída
prvňáčků se adaptovala na nový školní rok velmi dobře. Školnímu režimu si
děti přivykly poměrně snadno, na výuku se těší a mají hezký vztah mezi
sebou. Držíme jim palce, aby se i nadále těšily do školy, na kamarády, paní
učitelky.
Věříme, že i žáci z ostatních tříd se těšili po dlouhém odloučení do školy
na své spolužáky i učitelky. Distančním vzděláváním se sice obohatili o řadu
dovedností, ale prezenční výuka je nenahraditelná. Adaptace žáků na školní
prostředí byla poněkud delší než obvykle, ale je vidět, že si už zvykli. Učivo
z loňského roku si žáci mohou upevnit v doučování, které probíhá od října
programu Národního plánu doučování. Zařadili jsme pro 5. ročník dobro
volné testování znalostí z ČJ, M a AJ. S výsledky budeme seznámeni na konci
listopadu.

K obohacení výuky zařazujeme akce, které
jsou realizované mimo školní prostředí, např.
výlet do Lednice s p. Čupou, divadlo, besedy
v rajhradské knihovně. Jsme rádi, že se nám
uskutečnil plavecký výcvik v Hustopečích, který
byl v posledních dvou letech přerušen. Pokud
epidemiologická situace dovolí, připravujeme
pro žáky Mikuláše a vánoční dílničky. Dou
fáme, že nám vyjde v květnu škola v přírodě.
Mezi poslední akce patřil enviromentální
program Doktor Sacharin v Rozmarýnku. Žáci 5. ročníku se během velmi za
jímavého a poučného programu dozvěděli mnoho nových informací, ke kte
rým se společně museli dobrat. Nechyběla ani domácí i cizokrajná zvířátka
chovaná v Rozmarýnku. Vyzkoušeli si také sami udělat zdravé palačinky.
S receptem si odnesli nemálo nových poznatků, ale i zážitků ze společného
cestování po městě Brně.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům za vzorný přístup k distanční výuce
i prezenční výuce, za jejich snahu, trpělivost a spolupráci se školou. Víme,
že distanční výuka zasáhla děti nejen v absenci znalostí, ale také v sociálních
kontaktech.
Závěrem bych vám chtěla popřát krásné prožití adventního období, pevné
zdraví po celý nový rok 2022. Dětem otevřenou školu, kamarády a vánoční
prázdniny v rodinné pohodě.
Pavlína Zámečníková
příspěvky zařadily: p.u. Valášková, p.u. Duchoňová
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Hasičský sbor Holasice
Krásný předvánoční čas všem,
v uplynulém období došlo v našem sboru k několika důležitým změnám.
Určitě jste mnozí zaznamenali, že proběhla v měsíci září mimořádná člen
ská schůze hasičského sboru. Jelikož nemohla z důvodu koronaviru pro
běhnout výroční členská schůze v řádném termínu v lednu, byl v rámci
zářijové schůze dodatečně zhodnocen rok 2020. Hlavním programovým
bodem schůze byla volba nového výboru sboru. Pevně věříme, že nové ve
dení bude důstojně pokračovat v práci našich předchůdců a vzájemná spo
lupráce a důvěra mezi členy bude na maximální úrovni. Členy výboru jsou
nyní Aleš Chovanec (starosta), Jakub Sýkora (místostarosta), Michal Sto
důlka (jednatel), Pavel Bachorec (člen) a Eva Chovancová (pokladník). Pětice
členů si meze sebe po vzájemné dohodě rozdělila úkoly a kompetence.
Držíme jim palce, aby aktivita našeho spolku dosáhla i přes nepříliš pozitivní
podmínky v souvislosti s Covidem opět co nejvyšších hodnot a byla příno
sem i pro dění v obci.
V nejbližší době by měl proběhnout Hasičský ples, plánován je na únor
2022. Nyní se ale bohužel opět zhoršuje covidová situace a konání plesu
začíná být znovu značně nejisté. Případná nařízení vlády pro uspořádání
takové akce se jistě ještě mnohokrát změní. O skutečném konání či neko
nání vás budeme včas informovat.
A nyní k činnosti jednotky. Velitel jednotky v září absolvoval na školicím
středisku Tišnov, resp. na dočasném detašovaném školicím místě v Tišnov
ské Nové Vsi, periodické
školení pro výkon funkce.
Část jednotky si opět
v rámci výcviku vyzkou
šela techniku, vybavení
a postupy pro likvidaci mi
mořádných událostí, což
zahrnuje např. i práci
s pilou, zdravotnickým vy
bavením, čerpadly nebo
hydraulickým nářadím.
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A několik řádků ze zásahů:
9. 9. byl důvodem výjezdu před druhou hodinou ranní požár komína
v areálu rajhradského kláštera. V dýchací technice jsme pomohli vynosit
od komína hromadu dřevo určené k topení. Po vyloučení dalšího hoření
jsme se krátce po půl čtvrté vrátili zpět do Holasic.
14. 9. krátce před 6 hodinou ráno jsme s cisternou vyráželi k požáru auto
busu na Starou poštu do Rajhradu. Po příjezdu na místo byl zjištěn požár
v plném rozsahu, jednotka ze Židlochovic jej měla v době příjezdu již loka
lizován a prováděla likvidaci pomocí proudů s pěnou. My jsme v době ranní
špičky řídili chvílemi kolabující dopravu, následně jsme za pomoci vysoko
tlaku pomáhali s úklidem pěny ze silnice. Zpět na základnu jsme se vraceli
po více než půl druhé hodině od výjezdu.
28. 9. K požáru stromu od drátů vysokého napětí jsme vyjeli po půl osmé
večer do Rajhradu k rybníku. Na místě jsme spolu s jednotkou HZS ze Ži
dlochovic nalezli poškozené vedení vysokého napětí, k poškození došlo
pádem velké větve. Požár sám uhasl ještě před příjezdem jednotek, jedno
tka však musela vyčkat příjezdu pohotovosti EG.D a místo zabezpečit před
případným úrazem. Průvodním jevem události byl vypnutý proud jak v Raj
hradě, tak i některých dalších obcích. Návrat krátce před 21h.
Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do no
vého roku 2022. Obrázky z akcí i zásahů najdete na webové adrese
„https://sdhholasice.rajce.idnes.cz“.
Luboš Bachorec, Michal Stodůlka
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Dobrosloupek
Děkujeme všem vám, kteří jste se před dvěma lety zapojili do potravi
nové sbírky pro Azylový dům pro matky s dětmi v Opatovicích (okres
Vyškov). Minulý rok bohužel nebylo příliš možné sbírku uskutečnit s ohle
dem na omezení, která přinesla loňská podzimní vlna covidu. Letos jsme
rádi, že akci můžeme opět vyhlásit. Předloni představovala sbírka v naší
obci pro tento domov velmi vítanou pomoc. K adventnímu času patří na
děje, pomáhání druhým a solidarita – sbírka je jednou z cest, jak ji ti, kteří
chtějí, mohou projevit.
Paní Alena Sigmundová, vedoucí azylového domu, nám poslala do zpra
vodaje pár vlastních slov:
„Náš Azylový dům je sociální službou, která pomáhá
zejména maminkám – samoživitelkám, které se dostaly
do tíživé situace a přišly o střechu nad hlavou. Maminky
se svými dětmi u nás mohou být maximálně jeden rok,
během kterého jim poskytujeme podporu při řešení byd‐
lení a dalších problémů. Stává se, že maminka k nám
přijde se čtyřmi malými dětmi a třemi igelitkami, což je
celý její domov a majetek. Nebo přijde mladá těhotná
žena, která nemá fungující rodinu. U nás dostanou vybavený byteček a rok
času na to, aby se zklidnily, nadechly a vyřešily či alespoň započaly
s řešením svých problémů. Jsme neziskovou organizací
a financí je málo.
Proto jsme vděčni,
když se najdou lidé,
kteří cítí potřebu po‐
moci slabším a po‐
třebným. Život je
vrtkavý a každý z nás
v něm může někdy
prožívat těžké situace.
V takové chvíli je
krásné, když se najde
pomocná ruka. Jsme
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velmi rádi, že občané Holasic pomáhají opě‐
tovně. Z celého srdce vám přejeme, abyste měli
vždy střechu nad hlavou, jídlo v talíři a kolem
sebe spoustu dobrých lidí. Předem děkujeme
vám všem, kteří se do sbírky zapojíte, a za náš
azylový dům vám přeji pěkné adventní dny.“
Bc. Alena Sigmundová
Neformální sdružení Bobule a Obec Hola
sice vás proto zvou k účasti na charitativní potravinové sbírce pro tento
azylový dům.

POTRAVINOVÁ SBÍRKA
proběhne ve dnech
29. 11. – 14. 12. 2021
Občané mohou v těchto dnech na obecní úřad Holasice přinést trvanlivé
potraviny dle vlastního výběru. Azylový dům má zejména zájem o oleje,
těstoviny, luštěniny, trvanlivé mléko, polévky, čaje a dětskou výživu. Kromě
potravin můžete do sbírky přinést také ručníky a ložní prádlo (prostěradla,
povlečení, chrániče matrací) a dále hrnce na vaření, a to i použité avšak
nepoškozené. Vítány jsou také jednorázové dětské pleny. Nenoste, prosím,
oblečení nebo hračky.
Děkujeme všem,
kteří si vzpomenou
a doma vyberou či při
nákupu přidají do ko
šíku něco navíc pro ty,
kteří to potřebují.
Fotografie:
Holasice 2019,
potravinová sbírka
pro AD v Opatovicích
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Alej Válečných veteránů
Mnoho z vás občanů se na mě obrátilo s dotazem, proč se vysázely nové
stromy podél tzv. Svaté cesty do Rajhradu, a zdali se bude cesta rozšiřovat
a tím pádem kácet stávající vzrostlé stromy.
Tedy zde malé vysvětlení. Celá cesta je na katastru města Rajhrad
a pozemky, na nichž se tato cesta nachází, patří Benediktinskému opatství
v Rajhradě.
Na podzim t. r. Rajhradské opatství a spolek Československý legionář –
SPIA Czech, z.s. se rozhodli na tomto místě založit 1. stromořadí válečných
veteránů pod názvem „Alej válečných veteránů“! Byli vyzváni zástupci
spolků a organizací, institucí, firem, aj. s výzvou k účasti při vysázení této
aleje. Bylo naplánováno, aby každý strom – javor měl svého „patrona“. Naše
obec Holasice se stala patronem stromu č. 46.
Sázení se uskutečnilo v sobotu 16. 10. 2021 od 10 hodin. Celá tato akce
měla společné motto: „Jednoduché věci dokáží spojit! Může nás v daný den

spojit symbolika květu
vlčího máku, symbolu
úcty k těm, kteří bojo‐
vali a bojují za naši vlast.“
Na jaře 2022 je naplánováno od
halení památníku u vstupu do aleje
s deskami, tj. názvem aleje, popisem
místa, vlčím mákem, atd.
Dle dotazu, který jsem vznesla na
fr. Nauma, převora benediktinského
kláštera, mi bylo sděleno, že vlastní
cesta se nebude rozšiřovat, stávající
vzrostlé stromy se nebudou kácet.
Alejí válečných veteránů byla zalo
žena druhá řada stromů.
Lenka Ungrová
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Obecní knihovna
Vážení čtenáři,
s blížícím se koncem roku se všichni těší na Vánoce a dárky. Obecní
knihovna Holasice ale dostala dárek už v listopadu. V jihomoravském kraji do
chází u knihoven ke změně operačního systému Clavius a někteří z vás už
možná zjistili, že online katalog na stránkách obce (www.holasice.cz → Úřad
obce → Obecní knihovna) vypadá jinak než dříve. Nový katalog pracuje
v systému Tritius, který je uživatelsky příjemnější jak pro čtenáře, tak i pro
knihovníka.
Díky finanční podpoře Obce Holasice a laskavému vedení Městské
knihovny Kuřim bylo také možné zakoupit tzv. Výpůjční modul, takže během
roku 2022 – když všechno dobře půjde – bychom mohli výrazně zmodernizo
vat a zautomatizovat výpůjční proces. Čtenáři budou moci navštívit své Čte
nářské konto, kde uvidí, které knihy mají půjčené, kdy je mají vrátit, budou si
moci prodloužit výpůjčku, zarezervovat knihu, zkontrolují si platnost čtenář
ského poplatku…
Zvu tedy současné i nové čtenáře do Obecní knihovny Holasice, aby si
v novém roce na vlastní kůži vychutnali tyto technické vymoženosti!

Obecní knihovna Holasice si dovoluje doporučit nové knihy ze svého fondu:
Knihy pro dospělé
Beran, Ladislav. Slzy galerky
Brown, Sandra. Zachráněné dopisy
Burdicková, Serena. Najdeš mě v Havaně
Cílek, Roman. … a vztáhl pak ruku na život…
Cílek, Roman. Dědičný hřích
Cílek, Roman. Doteky svědomí
Cílek, Roman. Smrtící dávka nenávisti
Craig, Susanna. Překvapivé dědictví
Pískovský, Daniel. Alkohol? Alkohol!
Fíla, Ivan. Muž, který stál v cestě
Fojtová, Věra. Padlí andělé
Formáčková, Marie. Domácí bitka a další povídky
Formáčková, Marie. Chybička se vloudila a další povídky
Formáčková, Marie. Skrytý agresor a další skutečné příběhy
Gardner, C.W. První herečka
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Hrubý, Dan. Pražské mordy
Hruška, Emil. Souřadnice smrti: Skutečný příběh z let 19281935
Ivey, Eowin. Dcera sněhu
Jonesová, Sandie. První chyba
Keeland, Vi. Osudový dopis
Keir, Linda. Tři ženy pana Wrighta
Klíma, Josef. Jak zabít dvakrát
Kodýtek, Martin. Právník: Aféra Deiselgate v Česku
Konvička, Jaroslav. Učytelskej
Kubát, Luděk. Přísaha
Lucas, Lilly. Nové začátky
Ludvíková, Jitka. Venuše
Maldonado, Isabella. Šifra
Manningová, Kirsty. Nefritová lilie
Matoušek, Vladimír. Příběhy skutečných vrahů
Moreland, Melanie. Výměna rolí
Mornštajnová, Alena. Má mě ráda, nemá mě ráda
Pohled do hlavně pistole
Pohlídalová, Hana. Kantorům se reparát nepovoluje
Procházková, Iva. Vraždy v kruhu
Soukupová, Petra. Všechny za jednu
Svěrák, Zdeněk. Povídky a jedna báseň
Trpková, Kristýna. Rozsudek smrti
Veselá, Elia. Chuchorův den
Žáček, Jan. Shalom, má lásko
Knihy pro děti a mládež
Bosch, Pseudonymous. Jestli toto čteš, tak už je pozdě
Bosch, Pseudonymous. Jméno této knihy je tajné
Kubašková, Petra. Tajemství stříbrné čarodějky
Kuenzlerová, Lou. Koštátko Bella: Zákaz kouzlení
Mafrinová, Federica. Příručka přežití pro princezny
Zvířátka ve škole
Přeji všem klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a klidu v novém
roce.
Petra Koláčková, knihovnice
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Klub vodáků Rajhrad
Ahoj všem příznivcům vody, lodí a pádel
„Vy tady trénujete? A můžu si to zkusit s vámi na lodi? A mohou naše
děti trénovat s vámi? A kdo vlastně jste? Jak to, že o vás nic nevím, i když
jsem z Holasic a s Rajhradem jsme hodně propojeni?“ … často slyšíme ta
kové otázky.
Jsme vodáci. Jsme Klub vodáků Rajhrad. Jsme kluci a holky, které baví
sport, příroda a voda. Milujeme dobrodružství, nechybí nám odvaha
a máme rádi legraci, ta je na vodě samozřejmostí. Máme za sebou zajímavé
zkušenosti, zážitky, veselé i smutné okamžiky. Trénujeme na lodích mnoha
typů – kánoe, kajaky, rafty, pramice.
Jezdíme na vodu i na suchozemské výpravy. Kromě oddílových tréninků
pořádáme letní i zimní soustředění. Také plavání a turistiku. Není to úplně
snadné, ale postupně se děti učí vodáckým dovednostem, adaptaci v ko
lektivu, samostatnosti a současně rozvíjí sílu, vytrvalost a techniku.
A samozřejmě ke sportu patří i závody, na kterých členové KV Rajhrad
mají skvělé výsledky a odvezli si domů spoustu medailí a pohárů.
Letos v červnu, po dlouhé době zákazů v souvislosti s pandemií, usku
tečnily se závody pramic, kdy KV Rajhrad pořádal Mistrovství ČR, a bylo to
povedené ve všech směrech. Závod se skládá ze čtyř disciplín – slalom,
sjezd na řece se střelbou, sprint a plavání. A nejlepší z účastníků závodu zís
kají titul Mistr České Republiky pro rok 2021.
A jak jsme se umístili? V kategorii mužů – první místo naše posádka
TITANIK a titul Mistrů ČR. Druhá naše smíšená posádka INTERNACIONAL,
sestavena z rodičů žáků, skončila na pátém místě. V kategorii juniorů naše
posádka CUKŘÍCI statečně vybojovala třetí místo. Skvělá byla naše posádka
juniorek JEZINKY, které skončily na druhém místě a staly se tak Vicemistry
němi ČR pro rok 2021. Závodu se zúčastnily i další posádky, z nichž dvě po
sádky tvoří děti z Rajhradu a Holasic. Posádka ALE v kategorii starší žáci
skončila na krásném pátém místě. A v kategorii mladší žáci vyhrály BÍLÉ
VELRYBY – posádka našeho oddílu, a staly se Mistry České Republiky.
V září tohoto roku na závodech v Sandberku v ČR za náš oddíl závodilo
celkem pět posádek. V kategorii mužů naše posádka TITANIK obsadila
krásné první místo. Prvenství v této kategorii si tato posádka vybojovala už
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poněkolikáté. Posádka mladších žáků ČERNÁ PERLA, za kterou jedou děti
z Rajhradu a Holasic, i přes to, že jim chyběl pátý člen posádky (závodily
tedy pouze ve čtyřech), vybojovala skvělé druhé místo.
Na závěr sezóny 9. října 2021 se zúčastnili naši členové Klubu Vodáků
Rajhrad mezinárodního Krumlovského vodáckého maratonu. Projeli 11 km
a 4 jezy, a k cíli dojeli jako první a vybojovali krásné zlato. Stali se tak vítězi
v žákovské kategorii pramic a raftů.
Připojujeme se tedy s velkou gratulací a obrovským díkem všem závod
níkům! Samozřejmě děkujeme všem příznivcům a všem, kdo pomáhají slo
vem a dílem.
A co nás čeká v nejbližší době? Přes zimní období se budeme zdokona
lovat v plavání pravidelným cvičením v bazénu a pojedeme na zimní sou
středění na běžkách. A na jaře zase hurá na vodu! Ahoooj!!!
Klub vodáků Rajhrad
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KLAS – Klub aktivních seniorů
Vážení spoluobčané,
s velkou radostí bych chtěla konstatovat, že
i my, senioři z Klubu aktivních seniorů, jsme se
od září začali zase scházet v klubovně na
Obecním úřadě. Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky,
netuším, zda a jak dlouho budou naše setkání
pokračovat, ale velmi si přeji, aby tomu bylo
co nejdéle a bez nuceného přerušení.
Na našich pravidelných schůzkách jsme si
povídali mj. o Janu Werichovi, o němž byl na
točen nový dokument s názvem „Když už člo
věk jednou je“, který měl premiéru před pár
měsíci. Dalšími tématy, u kterých jsme se
dobře pobavili a také se něco nového dozvě
děli, byly: Horoskopy vážně i nevážně, Úkli
dové finty či O spánku. Naši klubovnu jsme si
vyzdobili v podzimních barvách, jak se můžete
přesvědčit na fotografiích. V současné době již
přemýšlíme nad tím, co budeme vytvářet před
Vánoci, což je jedna z našich oblíbených
aktivit.
V této době je jakékoli plánování dalších
aktivit bez záruk, budeme se tedy těšit na kaž
dou další schůzku, která bude moci proběh
nout. Naše setkání jsou plná smíchu
a nadějných vyhlídek do budoucna a věřím, že
všem účastníkům zpestří den v této složité
době. Pokud by se chtěl kdokoli k našim schůz
kám připojit, bude samozřejmě vítán…
Pod článkem nabízím další možnost otes
tovat svoje mozkové závity v pravidelné
rubrice Otestujte se. Tentokrát si procvičíme
naši slovní zásobu.
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Na závěr bych vám popřála co nejklidnější prožití svátků vánočních,
mnoho společných chvil s vašimi blízkými a pokud možno stále dobrou ná
ladu. Rozloučila bych se ráda citátem již zmiňovaného Jana Wericha.
„Kdo se umí smát sám sobě, má právo se smát všemu ostatnímu,
co mu k smíchu připadá.“
Jan Werich

OTESTUJTE SE
Zkuste najít slova dle uvedeného zadání:
1) Najděte podstatné jméno na 7, 8 a 9 písmen, kde se ani jedno písmeno
nebude opakovat.
2) Najděte slova, která budou obsahovat 3 písmena „M“.
3) Najděte slova složená z 5 písmen, která budou mít uprostřed písmenko
„X“.
4) Najděte slovo, které bude obsahovat 3 stejné slabiky ti/tí vedle sebe.
5) Najděte slova s co největším počtem písmen „N“.
6) Najděte slova s co největším počtem písmen „T“.
7) Najděte slova s co největším počtem písmen „P“.
8) Najděte co nejvíce českých slov začínajících dvojicí písmen „T + CH“.
Příklady řešení:
1) na 7: krabice, puritán…
na 8: medailon, klubovna…
na 9: protiklad, smrtelník…
2) masmédium, memorandum, mimozemšťan, mimochodem,
mimozemský, homonymum, maximum, mermomocí…
3) boxer, Maxim, mixér, taxík, fixní, luxus…
4) štítiti se
5) interkontinentální, transkontinentální (5)
6) čtvrtstoletí, protestantství (4)
7) podpraporčík popřípadě, propoprvé (3)
8) tchán, tchyně, tchoř.
Jitka Holíková
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Informace z rajhradské farnosti
Malé ohlédnutí
KRÁTKÁ VZPOMÍNKA NA SLAVNÉHO MORAVSKÉHO MALÍŘE, KTERÝ TVOŘIL TAKÉ PRO
HOLASICE
Ruku na srdce, dokázali byste skutečně odpovědět správně (tj. ano) na otázku, zdali
významný a velmi plodný malíř s charakteristickým národopisným „rukopisem“ – Jano
Köhler, od jehož úmrtí letos uplynulo 80 let, maloval i pro Holasice?
Johann a jeho starší dvojče – sestra Rosina Köhlerovi se narodil 9. února 1873 na Sta
rém Brně (v domě čp. 44) v rodině Johanna Köhlera – kočího, který poměrně záhy po jeho
narození zemřel, a Rosiny roz. Ježek – služebné.
Neb od mládí projevoval umělecké nadání, za přispěním svého učitele začal studovat
s obětavou podporou svých nejbližších na českém brněnském a později pražském gymná
ziu, po jehož dokončení se přihlásil na tamní uměleckoprůmyslovou školu, odkud později
přestoupil na tehdejší císařskokrálovskou akademii výtvarných umění, kde se díky proka
zatelnému talentu a zároveň skromnosti a píli zalíbil architektu Kamilu Hilbertovi, jenž mu
nejenom zprostředkoval dvouletý studijní pobyt zaměřený na techniku fresky a sgrafita v
Mnichově, ale zároveň ho vybídl ke spolupráci na výzdobě jeho staveb.
Své první vlastní zakázky obdržel od zájemců zejména v Olomouci, kde se snad i díky
stále četnější spolupráci s Maticí Cyrilometodějskou se seznámil s olomouckým arcibisk
upem Msgre ThDr. Leopoldem Prečanem, díky němuž později mohl zhotovit nejednu pres
tižní zakázku. První skutečně velkou zakázku však získal na přelomu 19. a 20. století až díky
přátelům v Prostějově, kde se seznámil se svým velkým podporovatelem a propagátorem
svého díla – vůdcem a hlavním organizátorem katolické moderny P. Karlem DostálemLu
tinovem.
Stal se jedním z podstatných zakladatelů, členů a
organizátorů Sdružení výtvarných umělců moravských sídlící v
Hodoníně.
Zemřel dne 20. ledna 1941 v brněnské nemocnici U sv. Anny
a za svou více než 40 samostatnou výtvarnou kariéru stihl vyzdo
bit bezmála 70 sakrálních a 55 světských staveb.
První obraz pro rajhradskou farnost namaloval v roce 1928
– jednalo se tehdy o obraz sv. knížete Václava, který byl umístěn
na oltáři kaple sv. Václava a bl. Podivena v Holasicích. V Rajhradě
samotném pak nejdříve v roce 1934 namaloval v kopuli farního
kostela Povýšení sv. kříže a Panny Marie Bolestné vyobrazení:
sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Anežky a sv. Prokopa + nad oběma
bočními oltáři obrazy sv. Vojtěcha a sv. Jana Sarkandra a o tři
roky později (tj. v roce 1937) obrazy křížové cesty, které byly za
sazeny do původních rámů.
„Requiem in Pace!“
VÝROČÍ MUČEDNICKÉ SMRTI SV. LUDMILY JSME SI PŘIPOMNĚLI TAKÉ V RAJHRADĚ
Ve čtvrtek dne 16. září 2021 si celý český národ připomínal předpokládaných 1100 let
od zavraždění přemyslovské světice Ludmily na hradišti Tetín u Berouna.
U této bezesporu významné příležitosti byl v opatském chrámě sv. Petra a Pavla v
32

Rajhradě vystaven k veřejnému uctění relikviář s ostatky sv. kněžny
Ludmily, který je v rajhradském opatství po staletí uchováván.
Svatá Ludmilo, vypros nám na Bohu dar pravé moudrosti, rozumu a
zbožnosti!
ČTVRT STOLETÍ OD ÚMRTÍ P. FRANTIŠKA FUČÍKA
P. František Fučík, který v rajhradské farnosti bez pěti let působil půl
století, se narodil v rodině Františka Fučíka a Josefy roz. Peterkové dne 6.
listopadu 1913 v Crhově (farnost Olešnice).
Kněžské svěcení přijal 5. července 1939 z rukou brněnského sídelního
biskupa Msgre PhDr. et ThDr. Josefa Kupky v katedrále sv. Petra a Pavla v
Rajhradě spolu s dalšími svými spolužáky, mezi nimiž byl i rajhradský rodák
Josef Maršálek (* 1915, + 1994).
Působil jako kooperátor v Horních Dubňanech (od r. 1939), velmi krátce jako admin
istrátor (s největší pravděpodobností zde snad ani nenastoupil) ve Valticích (od r. 1946) a
následně v Moravském Krumlově (od r. 1946), jako kaplan v Boskovicích (od r. 1947) a
později ještě ve Šlapanicích.
Do Rajhradu byl poslán v roce 1951 po odchodu kooperátora P. Josefa Františka Holz
mana OSB (+ 9. Prosince 1952 v Javůrku u Domašova) do penze a po smrti faráře P. Karla
Rudolfa Musila OSB (+ 9. března 1955 v Rajhradě) byl ustanoven na dlouhých 35 let
rajhradským administrátorem (od roku 1976 zároveň vykonával povinnosti děkana
modřického děkanátu).
Po svém penzionování v roce 1990 se z rajhradské „fary“ přestěhoval do nedalekého
jím zakoupeného domku čp. 538, kde také 5. října 1996 zemřel. Za jeho dlouholetou sta
rost nejenom o opatský chrám sv. Petra a Pavla a armádou nezabra
nou část opatství, za níž mu projevil vděčnost u příležitosti 60.
narozenin i samotný doposud poslední rajhradský opat Václav Jan Pok
orný OSB (+ 2. března 1979 na Žernůvce): „Více než třetinu svého
plodného života věnoval jste našemu Rajhradu, který jste nade vše
očekávání, za okolností velmi těžkých, zvelebil. To vděčně uznávám a
za to velké dílo děkuji srdečným Pán Bůh zaplať.“, jej rajhradští bene
diktini nechali dne 11. října 1996 pohřbít v hrobě č. 39 ve své tzv.
"kněžské zahrádce" na rajhradském hřbitově.
„Requiem in Pace!“
HOLASICKÉ HODY
Hodovou mši sv. před kaplí sv. Václava a bl. Podivena v Holasicích sloužil P. ThLic. Pacifik
M. Matějka, ThD. OFMCap. v neděli dne 26. září 2021 v 11 hodin.
NOVÝ VYŠŠÍ PŘEDSTAVENÝ RAJHRADSKÉHO OPATSTVÍ
S účinností od 1. října 2021 byl novým vyšším představeným Benediktinského opatství
sv. Petra a Pavla v Rajhradě jmenován na dobu tří let P. Maximilian P. Krenn OSB  převor
Benediktinského opatství Göttweig, který po více než dvou letech vystřídal P. Edmunda R.
Wagenhofera OSB  převora Benediktinského převorství Maribor.
Kéž se mu podaří naplnit nelehké ustanovení Řehole sv. Benedikta z Nursie: „Musí si
být vědom, jak nesnadný a obtížný úkol na sebe vzal: vést duše … .“ (kapilota č. 2, verš č.
31).
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POUTŇOPOZNÁVACÍ FARNÍ ZÁJEZD
Ve středu dne 27. října 2021 se po roční pauze vydalo více než tři desítky nejenom raj
hradských farníků na další poutněpoznávací zájezd.
První zastávkou na tomto poutněpoznávacím zájezdě byla výrobna skleněných vánoč
ních ozdob ve Dvoře Králové nad Labem, kde jsme mohli nejenom poodhalit tajemství,
jak tyto skleněné vánoční ozdoby vlastně vznikají, ale i mnohé z nich v podnikové prodejně
k potěše své i našich blízkých zakoupit. Dále jsme zavítali do Muzea Betlémů v Třebecho
vicích pod Orebem, kde jsme obdivovali řezbářský um Josefa
Probošta – tvůrce světoznámého Třebechovického Betléma.
Na zpáteční cestě jsme se pak ještě díky obdivuhodnému
umu p. řidiče přeci jenom zastavili poblíž nevelkého poutního
mariánského místa Homole u Malé Lhotky přezdívaném Perla
Orlických Hor, kde jsme u Panny Marie Bolestné prožili spo
lečnou bohoslužbu slova.
Panno Maria, ochránkyně nejen těch, kdo se k tobě utíkají,
přimlouvej se za nás!
Po dni plném nevšedních zážitků samozřejmě nesměla chybět ani další z cyklu origi
nálních pro toto putování speciálně vymyšlená pohádka z Rajhradu a okolí tzv. na dobrou
noc: „O pernikářském mistru Martinovi z Popovic“.
VZPOMÍNKA NA DRAHÉ ZEMŘELÉ
V den připomínky všech věrných zemřelých využili mnozí rajhradští farníci nabídky
společné podvečerní modlitby u centrálního kříže rajhradského hřbitova, který svému
účelu slouží již od roku 1683.
„Prosíme tě, Pane Ježíši Kriste, smiluj se nad všemi dušemi těch, kteří zde odpočívají,
a uveď je skrze své vítězné vzkříšení do radosti své slávy.“
Plnomocné odpustky pro zemřelé lze v letošním roce výjimečně získat až do konce
měsíce listopadu. Neváhejme proto a využijme šance udělat něco pro ty, kteří si už sami
pomoci nemohou!
ŠEDESÁTINY P. DOMINIKA MARIA EREMIÁŠE OSB
V úterý dne 2. listopadu 2021 v Benediktinském opatství Panny Marie
a sv. Jeronýma, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Vojtěcha a sv. Prokopa v Praze  Emauzích oslavil
60. narozeniny P. Dominik Maria Eremiáš OSB, který od 1. března 1996 do 31. května 2001
působil v rajhradské farnosti jako kooperátor a od 1. září 2019 do 30. června 2020 jako
ex. administrátor.
Nechť ho provází hojnost Božího požehnání, bez něhož je marné jakékoli naše namáhání.
SLAVNÉ SLIBY BRATRA NORBERTA
V sobotu dne 20. listopadu 2021 v opatském chrámě sv. Petra a Pavla
v Rajhradě složil v průběhu mše sv. své slavné řeholní sliby fr. Norbert P. Svozilek OSB
původem z Dobromilic.
Kéž se mu podaří na základě rad sv. Benedikta z Nursie obsažených v Řeholi co nejlépe
naplnit jeho předsevzetí: „Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám, … .“
VÝSTAVA O MSGRE PAVLU HRABĚTI HUYNOVI U PŘÍLEŽITOSTI 75. VÝROČÍ JEHO ÚMRTÍ
Výstava se konala v měsících říjnu a listopadu 2021 v Diecézním archivu Biskupství
brněnského.
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Připravujeme
NOVÉ SKLENĚNÉ VÁNOČNÍ BAŇKY Z HOLASIC
I v letošním roce jsou pro všechny případné
zájemce v tzv. Klášterním obchůdku u fr. Jakuba
Maria J. Pohla OSB k dostání nové (tentokrát v
modrém odstínu) netradiční vánoční přání a to
ve formě vánočních skleněných ručně zhotove
ných ozdob s holasickým motivem.
VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ MUZICÍROVÁNÍ V OPATO
VICÍCH
Na neděli dne 26. prosince 2021 od 16 hod.
ve filiálním kostele sv. Karla Boromejského
v Opatovicích připravujeme tradiční vánoční mu
zicírování rodiny Kordíkovy. Výše vstupného, které bude věnováno na charitativní účely,
bude dobrovolná.
UKONČENÍ SOUTĚŽE O CENY
Na počátku Svatého roku sv. Jakuba jsme se rozhodli pro uspořádání „pětidílné“ sou
těže o ceny, do níž se mohl zapojit každý, komu se podařilo najít správnou odpověď na
otázky týkající se Svatojakubské cesty a putování po ní do Santiaga de Compostela.
Správné řešení poslední soutěžní otázky na měsíc září/říjen:
V minulém čísle Rajhradského zpravodaje byla uveřejněna poslední soutěžní otázka č.
5 naší Svatojakubské soutěže: „Cílem poutníků putujících po Svatojakubské cestě je hrob
sv. apoštola Jakuba Staršího nalézající se v kryptě katedrály v Santiagu de Compostela.
Není to však jediné místo, kde se ostatky sv. apoštola Jakuba Staršího nalézají, jak se mnozí
domnívají. Mnohé by mohlo proto překvapit, že části ostatků (konkrétně zub) sv. apoštola
Jakuba Staršího se od roku 1212 nachází také u nás.Dokázali byste proto zjistit, kde byste
se museli vydat na pouť, abyste tuto vzácnou relikvii mohli nejenom spatřit ale i následně
uctít?“, jejíž správná odpověď zní: „Zub a další dvě části z ostatků sv. apoštola Jakuba Sta
ršího se nacházejí od roku 1212 v katedrále sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha v Praze“, k
čemuž by bylo dobré ale ještě pro úplnost z naší strany dodat, že „Další ostatek sv. Jakuba
St., který získal český král Přemysl Otakar II., byl vložen také do základů kostela (později
povýšeného na baziliku minor) sv. Jakuba na Starém Městě pražském.“
Odpovědí na tuto soutěžní otázku č. 5 došlo do stanoveného termínu 6 a všechny byly
soutěžním komisařem fr. Jakubem Maria J. Pohlem OSB označeny za správné. Z nich byly
proto následně fr. Heřmanem F. Řezáčem OSB vylosováni tito tři vítězové:
1. místo – p. Michal Klein z Dolních Němčí
2. místo – p. Josef Koláček z Otmarova
3. místo – p. Michal Mašek z Plzně.
Aktuální informace o dění v rajhradské farnosti je možné dohledat také na inter
netových stránkách http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/
a http://www.sestrytesitelky.eu/.
br. František J. Teister OSB
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