ZPRAVODAJ
Informační čtvrtletník obce Holasice

Září
2012

35. vydání

Srdečně vás zveme na
tradiční

ve dnech 29. a 30. září 2012
Program:
sobota 29. 9.
20:00

taneční předhodová zábava
v sokolovně
hraje skupina MODUL

neděle 30. 9.
11:00

bohoslužba u kaple sv. Václava

14:00

hodový průvod se slováckou dechovou hudbou
VLKOŠÁCI, start od sokolovny,
ihned po průvodu následuje hodová zábava

Úvodní slovo starostky obce
Dovoluji si vás přivítat u dalšího čísla
našeho Holasického zpravodaje.
Prázdniny a doba dovolených utekly jak voda a je před námi několik málo
měsíců roku 2012. Lze říci, že každý
ze zbývajících měsíců je pro naši obec
významným.
V měsíci září to je nástup dětí do
mateřské a základní školy a významným je především první den ve škole
pro naše prvňáčky. Opět všechny děti
ve škole společně s panem místostarostou přivítáme a předáme jim nějakou pozornost.
Ve dnech 29. a 30. září to jsou
Václavské hody, na jejichž konání
opravdu srdečně zveme všechny spoluobčany a návštěvníky naší obce.
V sobotu 29. 9. během dne bude probíhat tradiční zvaní stárků na hody, od
20 hodin se bude konat předhodová
zábava v obecní sokolovně, k poslechu a tanci bude hrát kapela Modul.
V neděli 30. 9. v 11 hodin se bude
konat mše svatá u kaple Sv. Václava,
mši bude celebrovat P. Vojtěch OSB
z Benediktinského opatství Rajhrad.
Ve 14 hodin vyjde od sokolovny tradiční průvod stárků. Do pochodu stárků a nás všech přítomných bude
vyhrávat slovácká kapela „Vlkošáci“.
Tak jak bývá zvykem, průvod projde
obcí a vrátí se zpět do sokolovny, kde
bude bezprostředně po průvodu
následovat hodová zábava, jejíž ukončení je předpokládáno ve 22 hodin.
Těší mě, že po roční odmlce jsou opět
v Holasicích šikovní mladí lidé, kteří na
svá bedra převzali beze sporu velkou
odpovědnost, ale určitě i jistou

poctu – držet tradici obecních hodů.
Věřím a přeji si, aby toto jejich snažení
bylo odměněno hojnou návštěvou jak
na předhodové zábavě, nedělní mši
svaté tak také v nedělním průvodu
a hodové zábavě.
V měsíci říjnu to budou volby do
krajských zastupitelstev, jejichž termín
konání je 12. a 13. října.
V měsíci listopadu s největší pravděpodobností proběhne veřejné projednávání nového územního plánu
sídelního útvaru Holasice. O tomto
veřejném projednávání budete včas
informováni.
Na tyto podzimní měsíce je plánována také beseda občanů obce jednak s představiteli Policie ČR, dále
pak s pracovníky odboru sociálních
věcí MěÚ Židlochovice. O konání
budete rovněž informováni.
V měsíci prosinci nás čeká, jednak
rozsvěcení vánočního stromu, věřím,
že do Holasic letos opět zavítá Mikuláš
se svojí družinou a před jeho příchodem bude pro děti připravena i nějaká
pohádka. Nechci zapomenout na tradiční vánoční výstavu spojenou s prodejním jarmarkem v obecní sokolovně.
Samozřejmě je spousta záležitostí
a starostí, které zde nezmiňuji, ale
které patří ke každodenní činnosti na
obci či obecním úřadu. O všech těchto událostech je pravidelně informováno jak zastupitelstvo obce tak také
občané na veřejných jednáních, na
jejichž konání jste všichni zváni.
Příjemné podzimní dny vám přeje
Lenka Ungrová

Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 17.
zasedání konaném dne 14. 5. 2012
• určilo:
– ověřovateli zápisu o průběhu 17.
veřejného zasedání zastupitelstva obce
p. Balákovou a p. Tomanovou;
• schválilo:
– navržený program jednání zastupitelstva obce
– rozpočtové opatření č. 1/2012
– celkovou částku za pronájem prostor
pro provozovnu kadeřnictví v přízemí
budovy OÚ na 5 000 Kč/měsíc
– prodej pozemku p.č. 311/36
o výměře 101 m2 v k.ú. Holasice za
celkovou cenu 4 545 Kč paní V. H.
bytem Holasice
– prodej pozemku p.č. 323/5 o výměře 60 m2 v k.ú. Holasice za celkovou
cenu 2 700 Kč manželům P. bytem
Holasice
– zveřejnění záměru prodeje obecního
pozemku p.č. 311/35 o výměře 108
m2 v k.ú. Holasice
– uvolnění částky ve výši 41 377 Kč na
výmalbu interiéru budovy ZŠ a místnosti budovy MŠ, částka bude čerpána ze
schváleného rozpočtu p.o. ZŠ a MŠ
Holasice pro rok 2012;
• souhlasilo:
– s uvolněním částky ve výši 2 046 Kč
z rozpočtu obce, částka bude použita
jako neinvestiční příspěvek na dítě trvale žijící v obci Holasice, ale navštěvující
MŠ v Hrušovanech u Brna, která zajišťuje předškolní vzdělávání dětí
– s uvolněním částky ve výši 36 394 Kč
z rozpočtu obce, částka bude použita
na úhradu za zhotovení dlažby u kaple

sv. Václava v obci Holasice
– s uvolněním částky ve výši 58 800 Kč
z rozpočtu obce, částka bude použita
na úhradu cenové nabídky projekčních
prací – statické zajištění svahu pod
komunikací při ulici Václavská v obci
Holasice;
• vzalo na vědomí:
– uspořádání akce Bleší trh konanou ve
dnech 18. a 19. 5. 2012. Prostory
sokolovny budou pro akci poskytnuty
zdarma, pořadatelem akce je určena
p. J. K.
– uspořádání akce Turnaj v nohejbalu
dne 26. 5. 2012. Prostora za sokolovnou bude pro akci zapůjčena zdarma,
pořadatelem akce je určena p. K. G.
– uspořádání akce Sportovní den dětí
dne 23. 6. 2012. Pořadatelem akce je
stanoven p. L. B.
Zastupitelstvo obce na svém 18.
zasedání konaném dne 24. 5. 2012
• určilo:
– ověřovateli zápisu o průběhu 18.
veřejného zasedání zastupitelstva obce
Ing. Stejskalovou a p. Holackého;
• schválilo:
– navržený program jednání zastupitelstva obce
– smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby – přeložka STL plynovodu
PE dn 16 v podobě, jak byla předložena dne 24. 5. 2012
– smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu č. E.ON:4210132/002/2012-HD-AD v podobě, jak
byla předložena dne 24. 5. 2012.
2

Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce na svém 19.
zasedání konaném dne 20. 6. 2012
• určilo:
– ověřovateli zápisu o průběhu 19.
veřejného zasedání zastupitelstva obce
p. Bachorce a Ing. Kosteleckého;
• schválilo:
– navržený program jednání zastupitelstva obce
– rozpočtové opatření č. 2/2012
– navýšení schváleného rozpočtu obce
pro rok 2012 v § 3635 o částku 420
tisíc korun, částka bude čerpána
z úspor minulých let
– znění smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu JmK na základě Dotačního
programu poskytovatele na požární
techniku a věcné prostředky k řešení
mimořádných událostí jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí na období let
2009-2012 v podobě, která byla předložena zastupitelstvu obce dne 20. 6.
2012
– v souladu s GP č. 618-12018/2012
ze dne 15. 5. 2012 prodej části parcely č. 376/1 o výměře 3 m2 v k.ú.
Holasice a prodej části parcely
č. 311/6 o výměře 12 m2 v k.ú.
Holasice, po jejich oddělení bude navýšena výměra p.č. 311/38 k.ú.
Holasice paní J. M. bytem Holasice za
celkovou cenu 675 Kč
– zveřejnění záměru prodeje části
obecního pozemku p.č. 153 o výměře
61 m2 v k.ú. Holasice, která je určena
GP č. 614-130/2012
– zveřejnění záměru pronájmu obecních pozemků p.č. 384/2, 384/3,
385/2, 385/3 v k.ú. Holasice

– prodej pozemku p.č. 311/35
o výměře 108 m2 v k.ú. Holasice za
celkovou cenu 4 860 Kč panu P. B.
bytem Holasice
– znění smlouvy o nájmu a podnájmu
nebytových prostor v přízemí budovy
OÚ v podobě, která byla předložena
dne 20. 6. 2012;
• souhlasilo:
– s dělením a scelením dotčených částí
obecních pozemků podle GP č. 61812018/2012
– s dělením a scelením dotčené části
obecního pozemku dle GP č. 614130/2012
– s pronájmem prostor sokolovny a za
sokolovnou pro možnost cvičení
s dětmi po dobu letních prázdnin. Pro
ruční tvorbu s dětmi lze využívat prostory v přízemí OÚ. Jedná se o maximálně
jeden den v týdnu, zpravidla středy, na
dobu dvou hodin. Organizátorem je stanovena paní J. K. bytem Holasice.
– s uvolněním částky ve výši 3 000 Kč
z rozpočtu obce Holasice, částka bude
použita pro zajištění dárku – knihy
a malé drobnosti pro odcházející žáky
čtvrté třídy ZŠ Holasice
– aby stavebnímu úřadu I. stupně
v Rajhradu bylo zasláno sdělení v tomto
znění: „ZO Holasice nesouhlasí s projednáním způsobem pouhého ohlášení
stavebních úprav stávající stodoly na
p.č. 103 k.ú. Holasice a požaduje
podrobnější projednání způsobem i stavebního řízení, v rámci kterého bude
moci nárokovat vložení případných
podmínek do rozhodnutí.“
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Informace z obecního úřadu
HLÁŠeNí MístNíHO rOZHLasU

místním rozhlasem v tištěné podobě. E-mail můžete hlásit pracovnici
obecního úřadu paní Dufkové telefonicky nebo na adresu dufkova@holasice.cz popř. starosta@holasice.cz.
Ti občané, kteří nemají vlastní
e-mail, si mohou hlášení místním
rozhlasem v tištěné podobě vyzvedávat v samoobsluze na nám. Rudé
armády v Holasicích.

Vzhledem ke stále se opakujícím
stížnostem na neslyšitelnost místního
rozhlasu při vlastních relacích hlášení,
rozhodlo zastupitelstvo obce o možnosti instalace zcela nového bezdrátového obecního rozhlasu po celém
katastru obce, tedy i v nové části
obce Rozhraní.
Instalace tohoto nového rozhlasu je
součástí tzv. Protipovodňového opatření obce Holasice. Co to znamená?
Obec zažádala v rámci vyhlášení
Operačního programu Životního prostředí o podporu projektu zaměřeného na snižování rizik povodní. V rámci
této výzvy jsme prostřednictvím
odborné agentury zažádali o tvorbu
a aktualizaci digitálního povodňového
plánu naší obce, o zbudování lokálního výstražného systému tj. vodoměrné hlásné profily a v neposlední řadě
je to výstražný a varovný systém
s napojením na zadávací pracoviště
integrovaného záchranného systému
tedy bezdrátový rozhlas. Výzva byla
učiněna v květnu t.r. Naše obec
úspěšně podala žádost a dopadne-li
vše dobře, můžeme s realizací instalace nového bezdrátového rozhlasu počítat koncem roku 2013.
Dle předpokladů se celková částka
za kompletní realizaci pohybuje
kolem 1,8 milionů Kč. Z dotace bude
pokryto 90 %, spoluúčast obce se
očekává 10 %. Do této doby nabízíme všem našim občanům možnost
nahlásit své soukromé e-mailové
adresy, na které zasíláme hlášení

NOVé VeDeNí ZŠ a MŠ HOLasICe
Dne 22. 6. 2012 proběhlo konkurzní řízení na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ
Holasice, okres Brno-venkov, p.o.
Do konkurzu bylo přihlášeno pět
uchazečů, mezi které se nepřihlásila
bývalá ředitelka ZŠ a MŠ Holasice.
V den konání konkurzu omluvil svou
přítomnost jeden z uchazečů z důvodu úspěchu v konkurzním řízení na
místo ředitele v ZŠ a MŠ Syrovice.
V den konání konkurzu se tedy účastnili čtyři uchazeči.
Konkurzní komisi tvořilo celkem
osm členů (zástupce ČŠI – školní
inspektor, zástupce jihomoravského
krajského úřadu, zástupce z řad
pedagogických pracovníků školy,
odborník z oblasti státní správy, člen
školské rady, dvě osoby určené zřizovatelem, odborník z oboru psychologie).
Na základě posouzení přihlášek,
výsledků řízených rozhovorů, dosavadních pracovních výsledků uchazečů v resortu školství, mládeže a tělo4

Informace z obecního úřadu
výchovy, se komise hlasováním všech
přítomných členů usnesla, že pro
výkon činnosti ředitele jsou vhodní
pouze tři uchazeči, přičemž první
místo obsadila Mgr. Pavlína
Zámečníková. Pořadí uchazečů mělo
pro zřizovatele doporučující charakter. Starostka obce jmenovala novou
ředitelku ZŠ a MŠ Holasice v souladu
s doporučením konkurzní komise.
Paní ředitelkou ZŠ a MŠ Holasice je
Mgr. Pavlína Zámečníková, je jí 40
let, bydlí v Brně, naposledy působila
v Základní škole v Brně, Přemyslovo
náměstí.

ny, řemeslná práce, výjimečná kvalita – např. držitel Klasy, Zlatá chuť
Jižní Moravy, bioprodukt apod.)
Vhodnými produkty ke značení jsou
například:
• řemeslné výrobky a umělecká díla
(výrobky ze dřeva, slaměné ozdoby,
krajky, šperky, keramika, sklo, papírové obaly, upomínkové předměty,
nábytek a další)
• potraviny a zemědělské produkty
(mléko, sýry, maso, vejce, pečivo,
obiloviny, ovoce, zelenina, víno,
nápoje – šťávy, mošty, med a další)
• přírodní produkty (lesní plody, léčivé byliny, čaje, extrakty z rostlin pro
kosmetické účely, kompost, minerální voda apod.)
• služby v cestovním ruchu (ubytovací
a stravovací zařízení).
Výrobky oceněné certifikátem
„Regionální produkt – Židlochovicko“
budou označeny logem, budou společně propagovány na webových
stránkách Regionu Židlochovicko
www.zidlochovicko.cz a v dalších
propagačních materiálech. Dále
budou nabízeny na Regionálním TIC
v Židlochovicích, v prodejních místech spjatých s cestovním ruchem,
v menších kamenných obchodech,
apod.
Koordinaci značení produktů
a jejich propagaci bude zajišťovat
regionální turistické informační
centrum v Židlochovicích
ul. Masarykova 100
667 01 Židlochovice
tel.: 547 026 024, 734 352 343

regIONÁLNí PrODUKt –
ŽIDLOCHOVICKO
Dobrovolný svazek obcí Region
Židlochovicko, jehož je naše obec
členem, připravuje systém podpory
propagace místních produktů vytvořením značky „Regionální produkt –
Židlochovicko“.
Cílem je podpořit propagaci a rozvoj místních podnikatelů – řemeslníků, zemědělců, malých a středních
firem, jejichž produkty jsou jedinečné
svou vazbou na Židlochovicko, jsou
kvalitní a nepoškozují životní prostředí.
Značka bude udělována prostřednictvím certifikátu výrobkům splňujícím certifikační kritéria:
• místní původ (výroba nebo původ
surovin)
• kvalita
• šetrnost k životnímu prostředí
• jedinečnost (tradice, místní surovi-

e-mail: regionalniprodukt@zidlochovice.cz.
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Znáte nějaké takové produkty nebo
takové dokonce vyrábíte? Prosíme,
kontaktujte buď starostku obce
Holasice anebo Regionální turistické
informační centrum Židlochovice.

Noví provozovatelé na své náklady
opravili a upravili nejen interiér kadeřnictví, ale i rozvody vody, instalatérské práce, toalety.
Věřím, že se stejnou radostí, se kterou se do všech náročných prací při
úpravě pouštěli, bude jejich provozovna navštěvována a bude dobře
sloužit všem občanům nejen naší
obce.

NOVÁ PrOVOZOVNa
KaDeřNICtVí V PříZeMNíCH
PrOstOrÁCH ObeCNíHO ÚřaDU
Mám velikou radost, že se podařila
dobrá věc, a to nová provozovna
kadeřnictví v prostorách obecního
úřadu v Holasicích. Zásluhou nových
provozovatelů se z bývalé místnosti
CO skladu a bývalé prostory kadeřnictví během neuvěřitelně krátké
doby (necelý měsíc) „vyloupl“ nádherný interiér kadeřnictví.

NOVÁ bUDOVa MŠ
Od posledního článku v obecním
zpravodaji (HZ č. 34/2012) o vývoji
situace, proběhlo několik dalších jednání ve věci výstavby nové budovy MŠ
jak se sousedy, tak s příslušnými institucemi či dotčenými orgány.
Bohužel do uzávěrky vydání HZ
č. 34/2012 nebyla obec informována
o dalším odvolání ze strany právního
zástupce sousedů z č.p. 12, kdy 28.
5. 2012 podal právní zástupce sousedů z č.p. 12 další odvolání a to proti
rozhodnutí MěÚ rajhrad, stavebního úřadu I. stupně ze dne 7. 5.
2012 k rozhodnutí o nespáchání
správního deliktu obce Holasice.
Odvolání bylo podáno ke Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje. V tomto
odvolání bylo odvolatelem zmiňováno,
že se obec dopustila správního deliktu
tím, že při vyklízení prostor bývalého
objektu č.p. 13 zahájila svévolně
odstraňování tohoto objektu bez povolení úřadů. Koncem měsíce srpna
obec obdržela zamítnutí tohoto
odvolání, z čehož vyplývá, že se
6
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obec Holasice skutečně nedopustila žádného správního deliktu. Dne
24. 8. obec obdržela i druhý verdikt
JMK ve věci odvolání sousedů z č.p.
12 a také v tomto případě šlo o zamítnutí jejich odvolání proti rozhodnutí
stavebního úřadu o nařízení o neodkladném odstranění celé stavby.
Dne 27. 6. 2012 proběhlo ústní jednání ve věci umístění „MŠ pro 50 dětí
s příslušným zázemím na pozemcích
p.č. 100/1, 101/1, 101/2, 101/3,
102/1, 102/2, 90 a 92/1 všechny
v k.ú. Holasice.“ Tohoto jednání se
účastnili zástupci projekční kanceláře
Ateliér Habina s.r.o., Ing. Hlaváčková
– odbor územního plánování MěÚ Židlochovice, Ing. arch. Jakubcová –
zástupce obce Holasice ve věcech
stavebního inženýringu, sousedé
z č. p. 12 a 14, právní zástupce sousedů z č.p. 12, za obec starostka
a místostarosta. Na tomto jednání byl
sousedy z č.p. 12 předložen písemný
soupis námitek, s nimiž se musí pracovnice stavebního úřadu vypořádat.
Jednou z námitek bylo např. napadení
platnosti Územního plánu z roku
1998, kdy právní zástupce namítal, že
vyhláška č. 1/1998 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru
Holasice nebyla v roce 1998 schválena na veřejné schůzi zastupitelstva. Tedy čekáme na vydání
Rozhodnutí MěÚ Rajhrad, stavebního
úřadu I.stupně ve věci umístění stavby.
Začátkem prázdnin byl v lokalitě
Rozhraní roznášen otevřený dopis
sousedů z č.p. 12, kterým byli noví
spoluobčané informováni o možnosti

výstavby nové budovy MŠ na p.č.
619/516 k.ú. Holasice o výměře
3621 m2. V tomto dopise však nebylo zmíněno, že příslušná parcela se
nachází v tzv. územní rezervě.
Dovolte mi, abych vysvětlila, co znamená pojem územní rezerva. Územní
rezerva je plocha nebo koridor,
vymezený s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Jejich dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití (§ 36 SZ).
Vzhledem k tomu že dne 20. 6.
2012 současně proběhlo projednávání nové územně plánovací dokumentace s dotčenými orgány, dotázala se
starostka pana Ing. Plečka (Krajská
hygienická stanice JMK), který se
účastnil tohoto jednání, zda-li je prostor územní rezervy vhodným prostorem pro umístění typu školka.
Ing. Plečka reagoval na tento dotaz
zamítavě vzhledem k tomu, že za prostorou územní rezervy se nachází průmyslová zóna, a tudíž musí být brán
zřetel na ochranu zdraví před škodlivými účinky hluku a vibrací. Z čehož
vyplývá, že vyjádření od Krajské hygienické stanice JMK k dokumentaci pro
územní řízení v případě umístění budovy MŠ na p.č. 619/516 k.ú. Holasice
by bylo nesouhlasné. Naproti tomu
závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JMK s umístěním stavby
„Mateřská škola při ZŠ Holasice, ul.
Václavská 13“ obec má a je
sOUHLasNé!
Ještě bych chtěla všechny rodiče
7

Informace z obecního úřadu
ujistit, že výstavba nové mateřské
školy na ul. Václavská 13 je stále
prioritou číslo jedna a o tuto výstavbu bude současné vedení obce
i nadále usilovat, byť za pro obec
nevýhodných podmínek jako např.
nutnost vyřízení finančního úvěru.

Prázdninové středeční skotačení s dětmi i rodiči

zejících vydáních zpravodaje.
Zastupitelstvo obce zcela jistě vítá
a podporuje volnočasové aktivity,
které by mohly a měly vznikat u nás
v Holasicích. Velký dík patří maminkách z Rozhraní paní Jitce Kreidlové
a paní Janě Vaculové, které pomalu
a jistě budují „klub maminek“.
Jejich záměr prázdninového setkávání měl stoprocentní úspěch a já
věřím, že budoucnost tohoto „klubu“
je zajištěna.
Moc bychom si přáli, aby se do
Holasic vrátily pravidelné aktivity jako
například dětské maškarní karnevaly
(organizování těchto karnevalů s jistou
tradicí zajišťují rajhradští Skauti či paní
Mgr. Klára Gönczi a okruh mladých lidí
z Holasic), Mikulášské besídky,
Dětská sportovní odpoledne (tyto
zpravidla organizují holasičtí hasiči).
Samozřejmě budou vítány i jakékoliv
další nápady.

POZOrNOst NOVě NarOZeNýM
DěteM
V naší obci se rodí stále více nových
spoluobčánků, což nás těší, především vzhledem k celonárodním prognózám, které říkají, že naše populace
stárne a rodí se málo dětí.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na
svém 14. veřejném zasedání usnesení
č. 35/2012, dle kterého je rodičům
nově narozených dětí, trvale přihlášených k pobytu v obci Holasice předáván malý upomínkový balíček – pozornost obce v souvislosti s tou krásnou
událostí, kterou je příchod malého
děťátka do každé rodiny. Prosíme,
tedy rodiče, aby si tento dárek vyzvedávali na obecním úřadu.
Věřte, že tato maličkost je jedním
z mnoha počinů, které by obec
a zastupitelstvo obce chtělo připravit
dětem a jejich rodičům.
Naší snahou je především zbudovat
novou mateřskou školu s odpovídající
kapacitou tolik potřebnou v naší obci,
abychom umožnili především maminkám návrat do pracovního procesu
s vědomím, že o jejich dítě je dobře
postaráno. Proč se tento záměr nedaří, je uvedeno výše a také v předchá-

Zdálo se nám jako
dobrý nápad zrealizovat
jedno všední dopoledne
pro děti. Tvoření, sportování, soutěžení, hraní
a vůbec – setkávání se.
A to nejen pro děti, ale
i pro maminky, popř.
babičky i tatínky. Přes
prázdniny se totiž nic
neděje.
Tak
jsme
vymysleli prázdninové
skotačení za holasickou
sokolovnou. Každou
středu za jakéhokoliv
počasí. Máme za sebou
sedm střed, ještě zbývají dvě. Máte
možnost se na nás ještě přijít podívat.
K naší velké radosti je účast na
těchto dopolednech přímo obrovská.
Setkáváme se zhruba s 9-12 maminkami a asi 15-20 dětmi, které se

aktivně účastní. Miminka nepočítáme.
Navíc skotačit chodí nejen „místní“,
ale i z Rozhraní. Děti si své výtvory
s pýchou odnesou, zasportují si,
zasoutěží a pohrají, my – maminky
i poklábosíme. Moc se nám setkávání
líbí, máme totiž jedinečnou možnost pozorovat
naše dítka v kolektivu
a zároveň se seznámit
s jejich maminkami.
Jako veliké plus vidíme
v tom, že většina maminek je z Holasic.

VOLby DO ZastUPIteLsteV
Krajů
Prezident republiky vyhlásil volby
do zastupitelstev krajů a stanovil dny
jejich konání na pátek 12. a sobotu
13. 10. 2012.
Volební místnost v naší obci bude
jako obvykle v prostorách Obecního
úřadu na ul. Václavská 29.
Přesné informace o vlastním konání
voleb budou vyhlašovány a zveřejňovány dle platné legislativy.

Děkujeme všem za
účast, těšíme se na
další spolupráci s vámi.
Jana Vaculová
a Jitka Kreidlová
maminy z Rozhraní

Lenka Ungrová
8
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a podnětné vzdělávací prostředí, kde
se rozvíjí osobnost dítěte, ale také
zde vládne spokojenost a pohoda.
Po domluvě s p. učitelkami jsme
připravily pro předškoláky edukativně
stimulační činnosti, kde se předškolák v několika lekcích hravou formou
připraví na vstup do první třídy. Také
bych ráda zajistila logopedickou péči
jako prevenci i nápravu. Máme také
připravené společné akce se školou
– výlety, sportovní a kulturní aktivity
nebo akce přímo ve škole. Rodičům
dětem předškolního věku nabídnou
paní učitelky informace, co by mělo
dítě zvládnout před vstupem do
základní školy ( tzv. Desatero pro rodiče). Tím by pro děti měl být usnadněný přestup do první třídy.
Na základní škole se zaměřím na
zlepšení výuky tak, aby žáci měli možnost profilovat své schopnosti,
dovednosti i zájmy. Toho lze dosáhnout v tvůrčím a podnětném prostředí
s využitím moderních metod a forem
práce (skupinové práce, projektové
vyučování, …).
Hlavním cílem je také instalace
počítačů s připojením na internet,
zkvalitnění materiálních podmínek na
škole, upravení tříd, vybavení tělocvičny a školní družiny. Pro příští školní rok 2013/2014 plánuji zařazení
anglického jazyka už od 1. třídy.
Pro rodiče chystáme na podzim
Den otevřených dveří, aby měli možnost nahlédnout nejen do školy, ale
přímo se podívali, jak pracují jejich
děti. Před vánocemi uspořádáme

Vážení rodiče a přátelé školy,
dříve než se rozepíši o svých záměrech se základní a mateřskou školou,
dovolte, abych se představila a několika větami se zmínila o sobě.
Jmenuji se Pavlína Zámečníková,
od roku 1994 pracuji jako učitelka
prvního stupně. Nejdříve jsem působila na velké sídlištní škole v Brně a od
roku 2000 jsem učila na menší
základní škole taktéž v Brně. Mezitím
jsem si doplnila vzdělání na
Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v oboru – speciální pedagogika a logopedie. Svůj volný čas věnuji
práci v občanském sdružení zabývající se volnočasovou aktivitou rodin
s dětmi, v období letních prázdnin
organizuji tábory, v zimě zase lyžařské
výcviky.
Když jsem sestavovala koncepci
rozvoje Základní a Mateřské školy
v Holasicích, vycházela jsem především se specifik této školy. Velikost
a rodinné zázemí, umožňující poznat
každého žáka osobně, respektovat
jeho osobní potřeby i zájmy, má pro
učitele velkou výhodu. I výuka dvou
ročníků v jedné třídě dává příležitost
rozvíjet komunikaci a spolupráci mezi
dětmi.
Ráda bych své úsilí zaměřila na
vytvoření moderní, malé tvořivé školy,
kde bude žák kvalitně připravován
a přátelská atmosféra mu umožní zažít
úspěch.
Při své návštěvě v mateřské školce
jsem se přesvědčila, že paní učitelky
nabízejí těm nejmenším vstřícné
10
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škole a výchovou v rodině. Má svá specifika,
která ji odlišují od školního vyučování. Paní
vychovatelka se řídí
vzdělávacím
programem. Věřím, že rodiče
přivítají rozšíření provozní doby i do ranních
hodin.
Na závěr bych se
chtěla zmínit o projektu
EP školám. Na základě
žádosti o finanční podporu rozhodlo Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy poskytnutí
dotace na úhradu související s realizací projektu. V první fázi projektu
vytvoříme výukové materiály, které
ověříme přímo ve výuce a část peněz
použijeme na vybavení školy. Pokud
se nám to podaří (a já věřím, že společnými silami toho dosáhneme),
koncem roku 2013 můžeme požádat
o další finanční částku a realizovat
druhou fázi projektu, který musí být
dokončen v roce 2015.
Rozhodujícími faktory pro dosažení
vytyčených cílů jsou nejen dobré ekonomické předpoklady, ale také snaha
po změně. Nadšení jednotlivce ale
nestačí. Věřím, že se mi podaří pro
svoje plány získat aktivitu, vstřícnost
a nadšení všech zainteresovaných.
Dovolte mi, abych vám popřála hezký
zbytek prázdnin!
Na děti a rodiče se těší

společně s žáky vánoční jarmark, kde
svoje výrobky budou prodávat.
Chtěla bych zlepšit informovanost
rodičů o škole a žácích prostřednictvím webových stránek, e-mailových
adres učitelek a konzultačních hodin.
Nesmím zapomenout také na děti se
speciálními vzdělávacími potřebami,
kde lze nabídnout nápravnou péči
v pedagogicko-psychologické poradně, ale i ve škole. I děti nadané dostanou možnost se ještě více rozvíjet.
Doufám, že se kolektivu základní
školy podaří rozšířit spektrum zájmových kroužků a motivovat žáky k zapojení do různých soutěží, sportovních
či kulturních aktivit a olympiád.
V zimních měsících bych pro
zájemce zorganizovala lyžařský výcvik
v Němčičkách a bruslení.
Dalším mým cílem je poskytnout
žákům kvalitní a tvořivé vyplnění volného času ve školní družině. Školní
družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve

Mgr. Pavlína Zámečníková
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sbor dobrovolných hasičů Holasice
což je pro zasahující hasiče velmi
nebezpečné.
Během tohoto požáru byl postupně vyhlášen mimořádný – zvláštní
stupeň požárního poplachu, při kterém se vytváří tzv. odřady z hasičských jednotek spadajících pod jednotlivé stanice Hasičského záchranného systému (HZS) kraje včetně
jich samotných.
Naše jednotka a několik dalších
dle těchto plánů zabezpečuje mimo
svůj hasební obvod (Holasice,
Rajhrad, Rajhradice, Popovice)
i obce a města, které vyslalo KOPIS
do odřadů – Hrušovany, Syrovice,
Bratčice, Židlochovice (JSDH

Dobrý den, prázdniny uběhly jak
voda a my vám přinášíme přehled
toho, co se za poslední čas událo.
Asi nejpodstatnější byl ještě květnový požár lesa mezi bzencem,
ratíškovicemi a rohatcem na
Hodonínsku. Informace v době
požáru plnily televizi i noviny. Požár,
který bude ještě dlouhou dobu probírán nejen v odborných kruzích, zasáhl více než 160 ha převážně lesního
borovicového porostu různého stáří
a travní porost mezi lesy.
Při tomto požáru došlo i k jevu,
který se dosud na našem území
neobjevil – „korunový požár“ – znamená to, že požár se šířil nejen na
povrchu a v kořenech, tak jak bylo
dosud obvyklé, ale vzhledem k podmínkám, které v oblasti panovaly,
došlo i na požár v korunách stromů,
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i HZS), Přísnotice, Žatčany a obce pod ně
spadající.
Naštěstí
v době nepřítomnosti
těchto jednotek (od 24.
5. 23:30 hod. do 25.
5. 21:00 hod., tj. cca
20 hodin !) nebyla
nahlášena žádná mimořádná událost.
Vzhledem k rozsahu
požáru však došlo i na
nás, a tak naše jednotka vyjela 28. 5. v 6:10
hod. na seřadiště k požární stanici
do Židlochovic. Po krátké poradě
jednotky před půl sedmou vyjely
v koloně na místo určení. Zde byly
rozděleny na jednotlivé úseky, kde
prováděly kontrolu požářiště, aby se
oheň znovu v již uhašených částech
znovu nerozšířil. O tom, že se nejednalo o zbytečnou práci svědčí fakt,

že na každém z úseků bylo zasahováno několikrát a to i u již uhašených
míst! Naše jednotka zde využívala
z výbavy bezkontaktní teploměr,
který se ukázal skvělým pomocníkem
pokud na místě nebyla termokamera.
Jednotky na místě zůstaly až do
pozdních večerních hodin, dokud
nebyly vystřídány za čerstvé síly místních hasičů. Z Holasic nás
vyjelo celkem pět hasičů
– L. Klaška, L. Duchoň,
J. Smrž, R. Sláma a J.
Marčák. Na případné
vystřídání bylo připraveno
družstvo o dalších čtyřech
hasičích, k tomuto střídání
však již nedošlo, protože
v místě po delší době
začalo drobně pršet a další
předpověď počasí byla
příznivá.
Na tomto požáru se vystří13

sbor dobrovolných hasičů Holasice
dalo cca 200 jednotek
hasičů
zejména
Jihomoravského,
ale
i Zlínského a Trnavského
kraje. Navíc byla vyslána
specializovaná technika
z téměř celé ČR. Na
místě však nezasahovali
jen hasiči, ale i Policie
ČR, Záchranná služba,
Červený kříž atd. Pro
všechny zúčastněné to
byla velmi zajímavá, ale
draze zaplacená zkušenost. Náročný
písčitý terén vyzkoušel umění řidičů
a trvanlivost techniky. I na našem
vozidle se postupně projevily závady,
které budou po dohodě obce, kraje
a státu odstraněny v co nejbližším
termínu.
Pro upřesnění dodáme, že jednotka v letošním roce vyjížděla již k 24
událostem včetně zde zmíněného
požáru!!

Další činností, která stojí za zmínku, bylo několik akcí spojených
dohromady dne 23. června. To jsme
uskutečnili Den otevřených dveří,
svěcení sošky sv. Floriana
a hasičských aut a odpoledne pak
Den pro děti.
Dopoledne byla před školou vystavena moderní technika ze sborů
v
Bratčicích,
Židlochovicích
a Hrušovanech. Dále za
námi dorazili hasiči ze
slovenského
Holíče,
kteří projevili zájem
o spolupráci s našim
sborem. I oni přivezli
vozidlo Liaz jako máme
my, ale již v příštím roce
mají disponovat novým
cisternovým vozidlem
Mercedes.
Krátce po zahájení
byla slavnostně vysvěce14
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na soška sv. Floriána,
kterou pořídili ze svých
úspor naše zasloužilé
členky V. S., Z. S., M. B.
a R. W. Po krátké bohoslužbě byla tato soška
zasazena do připravené
vitríny, kterou nám
pomohl pořídit p. Sordyl.
Po celou dobu bylo zajištěno občerstvení a to
opět i za přispění našich
starších členek. Všem
ještě jednou velice děkujeme.
Odpoledne se neslo ve znamení
dětí, pro které byly připraveny různé
soutěže a zejména paní starostkou
zajištěný skákací hrad. Před zahájením se ale před kamarády předvedli
více méně poprvé naši mladí hasiči
s ukázkami požárního sportu – štafety 4x 60 m a požárního útoku. Poté si
téměř 70 dětí vyzkoušelo svoji šikovnost, logiku a um při různých doved-

nostech na stanovištích na školním
hřišti. Ti, kteří vše zvládli, což byli
všichni, dostali na závěr i drobný
dárek a pohoštění od hasičů, od naší
obce a sponzorů. Doufáme, že se
odpoledne dětem, rodičům a ostatním návštěvníkům líbilo.
za holasické hasiče
Luboš Bachorec
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agatha
CHrIstIe
* 15. 9. 1890

Obecní knihovna Holasice

„Fakt, že budík nezazvonil,
změnil už mnoho lidských osudů.“

Torquay,
Spojené království

Agatha Christie

+ 12. 1. 1976
Wallingford,
Spojené království

Agatha Mary Clarissa lady Mallowanová,
rozená Millerová, obvykle známá jako
Agatha Christie, občas používající pseudonym Mary Westmacott, byla anglická spisovatelka, autorka velmi oblíbených kriminálních a detektivních příběhů. Je pravděpodobně světově nejznámější spisovatelku
všech dob. V počtu prodaných knih ji předstihuje jen William Shakespeare.
Narodila se jako nejmladší dítě amerického přistěhovalce a jeho anglické ženy
a vzdělání se jí dostalo na pařížských školách. Jako dítě ráda četla a se svou sestrou
si vymýšlela detektivní příběhy. V průběhu 1.
světové války pracovala jako dobrovolná
sestra a lékárnice v Ashfieldu. Zkušeností
získaných během těchto let při práci s léky,
a často i jedy, využila později při psaní svých
detektivek. Roku 1926 se po smrti své
matky a kvůli manželské krizi nervově zhroutila. V té době došlo k jejímu slavnému zmizení. Po dobu jedenácti dnů byla nezvěstná
a ani po jejím nalezení v hotelu v Harrogate
se tento incident nikdy plně nevyjasnil. Na
motivy autorčina zmizení vznikl i film Agatha
(1979) v hlavní roli s Vanesou
Redgraveovou, Dustinem Hoffmanem
a Timothy Daltonem.
Agáta Christie je světově nejznámější spisovatelku detektivních příběhů a také nejlépe prodávaným autorem tohoto žánru.
Jejích knih se prodalo již přes 2 mld. výtisků
v angličtině a 1 mld. v dalších 103 jazykových mutacích. Její divadelní hra Past na
myši je vůbec nejdéle hranou divadelní
hrou. V londýnském Ambassadors Theatre
se hraje nepřetržitě od 25. listopadu 1952.
V roce 2010 měla hra za sebou již více než
24 tisíc představení.

Většina jejího díla byla zfilmována, některá
i vícekrát (Vražda v Orient-expresu, Smrt na
Nilu, Vlak z Paddingtonu). Z jejích literárních
detektivů jsou nejslavnější Hercule Poirot
(belgický detektiv žijící v Anglii) a slečna
Marplová. Televize již vytvořila televizní a rozhlasové verze většiny případů Hercula
Poirota i slečny Marplové. Novější televizní
sérii Agatha Christie's Poirot s Davidem
Suchetem v hlavní roli si pamatují i diváci
České televize. V roce 2004 vytvořila japonská společnost Nippon Housou Kyoukai animovanou verzi příběhů Hercule Poirota
a slečny Marplové.
Agáta Christie napsala 66 detektivních
románů a 14 povídkových souborů, 15 divadelních her (dalších 7 bylo adaptacemi
jejích knih), 6 romantických románů pod
pseudonymem Mary Westmacott a další 4
knihy, dvě z nich pod jménem Agatha
Christie Mallowan. Kromě toho se společně
s dalšími autory detektivní literatury podílela
na třech detektivkách na pokračování - The
Floating Admiral, The Scoop a Behind the
Screen.
Jmenujme alespoň ta nejznámější nebo
nejzásadnější díla: ve 20. letech vyšly knihy
Záhada na zámku Styles (The Mysterious
Affair at Styles), autorčino první dílo, napsané za první světové války, objevil se v něm
Hercule Poirot; Tajemný protivník, první
kniha ve které vystupuje detektivní pár
Tommy a Pentlička, Vražda Rogera
Ackroyda (The Murder of Roger Ackroyd),
Záhada sedmi ciferníků (The Seven Dials
Mistery), Vražda na faře (The Murder at the
Vicarage), mylně uváděno jako první příběh
slečny Marplové, ve 30. letech pak
Záhadný pan Quin (The Mysterious Mr.
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Quin), krátké povídky ve kterých poprvé
vystupuje pan Harley Quin, Třináct záhad
(The Thirteen Problems), část povídek publikována časopisecky v roce 1928 – jednalo se o vůbec první vystoupení slečny
Marplové, Vražda v Orient-expresu (Murder
on the Orient Express), Parker Pyne zasahuje (Parker Pyne Invastigates), dvanáct
krátkých povídek kde se poprvé objevují
Parker Pyne a Ariadne Oliverová, Vraždy
podle abecedy (The ABC Murders), Smrt
na Nilu (Death on the Nile), Deset malých
černoušků, Vždyť je to hračka, Vánoce
Hercula Poirota (Hercule Poirot's
Christmas), ve 40. letech Nástrahy zubařského křesla (One, Two, Buckle My Shoe),
Mrtvá v knihovně (The Body in the Library),
Pět malých prasátek (Five Little Pigs), Není
kouře bez ohýnku (The Moving Finger),
Herkulovské úkoly pro Hercula Poirota
(The Labours of Hercules), dvanáct povídek, v 50. letech Smysluplná vražda,
Kapsa plná žita (A Pocket Full of Rye), Vlak
z Paddingtonu (The 4.50 from Paddington), v 60. letech Tajemství vánočního
pudinku (The Adventure of the Christmas
Pudding), šest povídek, v 70. letech
Nemesis, Postern of Fate, poslední napsaný román Agathy Christie, Rané případy
Hercula Poirota, osmnáct krátkých povídek, Opona: Poirotův poslední případ
(Curtain: Poirot's Last Case), kniha byla
napsaná již během 2. světové války,
Zapomenutá vražda (Sleeping Murder),
napsáno pravděpodobně již za 2. světové
války, Poslední případy slečny Marplové
a dva jiné příběhy (Miss Marple's Final
Cases), sbírka povídek, v 90. letech ještě
vyšly knihy Potíže v zálivu Pollensa – povídková sbírka vydaná až po autorčině smrti
a While the Light Lasts and Other Stories.

Prasklé zrcadlo
Vražda na golfovém hřišti
Viděla jsem vraždu
Vlastní životopis
Dále si dovolujeme upozornit na nové knihy:
knihy pro děti:
Mueller, D. – Zuzka a poníci: Vysněný
poník
Schröder, P. – Mirella a tajemství
mořských víl
Fogden, E. – Příhody Bořka Stavitele
Kahoun, J. – Příhody včelích medvídků
Deary, T. – Hrobka hrůzy
knihy pro dospělé:
Smith, W. – Nářek vlků
Small, B. – Divoká Jasmína
Vandenberk, P. – Pompejan
Žilák, K. – Kleptoman
Brown, S. – Adamův pád
Cartland, B. – Polibek v Římě
Cook, R. – Kritický bod
Gordon, N. – Ranhojič
Kraus, I. – To na tobě doschne
Zároveň si dovolujeme pozvat do knihovny školáky, pro které nakupujeme knihy
z povinné četby. Navíc se mohou zapojit do
projektu Čtení pomáhá, které se v rámci
České republiky angažuje v charitativní činnosti. Děti se zapojí tak, že ze seznamu knih
některou přečtou, zaregistrují se na stránkách www.ctenipomaha.cz, odpoví na
několik záludných otázek, které se knihy
týkají, a pokud odpoví správně, získají kredit
50 Kč. Tyto peníze mohou na stejných
stránkách vložit do charity, kterou si vyberou
(vodicí pes pro nevidomé, invalidní vozík,
tábory pro děti z dětských domovů…). Čím
více knih přečtou, tím více mohou pomáhat
a zároveň nenásilným způsobem poznávají
českou i světovou literaturu.
Příjemné zážitky s knihami přeje

Obecní knihovna Holasice může ze svého
fondu nabídnout tyto knihy Agathy Christie:
Deset malých černoušků
Záhadný pan Quin
Muž v mlze
Vražda Rogera Ackroyda

Petra Koláčková
knihovnice
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David Kostelecký na LOH v Londýně
Asi nejenom naše rodina, ale všichni
příznivci „našeho“ Davida netrpělivě
očekávali 5. srpna 2012 u televizních
obrazovek přímý přenos z první části
kvalifikace mužů v trapu. Většina z nás
byla právem smutná, že žádný přímý
přenos se nekonal, a tak jsme se po prvním dnu dovídali, že Davidu
Kosteleckému patří po první části kvalifikace trapu sedmé místo. Stejného
výsledku 73 bodů na londýnské střelnici
dosáhl také Jiří Lipták (rodák ze sousední obce Rajhradice). V druhém dni
v další části kvalifikace byl David dokonce třetí, když ani jednou nechyboval.
V poslední páté sérii ale minul tři holuby,
a to ho o finálovou šestku připravilo. I tak
obsadil krásné čtrnácté místo, Jiří Lipták
skončil osmnáctý.
Dovolte mi, abych alespoň touto cestou Davidovi Kosteleckému poděkovala
za skvělou reprezentaci nejen naší
republiky, ale i našich Holasic. Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se!
Davide, děkujeme!

David Kostelecký na LOH v Londýně
mám dítě a jsem ženatý. Člověk se
pak na věci dívá jinak, nestresuje se
tolik, což je pro sport pozitivní.

Na pohled je moc pěkná, ale je záludná. Vypadá totiž jako jednoduchá, ale
přitom není. Potřeboval bych se s ní
více sžít, ale zatím to tak necítím a je to
trochu boj. Moc jsme toho ještě nenastříleli, a tak hledáme, kam se točit,
kam mířit, zkouším víc variant.
Jak se tu cítíte jako obhájce olympijského zlata ?
Vnímám, že mě lidi mimo střelnici znají
a že ode mě čekají nějaký větší
úspěch. Jenže my střelci víme, že to
není tak jednoduché. Je tady třicet lidí,
kteří do boje o medaili mohou zasáhnout, sebe mezi největší favority nepočítám. Za čtyři roky se toho hodně
změnilo, jsou tady lepší střelci, kteří
mají lepší výsledky než já. Loni jsem
sice měl výbornou sezonu, ale letos to
nebylo zase tak úplně ono. Radši
budu útočit ze zadních pozic.

Jen v krátkosti mi dovolte několik málo
informací z rozhovorů, které David
poskytl zpravodajům iDNES.cz (čerpáno z internetu, ČTK)
4. 8. 2012 – Se skromnými ambicemi
se v Londýně chystá střelec David
Kostelecký. „Myslím, že nepatřím mezi
favority“, říká vítěz trapu z olympijských her v roce 2008. „Za ty čtyři
roky se toho hodně změnilo, jsou tady
lepší střelci“.

nesl, že jsem vyhrál olympiádu, a teď
začínám nanovo. Bude to nová etapa,
bude se mluvit o nových lidech“. Po
vítězství v Pekingu mu přišlo, že je zbytečně moc na očích. „Tím vítězstvím
něco získáte i ztratíte. První dva roky
mě na závodech lidi víc sledovali, víc
se po mně něco chtělo, ale pak už to
bylo v pohodě“.
Chuť do dalších závodů David
neztrácí: „Neberu to nijak tragicky, náš
sport je nevyzpytatelný a já doufám, že
mám ještě pár sezon před sebou.
Věřím, že ještě něco dokážu“.

Jak David Kostelecký hodnotil svůj
výkon na LOH 2012 :
„Sto dvacet bodů (max. 125) není
zase úplně velký propadák, i když
jsme si přáli víc“ poznamenal sedmatřicetiletý střelec po závěru londýnské
kvalifikace. „Bohužel to je sport,
a v něm se takové věci stávají. Je to
moje čtvrtá olympiáda, a tak už vím,
jak je těžké udělat dobrý výsledek
a získat medaili.“ Londýnský neúspěch Kosteleckému jen připomněl, jak
cenný je jeho čtyři roky starý triumf
z Pekingu. „Jsem rád, že se mi to
povedlo, protože vím, že to není legrace. Jednou jste nahoře, jednou dole“.
Ztráta titulu posledního olympijského vítěze mu přináší jistou úlevu.
„Něco končí. Čtyři roky jsem si všude

Davide, hlavní je, že neztrácíte víru
v úspěchy v dalších dnech a to je důležité nejen pro sport, ale pro celý život! Ať
se Vám i celé Vaší rodině opravdu daří!
L. Ungrová
Střelec David Kostelecký při první části
kvalifikace trapu (6. srpna 2012)

Co se za čtyři roky nejvíc změnilo?
To se mění závod od závodu, sezonu
od sezony, každý se vyvíjí a nějak
vyspívá. U mě se nejvíc změnilo, že

Co říkáte olympijské střelnici?
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PODZIMNÍ A ZIMNÍ BURZA
dětského oblečení

společenská kronika

Letošní podzimní a zimní burza dětského oblečení se bude konat ve dnech
5.-7. října v prostorách holasické sokolovny.
Náběr, prodej a opětovný výběr zboží
vám ještě později upřesníme. Počítejte,
prosím, s tímto termínem a maminky,
které máte zájem o předběžné vydání
prodejních lístků s číslem, můžete nás
kontaktovat.
Budeme opět nabírat bundy, kalhoty,
trika s dl. rukávy, košile, čepice, rukavice, zimní sportovní vybavení, boty, ale
můžete zkusit prodat i kočárky, kola,
odrážedla, hračky či těhotenské oblečení. Pokud budete mít zájem, zkusíme
prodávat i dospělácké oblečení.
Těšíme se na spolupráci s vámi a začněte probírat své zásoby dětského oblečení ... burza se blíží.

Na chvíli se zastavil čas
a všechny zvony oněměly,
to ty jsi přišel/přišla
mezi nás!

Novými
občánky Holasic jsou:
Sára Moderová
Lea Stodůlková
Kateřina Haxová
Vilém David
Victoria Edesová

maminy z Rozhraní
Jana Vaculová a Jitka Kreidlová
tel. 607 950 133 nebo 737 586 269

Naposledy
jsme se
rozloučili

KURZY

ANGLIČTINY
Rajhrad

Pouze 5 až 10 zájemců ve skupině. Cena 2.000 Kč / pololetí.
Úterý
1700–1830 procvičování k maturitě
1840–2010 elementary (mírně pokročilí)
Čtvrtek
1700–1830 pre-intermediate (mírně pokročilí)
1840–2010 intermediate (středně pokročilí)

s paní Marií Bělíkovou,
s panem Jiřím Stejskalem,
s paní Marií Ludinovou,
s paní Ludmilou Ustohalovou
a s paní Boženkou Kosteleckou

období: 17. 9. 2012 – 31. 1. 2013
tel.: 773 660 292, e-mail: irena.souskova@seznam.cz

administrativní sluÏby
vydavatelská, reklamní
a grafická ãinnost
Vlaìka Slámová
Holasice 225
tel.: 603 857 192

Čest jejich životu!
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