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Kulturní akce v Holasicích a blízkém okolí

Vánoční pohádka pro děti
následuje Mikulášský víceboj
kde: obecní sokolovna Holasice
kdy: 5. 12. 2013 16:00 – 19:00
vstupné dobrovolné
Vůně vánoc – prodejní výstava
kde: Lidový dům Blučina
kdy: 7. 12. 2013 13:00 – 18:00
8. 12. 2013 11:00 – 17:00
Vánoční výstava v ZŠ Holasice
kde: Základní škola Holasice
ul. Palackého 24 – jídelna
kdy: 10. 12. 2013
Vánoční tvoření
kde: sokolovna Holasice
kdy: 12. 12. 2013 17:00 – 18:00
„Co to voní pod pokličkou“
– předvánoční tvoření a ochutnávka
vánočního cukroví
kde: Obecní úřad Holasice,
občanské sdružení HaLeLiSta
kdy: 14. 12. 2013 10:00 – 17:00
Výstava Betlémů
kde: farní centrum Benediktinského
kláštera Rajhrad
kdy: 14. 12. – 29. 12. 2013
denně mimo pondělí
10:00 – 16:00
Vánoční dílničky
kde: farní centrum Benediktinského
kláštera Rajhrad
kdy: 14. 12. – 15. 12. 2013
14:00 – 16:00

Vánoční jarmark
kde: Základní škola Holasice
ul. Palackého 24 – jídelna
kdy: 18. 12. 2013
Knihovna plná andělů
kde: Městská knihovna Rajhrad
kdy: 3. 12. 2013 – 20. 12. 2013
v době provozu knihovny
Vánoční běh Holasicemi
kde: sokolovna Holasice
kdy: 21. 12. 2013
Vánoční koncert
Varmužova cimbálová muzika
kde: Lidový dům Blučina
kdy: 22. 12. 2013 od 16:00
vstup s místenkou 100 Kč
Vánoční tvoření
kde: sokolovna Holasice
kdy: 19. 12. 2013 17:00 – 18:00
Vánoční koncert Židlochovického
dětského pěveckého sboru Skřivánek
kde: Židlochovický kostel
kdy: 26. 12. 2013 od 17:00
Živý betlém
kde: nádvoří benediktinského
kláštera Rajhrad
kdy: 25. 12. 2013 v 15:30
Vánoční zpívání
kde: Kostel sester Těšitelek BSJ
Rajhrad
kdy: 12. 1. 2014 v 15:00
Myslivecký ples
Hasičský ples

18. 1. 2014
14. 2. 2014

Úvodní slovo starostky obce
Dobrý den, vážení spoluobčané, ač
je to k nevíře, blíží se konec roku
2013. Bývá již pravidlem, že poslední
prosincové číslo obecního zpravodaje
je věnováno jisté inventuře událostí,
které v tomto roce proběhly v naší obci
Holasice.
Právě v letošním roce počet trvale
žijících obyvatel v obci Holasice překročil hranici 1.000 a k 20. 11. 2013
čítá naše obec 1.029 obyvatel.
Podrobnější statistiku naleznete na dalších stránkách zpravodaje.
Před koncem kalendářního roku
každý hospodář bilancuje, co se podařilo, co se nepodařilo, co se plánuje do
roku budoucího a samozřejmě se hodnotí. Dříve než si dovolím malou inventuru, dovolte mi, abych především
děkovala. Děkuji vám všem občanům,
kterým není lhostejný vzhled naší obce
a zcela automaticky se staráte o nejbližší okolí svého domu v jakémkoli ročním období. Děkuji za vaše upozorňování na nefunkčnost či závadu na veřejném majetku, děkuji za vaši konstruktivní kritiku, s níž se setkáváme na
veřejných schůzích zastupitelstva
obce, protože takto dáváte najevo, že
vám není lhostejný osud naší obce
a tak je to správné! Samozřejmě na
tomto místě chci poděkovat všem svým
spolupracovníkům, ať na obci či na
obecním úřadu za veškerou činnost,
kterou vykonáváte pro naše Holasice!
S blížícími se vánočními svátky
a koncem roku 2013 mi dovolte,
abych vám všem popřála příjemné prožití vánočních svátků, co nejvíce pohody, klidu, radosti a lásky! V novém roce
především pevné zdraví!
Lenka Ungrová

v posledních komunálních volbách
v roce 2010 usilujeme o dodržování
vyrovnaného rozpočtu, resp. vytvoření
přebytku neboli úsporu do let budoucích. Stejně tak tomu bude i v tomto
roce, kdy se podaří uspořit cca 800tis.
korun (schválený vyrovnaný rozpočet
na rok 2013 činil 9 765 mil. Kč). I přesto
se podařilo v naší obci zrealizovat
nemálo nového.
Co se událo v roce 2013 v obci
Holasice
Záležitosti týkající se k.ú. Holasice
– aktualizace strategického rozvojového dokumentu obce Holasice, předcházelo dotazníkové šetření
– byl dokončen a vydán nový územní
plán obce Holasice
– bylo zadáno zpracování regulačního
plánu pro lokalitu Z1-Čtvrtě
– nadále pokračuje úsilí o výstavbu
nové MŠ na bývalé č.p. 13 – žádost
o společné územní a stavební řízení
– byla zahájena možnost rozšíření stávající kapacity MŠ na dobu přechodnou v pronajatém rodinném domě
– bylo zřízeno nové pracovní místo
úřednice obecního úřadu, následoval
výběr na obsazení tohoto funkčního
místa
– bylo vyřízeno stavební povolení na
prodloužení hl. řadu vodovodu na parcele č. 369/1
– výměna nového sloupu pro NN místo
původního dřevěného ul. Václavská
– zpracován projekt na úpravu veřejného prostranství na parcele č. 601/1
k.ú. Holasice ul. Brněnská
– zpracován projekt na snížení energetické náročnosti obecních budov –
sokolovna a ZŠ
– vypsána a realizována výběrová řízení na pořízení obecního traktoru, na
zbudování opěrné zdi, rekonstrukci

Stejně jako v každém roce funkčního období zastupitelstva zvoleného
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chodníku, parkové úpravy a oplocení
na ul. Václavská, na příslušenství
k malotraktoru, na opravu hasičského
vozidla LIAZ CAS 25, na pořízení regulačního plánu pro lokalitu Čtvrtě
– bylo provedeno kácení nebezpečných stromů v souvislosti s odborným
posudkem, dále po srpnové vichřici –
zajišťovala JSDH Holasice
– zpevnění příjezdové cesty asfaltovým recyklátem na p.č. 130, 129,
123/27 všechny k.ú. Holasice
– zapojení naší obce do společné
žádosti měst a obcí Rajhrad, Holasice,
Vojkovice, Židlochovice, Nosislav,
Velké Němčice, Hustopeče a Starovičky, kterými prochází pozemní komunikace II/425 o stanovení místní úpravy provozu, která by umožnila odklon
tranzitní nákladní dopravy z této komunikace
– pořízení zjednodušené analýzy
a zjednodušené dokumentace pro stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích pro účely
omezení vjíždění nákladních tranzitujících vozidel o hmotnosti nad 2 t na silnici II/425 v úseku Rajhrad –
Starovičky
– ořez keřů na ul. Brněnská
– obnova vodorovného dopravního
značení, zřízení 5 parkovacích stání
před budovou ZŠ
– doplněno dopravní značení na k.ú.
Holasice
– instalace laviček a odpadkových
košů u sokolovny, na cestě do
Rajhradu, u ZŠ
– instalace košů na psí exkrementy na
cestě do Rajhradu, ul. Úzká, ul.
Brněnská, ul. Palackého
– oprava recyklátu na cestě k ČOV, na
Donbasu
– oprava největších výtluků na místních komunikacích

– oprava vodovodních a kanalizačních
poklopů a uzávěrů na vytypovaných
místech
– v měsíci dubnu byl zahájen svoz bioodpadu, zájemci obdrželi biopopelnici
– pořízen nový obecní malotraktor vč.
vleku, radlice, zametacího kartáče
– zahájena instalace protipovodňového opatření obce Holasice (nový bezdrátový rozhlas na celém katastru obce,
srážkoměr, senzor, který hlídá výšku
hladiny řeky v Mlýnském náhonu)
– dokončena výsadba trvalek před
samoobsluhou, zahájena výsadba zeleně u železničního nadjezdu na ul.
Palackého
– instalace dočasného přechodu na
silnici č. II/425 vč. dopravního značení
– rekonstrukce chodníku na ul.
Václavská, zabezpeční svahu opěrnou
zídkou na ul. Václavská
– zřízení nového parku vč. mlatové
cesty a oplocení na ul. Václavská
– instalace nových informačních vitrín
pro zájmové spolky u samoobsluhy
– instalace kontejnerů na sběr oděvů,
obuvi a textilu na odpadovém dvoře
– pravidelná údržba veřejného osvětlení
– pravidelná údržba veřejné zeleně na
obecních, ale i na neobecních pozemcích (cesta z Holasic do Rajhradu, cestička ke klášteru)
– pravidelný vývoz velkoobjemových
kontejnerů, třídění a vývoz kontejnerů
separovaného odpadu
– pravidelný svoz nebezpečného
odpadu
Budova ČOV, kanalizace
– pravidelný odvoz a likvidace kalů
a shrabků z česlí
– pravidelné opravy ucpaných čerpadel na přečerpávacích stanicích i na
ČOV
– pravidelné zajišťování rozborů vody
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– kompletní čištění přečerpávacích
stanic a kanalizace
– čištění a instalace čistících kartáčů
na česlích
– úspěšně proběhla kontrola se zaměřením na dodržování povinností na
úseku vodního hospodářství a na
úseku vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a na dodržování vydaných
rozhodnutí vodoprávních úřadů za
období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2013
Budova ZŠ a MŠ
– oprava kanalizace v ZŠ – výměna
kanalizačního potrubí v pozemku pod
hřištěm Za školou
– převložkování dvou průduchů komínů v budově ZŠ a výroba dvou kusů
kouřovodů ke dvěma kotlům vč. napojení plynového ohřívače
– výměna interiérových světel v herně
a denní místnosti v budově MŠ – náhrada bílé světlo za žluté
– instalace krytů topení do dvou tříd,
na chodbu a zádveří v budově ZŠ
– instalace nových dřevěných držáků
na ručníky dle nařízení KHS v ZŠ
– oprava schodů do jídelny
Budova hasičské zbrojnice
– zateplení zadní strany budovy
– pravidelná dotace na celoroční provoz budovy a zařízení
Budova sokolovny
– instalace sloupků uvnitř budovy pro
možnost míčových her, badmintonu
– zateplení a oprava stropu včetně
podhledu, vymalování interiéru šaten
– oprava na plynovém zařízení (výměna expanzní nádrže, výměna pojišťovacích ventilů)
– výměna rozbitých interiérových světel
– kompletní úklid skládek na hřišti za
sokolovnou, vyklizen sklad nářadí
– výměna poškozené střešní krytiny
po letní vichřici
– pravidelná údržba a úklid budovy

Dětské hřiště Za školou
– demontáž nevyhovujícího herního
prvku, náhrada novým herním prvkem
– doplnění dopadových ploch kolem
herních prvků dle platných norem
– ochranný nátěr veškerého dřevěného mobiliáře
– pravidelná údržba a úklid celé prostory dětského hřiště
– pravidelná revize herních prvků
Dětské hřiště Na Žlíbku
– instalace další lavičky
– ochranný nátěr veškerého dřevěného mobiliáře
– pravidelná údržba a úklid celé prostory dětského hřiště
– pravidelná revize herních prvků
Budova Kaple sv. Václava
– výměna skleněných výplní oken vč.
zatmelení, nátěr oken, oprava a nátěr
vstupních dveří
– obnova nátěrů venkovních parapetů.
Žádosti o dotace – rok 2013
Zelená úsporám – zateplení obecních
budov – ZŠ a sokolovna (již jsme obdrželi registrační čísla pro akceptaci
těchto žádostí)
Dotace v rámci OPŽP – nákup domácích kompostérů pro občany obce na
likvidaci biologicky rozložitelného
odpadu (v případě kladného vyřízení,
realizace jaro 2014)
Dotace v rámci OPŽP – zkvalitnění
nakládání s odpady – rekonstrukce
a modernizace stávajícího odpadového
dvoru (v případě kladného vyřízení realizace 2014)
Dotace v rámci OPŽP – zlepšení stavu
přírody a krajiny – založení a výsadba
parku ul. Václavská (v případě kladného vyřízení realizace 2014)
Dotace na požární techniku a věcné prostředky k řešení mimořádných událostí
jednotek sboru dobrovolných hasičů.
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Mimo veškerou agendu a činnost
vyplývající ze samostatné či přenesené působnosti bylo uskutečněno:
– 2x organizování sbírky ošacení pro
Diakonii Broumov
– organizace sbírky ošacení na
pomoc postiženým záplavami
– organizace a zajištění voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
2013

Zasedání zastupitelstva obce

– Koncert dechové kapely Malá
Rozmarýnka z Vlčnova
– Podzimní a vánoční tvoření organizované o.s. Holasické violky
– Rozsvěcení vánočního stromu 2013
– Pohádka O perníkové chaloupce
a Mikulášský víceboj organizováno o.s.
Holasické violky
– Ochutnávání vánočního cukroví,
organizováno o.s. HaLeLiSta
– Vánoční běh Holasicemi organizováno o.s. Holasické violky

Kulturní a sportovní akce pořádané
obcí či ve spolupráci s jinými organizacemi:
– Betlémské světlo v Holasicích
– Dětský maškarní karneval organizovaný oddílem Skautů z Rajhradu
– Jarní burza dětského oblečení organizovaná o.s. Holasické violky
– Čarodějnický jarmark organizovaný
o.s. Holasické violky
– Turnaj ve volejbalu organizovaný
o.s. Holasické violky
– Bleší trh organizovaný o.s. Holasické violky
– Rozloučení s žáky čtvrtého ročníku,
kteří odcházejí do ZŠ Rajhrad
– Prázdninové skotačení za holasickou sokolovnou organizované o.s.
Holasické violky
– První školní den – přivítání nejen
holasických prvňáčků v ZŠ
– Václavské hody 2013 organizované
holasickými dobrovolníky
– Podzimní a zimní burza dětského
oblečení organizovaná o.s. Holasické
violky
– 2. Ročník ve streetballu organizováno o.s. Holasické violky
– Beseda seniorů se zástupci Policie
ČR
– Školení seniorů pro práci na PC,
internetem, e-maily
– Rej světlušek zakončený ohňostrojem, organizovaný ZŠ Holasice

Obec Holasice podporuje:
Jedná se jak o poskytování finančních
příspěvků, darů do tombol anebo
zapůjčování obecních prostor zdarma
či za částku pokrývající nejnutnější
výdaje spojené s provozem obecních
budov.
Organizace:
RAFK Rajhrad
ZO Český svaz včelařů Rajhrad
Svaz postižených civilizačními chorobami ZO Židlochovice
Gymnázium Židlochovice
Občanské sdružení Halelista
Myslivecká společnost Rajhrad-Popovice
Sbor dobrovolných hasičů Holasice
Občanské sdružení Holasické violky
V.O.R. Rajhrad
Tříkrálová sbírka organizováno oddílem
Skautů z Rajhradu
Další:
– příspěvek na stravování osob ve starobním důchodu, které odebírají obědy
od společnosti Sansimon
– upomínkový balíček nově narozeným občánkům obce Holasice
Jakékoliv bližší informace lze získat
na veřejných zasedáních obecního
zastupitelstva, na webových stránkách
obce anebo na obecním úřadu.
Lenka Ungrová
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Zastupitelstvo obce na svém 29.
zasedání konaném dne 10. 10. 2013
URČILO:
• ověřovateli zápisu o průběhu 29.
zasedání zastupitelstva obce Holasice
p. Balákovou a Ing. Kosteleckého
SCHVÁLILO:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• rozpočtové opatření č. 7/2013
a č. 8/2013
• pořadí sestavené hodnotící komisí
od nejvýhodnější nabídky po nejméně
výhodnou (Regulační plán lokality Z1)
v podobě předložené dne 10. 10. 2013
• výběr nejvhodnější nabídky –
Ing. arch. Barboru Jenčkovou z Brna
pro veřejnou zakázku „Regulační plán
lokality Z1“
• rozhodnutí o zahájení návrhu regulačního plánu lokality Z1 Holasice,
část Čtvrtě paní Ing. arch. Jenčkové
ve výši 80.000 Kč bez DPH
• OZV č. 1/2013, kterou se ruší OZV
č. 2/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu
• poskytnutí z rozpočtu obce pro rok
2014 příspěvek na financování systému IDS JMK ve výši 51.300 Kč
• smlouvu o zpracování a následném
vedení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací (PFO) a o jeho předávání
• pořadí sestavené hodnotící komisí
od nejvýhodnější nabídky po nejméně
výhodnou (Oprava požárního vozidla
LIAZ CAS 25) v podobě předložené
dne 10. 10. 2013

• výběr nejvhodnější nabídky – firmu
KOMET, s.r.o. z Peček pro veřejnou
zakázku „Oprava požárního vozidla
LIAZ CAS 25“
• přijetí dotace z rozpočtu JMK na
opravu vozidla CAS 25 LIAZ ve výši
30.000 Kč a nařizuje využití dotace
dle smlouvy
• smlouvu č. 12127931 o poskytnutí
podpory ve výši 81.867,20 Kč ze
Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu životní
prostředí
• smlouvu o poskytnutí práv k užívání
software v podobě předložené dne
10. 10. 2013
• pořadí sestavené hodnotící komisí
od nejvýhodnější nabídky po nejméně
výhodnou (Příslušenství k malotraktoru) v podobě předložené dne 10. 10.
2013
• výběr nejvhodnější nabídky – firmu
AGROMETALL, s.r.o. z Heřmanova
Městce pro veřejnou zakázku
„Příslušenství k malotraktoru“
• pořízení krytů topení do dvou školních tříd (1 ks na chodbu v 1.podlaží
a 1 ks v přízemí – zádveří) v celkové
ceně 41.160 Kč bez DPH
• čerpání částky na pořízení krytů na
topení ve výši 41.160 Kč bez DPH
z rezervního fondu zřízené p. o. ZŠ
Holasice
• I. etapu sadbových úprav u podjezdu v Holasicích dle předloženého návrhu
• zveřejnění záměru – pronájem prostor v obecní sokolovně společnosti
Tenis Lovecký v období listopad
2013 – duben 2014 za účelem vedení tenisové školy; cena pronájmu prostory je stanovena na 100 Kč/hod.
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• zveřejnění záměru – pronájem prostor v obecní sokolovně paní Daně
Dobešové v období listopad 2013 –
duben 2014 za účelem vedení cvičení
pilates; cena pronájmu prostory je stanovena na 50 Kč/hod.
• zveřejnění záměru – pronájem prostor v obecní sokolovně paní Lence
Horákové v období listopad 2013 –
duben 2014 za účelem vedení cvičení
na trampolínách; cena pronájmu prostory je stanovena na 0 Kč/hod.
• zveřejnění záměru – pronájem prostor v obecní sokolovně společnosti
RAFK o. s. v období listopad 2013 –
duben 2014 za účelem vedení fotbalové školy; cena pronájmu prostory je
stanovena na 0 Kč/hod.
• zveřejnění záměru – pronájem prostor v obecní sokolovně občanskému
sdružení Holasické violky v období
listopad 2013 – duben 2014 za účelem
vedení sportovního kroužku volejbal
a vedení klubu maminek; cena pronájmu prostory je stanovena 0 Kč/hod.
• zveřejnění záměru – pronájem prostor v obecní sokolovně občanskému
sdružení Holasické violky v období
listopad 2013 – duben 2014 za účelem
vedení sportovního kroužku sálová
kopaná; cena pronájmu prostory je
stanovena na 100 Kč/hod.
• návrh odměňování členů JSDH
Holasice od 1. 1. 2014 v podobě
předložené dne 10. 10. 2013
• výměnu venkovní dlažby v chodníku
na p.č. 148/1 k.ú. Holasice před RD
č.p. 3.; chodník bude zhotoven
z rozebíratelného materiálu – zámkové
dlažby, veškeré práce s tím spojené
budou hrazeny v plné výši žadatelem

• rozšíření stávajícího nájezdu o cca
1,5 m včetně celkové rekonstrukce
tohoto nájezdu na p.č. 601/4
a 610/39 obě k.ú. Holasice před RD
č.p. 92; nájezd bude zhotoven z rozebíratelného materiálu, veškeré práce
s tím spojené budou hrazeny v plné
výši žadatelem, je nutné zachovat
funkčnost veškerých kanálových vpustí
NESCHVÁLILO:
• poskytnutí dotace na kanalizační přípojku RD č.p. 157
REVOKOVALO:
• Usnesení č. 108/2013 ze dne
16.8.2013 z důvodu neexistence
smlouvy o zpracování a následném
vedení plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací a s tím související
neplatnost Dodatku č. 1 k neexistující
této smlouvě.
Zastupitelstvo obce na svém 30.
zasedání konaném dne 21. 11. 2013
URČILO:
• ověřovateli zápisu o průběhu 30.
veřejného zasedání zastupitelstva
obce p. Tomanovou a p. Kaplana
SCHVÁLILO:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• rozpočtové opatření č. 9/2013
• podání žádosti o dotaci v rámci
OPŽP – projekt Rozšíření a modernizace odpadového dvoru na pozemku
p.č. 839/2 k.ú. Holasice
• vypracování projektové dokumentace – rozšíření a modernizace odpadového dvoru na pozemku p.č. 839/2
k.ú. Holasice v rozsahu potřebném
pro vyřízení DUR a SP vč. položkového
rozpočtu za cenu 48.500 Kč + DPH
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Zasedání zastupitelstva obce
• uzavření Realizační dohody č. 2
k rámcové smlouvě o zpracování grantových projektů č. RS/13/0281/2013
• podání žádosti o dotaci v rámci
OPŽP – projekt úprava veřejného prostranství, lokalita lávka Holasice, parková výsadba
• schvaluje uzavření mandátní smlouvy o zpracování grantového projektu
z Operačního programu Životní prostředí, v rámci Prioritní osy 6 –
Zlepšování stavu přírody a krajiny,
k projektu zaměřeném na: „ÚPRAVA
VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, LOKALITA LÁVKA – HOLASICE“
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně TENIS –
LOVECKÝ v období listopad 2013 –
duben 2014 za cenu 100 Kč/hod.
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně p. Daně
Dobešové v období listopad 2013 –
duben 2014 za účelem vedení cvičení
pilates; cena pronájmu prostory je stanovena na 50 Kč/hod.
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně Lence
Horákové v období listopad 2013 –
duben 2014 za účelem vedení cvičení
na trampolínách; cena pronájmu prostory je stanovena na 0 Kč/hod.
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně o.s.
Holasické violky v období listopad
2013 – duben 2014 za účelem vedení sportovního kroužku volejbal a klubu
maminek; cena pronájmu prostory je
stanovena na 0 Kč/hod.
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně o.s.
Holasické violky v období listopad

2013 – duben 2014 za účelem vedení sportovního kroužku sálová kopaná;
cena pronájmu prostory je stanovena
na 100 Kč/hod.
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně o.s. RAFK
v období listopad 2013 – duben 2014
za účelem vedení fotbalové školy;
cena pronájmu prostory je stanovena
na 0 Kč/hod.
• schvaluje dodatek č. 1 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
• schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene č. Holasice 18/2013
• znění směrnice VZMR/2013 pro
zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu v podobě, jak byla předložena
dne 21. 11. 2013
• dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze
dne 23. 5. 2011
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok
2014 příspěvek ve výši 5.000 Kč ZO
ČSV, o.s. Brno-venkov, zákl. organizace Rajhrad s následným vyúčtováním
do konce roku 2014
• darovací smlouvu č. 0643/2013
• schvaluje přílohu č. 2 ke smlouvě
č. 16/09 o odstraňování a separaci
komunálního odpadu v obci Holasice
pro rok 2014
• posečkat s odpovědí na Petici za
rozšíření kapacity MŠ do doby, kdy
budou známy všechny varianty řešení
rozšíření kapacity stávající budovy MŠ
na dobu přechodnou
SOUHLASILO:
• s kalkulací vodného na rok 2014 od
VAS Brno-venkov.
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informace z obecního úřadu
PrOVOZ OBeCníHO Úřadu
V PrOSinCi

rozvoj území Židlochovicka a Pohořelicka

všechny zájemce o tento typ sdělování
důležitých informací (zpravidla takto
budou oznamovány informace typu
vypnutí el. energie, odečty vodoměrů,
hrozící živelná pohroma apod.), aby
nahlásili své aktuální telefonní číslo
referentce obecního úřadu Ing. Menšíkové.

Pondělí 23. 12. 2013
ZAVŘENO
Pátek 27. 12. 2013
ZAVŘENO
(uzavřena i obecní knihovna)
Pondělí 30. 12. 2013 8–13 hodin
Úterý 31. 12. 2013
ZAVŘENO
Od 2. 1. 2014 provozní doba beze
změny.

StatiStiKa V OBCi
uZaVření OdPadOVéHO dVOra
Od 1. 12. 2013 do jara 2014 je
opadový dvůr uzavřen. V případě nutného uložení velkoobjemového odpadu lze otevření odpadového dvora
dohodnout na obecním úřadu.

Ke dni 20. 11. 2013 je k trvalému
pobytu v obci Holasice přihlášeno
1 029 obyvatel.
Z tohoto počtu jsou 842 obyvatelé
starší 15ti let (429 mužů a 413 žen)
a 187 obyvatel mladších 15ti let (100
chlapců a 87 dívek).

nOVá SMS Brána

rOZVOj regiOnu

I když se v naší obci osvědčil způsob
rozesílání zpráv či znění obecního hlášení pomocí e-mailů, přesto jsou
v obci spoluobčané, kterým více vyhovuje zaslání zprávy o důležitých informacích v souvislosti s naší obcí formou
zprávy SMS.
Podařilo se nám zajistit cenově
výhodnější způsob, jak v tomto zasílání
SMS zpráv pokračovat, a proto žádáme

Místní akční skupina Podbrněnsko,
o. s., působící na území obcí Židlochovicka a Pohořelicka, připravuje
plán rozvoje na příští dotační období
2014 až 2020. Co je důležité rozvíjet
a na co bude nejvíce třeba čerpat
dotační prostředky. I vy můžete být
žadateli o tyto dotace – proto jsou
důležité i vaše názory.
Pomozte nám a zamyslete se, co je
podle vašeho názoru třeba uskutečnit
pro zlepšení života a rozvoje životní
úrovně v našich obcích
a městech.
přistěho- odstěhoSvé názory můžete vyjádřit
vaní
vaní
v dotazníku na webových
7
14
stránkách www.podbrnen31
17
sko.cz. Děkujeme!

Narození, úmrtí, přistěhování a odstěhování
v naší obci k 20. 11. 2013
narození

úmrtí

rok
celkem

dívky

ženy

muži

2010

17

7

chlapci celkem
10

12

9

3

2011

11

5

6

8

3

5

2012

19

10

9

15

8

7

78

14

2013

11

6

5

7

5

2

42

23
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Lenka Ungrová

Na počátku letošního roku vznikla
na území Židlochovicka a Pohořelicka
Místní akční skupina Podbrněnsko,
o. s., která si klade za cíl přispět k rozvoji území sahajícímu od Rebešovic po
Ivaň.
Místní akční skupiny (MAS) jsou
organizace, které napomáhají místním
subjektům (neziskovým organizacím,
podnikatelům, malým podnikům,
obcím) společně rozvíjet své území.
Společně je formulován plán rozvoje –
strategie, a na jejím základě jsou do
území přidělovány dotační prostředky,
ze kterých se financují projekty konkrétních místních žadatelů – podnikatelů, neziskových organizací, obcí.
Předkladatelem strategie (žadatelem o úhrnnou dotaci) je MAS, nikoli
obec nebo sdružení obcí. MAS řídí
také realizaci schválené strategie
a vybírá jednotlivé projekty, které mají
být podpořeny.
V naší republice jsou Místní akční
skupiny již zavedeným dotačním zprostředkovatelem, a tak pro představu
jakých projektů se finanční podpora
může týkat, uvádíme některé z „maskami“ podpořených projektů: MAS
Kyjovské Slovácko v pohybu – např.
Oprava fary v Šardicích, Rekonstrukce
fotbalových šaten, Vybavení Galerie
pro pořádání výstav, MAS Mikulovsko
o.p.s. – Pořízení technologie truhlárny, Technologie spilek a ochlazení
mladiny, Úprava spojovacího chodníku
v obci Bavory, Pořízení vybavení pro
drezúru a vozatajství a další.

prve společně formulovány priority
rozvoje – za účasti zástupců neziskového sektoru, podnikatelů, samosprávy a veřejnosti. Za tím účelem se uskutečnilo 26. 9. 2013 v Pohořelicích
veřejné setkání, kde účastníci diskutovali o jednotlivých oblastech rozvoje
a v nich definovali problémy.
V listopadu a prosinci 2013 proběhne dotazníkové šetření, kde
bude moci každý vyjádřit své názory na
toto téma. Závěry diskuse a dotazníkového šetření budou zapracovány do
analýzy území. Budou stanoveny priority rozvoje, které budou projednány
na druhém veřejném setkání. Je důležité, abychom dokázali společně
nalézt a ve strategii formulovat podstatné a aktuální okruhy, do kterých
budou moci konkrétní žadatelé své
projekty zacílit. Uvítáme všechny, kdo
se budou chtít zapojit a přispět svými
konstruktivními podněty.
Více informací najdete na
www.podbrnensko.cz.

MaS Podbrněnsko je na počátku.
Aby mohly být podpořeny konkrétní
projekty podnikatelů, neziskových
organizací či samospráv, musí být nej9

Mateřská škola Holasice
Několik fotografií z programu a činností dětí v naší Mateřské škole ve
školním roce 2013/14.

• 1. října k nám do MŠ přijela brněnská herečka p. Horáková s pohádkovým představením.

• 24. září Mateřskou školu navštívil
strážník Městské policie Brno.
Vysvětlil dětem základní dopravní
předpisy a poučil je, jak se chovat
v silničním provozu.

Mateřská škola Holasice
• 23. října děti čekal výlet vlakem do
Brna, navštívily jsme Požární stanici
v Brně na Lidické ulici. Děti se dozvěděly od p. Mlečky, který tuto akci zařídil, hodně zajímavého o práci hasičů.

• 12. listopadu jsme odjeli autobusem do Brna do divadla Radost na
představení „Proč mají sloni dlouhé
choboty“.

• 2. prosince nás čeká v MŠ
Mikulášská besídka, na kterou
s dětmi připravujeme krátký program
pro rodiče, za dětmi přijde Mikuláš.
• 3. prosince pojedeme autobusem
do Skanzenu ve Strážnici na předvánoční program „Radujme se, veselme
se“ – děti se seznámí se zvyky, pracemi či jinými činnostmi v období
adventu, Vánoc a čase tříkrálovém.

• 26. září jsme s dětmi odjely autobusem na dopravní hřiště do Brna,
do Lužánek. Děti jezdily na kolech
a koloběžkách pod dohledem strážníků podle dopravních značek a světel
semaforů.

• Denně chodíme s dětmi na vycházky do okolí Holasic, v říjnu jsme si
zašly na střelnici.

Potom už si budeme prožívat
s dětmi adventní období, zdobit stromeček, vyrábět vánoční ozdoby, zpívat koledy, upečeme si vanilkové
rohlíčky, zajdeme na vánoční výstavu,
do kláštera se podívat na betlém
a další ….

• 6. listopadu jsme opět byli
v Městské knihovně v Rajhradě na
„pohádkovém předčítání“. Děti vytvořily ze slaného těsta andělíčky na
výstavu „Knihovna plná andělů“ a předaly své výrobky paní knihovnici.

Přejeme všem spokojené a příjemně prožité Vánoce.
Děti a zaměstnanci Mateřské školy

za MŠ Oldřiška Pokorná
učitelka
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Základní škola Holasice

Základní škola Holasice
hovně v Rajhradě seznámili nejen
s Jaroslavem Foglarem, ale i s Mikulášem a jeho kamarády i dalšími
dobrodružnými knihami.

Co nového ve škole?
• 2. září 2013 jsme přivítali pět
nových prvňáčků. Jsou velmi šikovní
a ve škole se jim daří.

• Velká gratulace patří všem žákům,
kteří se koncem září zúčastnili závodu
v běhu Želešická růže. V obrovské
konkurenci vybojoval Tomáš Pučalík
nádherné 2. místo.
• Společná akce s rodiči na školním
dvoře Dýňování se opět vydařila.
Tentokrát se podávala i dýňová polévka. Poděkování všem, kteří přišli
s dětmi strávit příjemné odpoledne
a donesli výborné moučníky!

• V rámci dopravní výchovy se žáci
kromě přednášky se strážníky městské policie zúčastnili výuky na
dopravním hřišti v Brně – Lužánkách.

bylo pro všechny světlušky nachystáno překvapení – OHŇOSTROJ.
• V rámci projektu EU – peníze školám probíhá výběrové řízení na interaktivní tabuli a keramickou tabuli.
Výuka se nejen zmodernizuje a zkvalitní, ale bude pro žáky zajímavější
a názornější.
• Vánoční období si zpříjemníme
společně s mateřskou školou výletem do Strážnice, kde je pro děti přichystán program Radujme se, veselme se s tvořivou dílnou.

Na co se můžeme těšit?
Pozvánky:
10. 12. 2013 – Den otevřených
dveří
18. 12. 2013 – Vánoční jarmark
spojený s výstavou ve školní jídelně

• 12. 11. 2013 se sešly holasické
světlušky na školním hřišti. Ve společném průvodu obcí došly s lampionky až na hřiště za sokolovnu. Tam

Informace:
Od 1. 1. 2014 budou obědy pro MŠ
i ZŠ dováženy ze ZŠ Syrovice.

Základní !kola Holasice zve v!echny
zájemce na

Vánoční prázdniny
23. 12. 2013 – 5. 1. 2014
nástup do školy 6. 1. 2014.
Den otev!en"ch dve!í
KDY ?

Všechny články, novinky a bohatou
fotogalerii sledujte na webových
stránkách www.zsholasice.cz.

10.12.2013
8:00 -10:00

Závěrem bych chtěla popřát všem
krásné adventní období a hodně
zdraví po celý nový rok 2014.

13:00 – 15:30

• Téma dopravní výchovy jsme
zakončili cyklistickým výletem do
okolí Holasic.

• V říjnu navštívily děti divadelní
představení Mach a Šebestová –
Radost a žáci 3. a 4. ročníku se v kni12

Srde"ně zvou u"itelky Z#

Mgr. Pavlína Zámečníková
ředitelka školy
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Sbor dobrovolných hasičů Holasice
Pohodový předvánoční čas, držíte
v rukou poslední letošní číslo zpravodaje a i hasiči zde doplní poslední
informace za uplynulé období.

Sbor dobrovolných hasičů Holasice
lostem. Na tuto opravu jsme získali
i dotaci z Jihomoravského kraje.
Jednalo se o poslední plánovanou
opravu na tomto voze.
Milým překvapením byla zpráva
o poskytnutí dotace ve výši
100tis. Kč jako odměna za nasazení
v době povodní. Z těchto peněz bylo
nakoupeno vybavení právě pro zásahy u povodní a podobných událostí –
motorovou pilu, rukavice, hadice,
baterky na přilby…

Naši mladí hasiči se zúčastnili
několika soutěží v okolí a poprvé jsme
mohli nasadit družstvo jak starších tak
i mladších hasičů. Výsledky nebyly to
nejdůležitější a tak jsme zejména získávali zkušenosti na jarní část soutěží.
Navíc děti navštívily další stanici profesionálních hasičů – tentokrát v blízkých Židlochovicích. Zde dostaly
odborný výklad od sloužícího velitele
směny včetně několika názorných
ukázek použití speciální techniky.

Zásahová jednotka byla po poněkud hektickém závěru prázdnin vyslána během uplynulého období k dalším čtyřem událostem, jejichž počet
tak dosáhl celkového počtu dvaceti
šesti. Doufáme, že již k žádné další
události nebudeme muset být vysláni.

Ve sboru se s blížícím se koncem
roku připravujeme na zhodnocení
letošního roku a připravujeme výhled
na rok nadcházející. Stanovili jsme
termín výroční členské schůze na
18. 1. 2014 od 16 hodin a termín
hasičského plesu je 14. 2. 2014 od
20 hodin.
Podnikli jsme návštěvu u partnerského sboru ve slovenském Holíči.
Členové zásahové jednotky měli možnost seznámit se s vybavením, technikou a zázemím místního sboru.

29. 8. 2013
V Holasicích jsme na žádost obce
pokáceli suchý smrk na ul. Václavská
a uschlou břízu u lávky. Na místo se
také dostavila jednotka HZS ze Židlochovic.

23. 11. 2013
K odstranění stromu na ulici
Brněnské jsme byli opět vysláni na
žádost obce. Na strom byl vypracován posudek o jeho špatném stavu
a jednotka jej s pomocí jednotky ze
Židlochovic postupně pokácela.

29. 9. 2013
K signalizaci elektrické požární signalizace (EPS) v rajhradském Tescu
byla jednotka vyslána v ranních hodinách. Událost byla planým poplachem neboť došlo pouze k připečení
pečiva v troubě☺.

Asi nejpodstatnější u zásahové jednotky bylo dokončení oprav na vozidle CAS, kde byly vyměněny krycí rolety na nástavbě, které se zasekávaly
a několikrát i přestaly fungovat. Toto
se naštěstí zjistilo vždy včas a závady
jsme odstranili. Shodou okolností ve
stejné době, kdy jsme rolety opravili,
jsme byli vysláni k rozsáhlejším udá-

Závěrem nám dovolte popřát krásný adventní čas, pohodové Vánoce
a úspěšný vstup do roku 2014.
Více informací najdete na našich
stránkách www.holasice.cz/hasici
nebo fotky na portálu http://sdhholasice.rajce.idnes.cz/.

19. 10. 2013
Další planý poplach v 2.40 hod. ráno
měl opět souvislost s EPS. Tentokrát
se jednalo o expozici Památníku písemnictví v Rajhradě.
14

za holasické hasiče
Luboš Bachorec
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Holasické violky
Rády bychom vás informovaly
o akcích občanského sdružení
Holasické violky, o.s. v období září až
prosinec 2013.
Úvodní akcí byl 2. ročník streetballu. Je to basketball hraný venku
na jeden koš. Konal se 7. září za
holasickou sokolovnou na betonovém plácku. Na začátku jsme připravily soutěže pro děti – v driblování,
přihrávání i házení na koš. Zúčastnilo
se 10 dětí a na koci každý dostal
odměnu za svou snahu. Pak následoval samotný turnaj dospěláků pojatý
coby turnaj příchozích hráčů. Bylo
nás dvanáct a rozdělili jsme se do
čtyř družstev a hráli každý s každým.
Myslím, že mohu hovořit za všechny
účastníky, turnaj se povedl.
V říjnu jsme zorganizovaly podzimní a zimní burzu dětského oblečení, konala se 19. a 20. října v holasické sokolovně. Měla opět úspěch.
K prodeji jsme nabraly 2 226 věcí
a navýšil se počet prodávajících na
48. Máme dost kladných reakcí na
burzu. Kdo přišel, s prázdnou neodešel a navíc nakoupil za rozumné
ceny.
Na přelomu listopadu a prosince
ještě stále probíhá podzimní
a vánoční tvoření pro děti, koná se
ve čtvrtek od 17 do 18 hodin v holasické sokolovně. S dětmi tvoříme
svícny, vánoční ozdoby ze starých
CD, proplétaná srdce, ježečka na
usušeném listu. Pokud byste chtěli
tvořit s námi, hodiny budou probíhat

Holasické violky
ještě 29. 11., 12. 12. a 19. 12.
Výtvory si děti domů zatím neberou, na posledním tvořeníčku
bychom je chtěly vystavit.
Pro ženy jsme vymyslely
adventní vázání věnců konané
27. 11. od 20 hodin v holasické
sokolovně. Každá si přineseme,
co budeme na adventní věnec
potřebovat, popř. si některé
ozdoby popůjčujeme. Hlavní
myšlenka byla, aby jsme se
sešly v předvánočním čase na
jednom místě ve stejném čase.
Od října jsme zorganizovaly
další, tentokráte každotýdenní
akce pro děti. První z nich je pro
školkové děti – kroužek míčových a jiných her. Koná se
každé pondělí v prostorách ZŠ
v Holasicích. Druhá je pro předškolkové děti a jejich maminky –
Malá violka. Setkáváme se
každou středu dopoledne
a s mrňouskama tvoříme, stříháme, trháme, lepíme, sportujeme, zpíváme, …
A na co se můžete ještě těšit?
5. 12. od 17 hodin přijde
Mikuláš, anděl a čert do holasické sokolovny a 21. 12. se
předvánočně proběhneme.
Pokud vás některé akce zaujaly, budeme rády, když přijdete.
Jana Vaculová
Jitka Kreidlová
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Obecní knihovna Holasice
1892 se oženil s američankou
Caroline Balestierovou a přestěhoval
se do Spojených států amerických, do
Vermontu. Tady v roce 1894 vznikly
jeho slavné Knihy džunglí. O dva roky
později se manželé přesunuli do
Londýna, kde byl Kipling považován
za vynikajícího autora. Byl oceňován
především jako básník opěvující mužnost a vlastenectví, nejčastěji baladicko-hymnickou formou, jeho próza
však nebyla tak vyzdvihována. Čtenáře zaujal především cizokrajnou tematikou, popisem přírody a zvyků domorodců a pozoruhodným uměleckým
jazykem. Přelom století pak pro něj
znamenal vrchol jeho literárních úspěchů a roku 1907 mu byla jako prvnímu
anglickému spisovateli udělena
Nobelova cena za literaturu „…s ohledem na pozorovací talent, originální
představivost jakož i mužnou sílu ideí
a umění kresby“.
Přestože Kipling ve své tvorbě neochaboval a tvořil až do počátku třicátých let, nedosáhl již předchozích
úspěchů. Navíc těžce nesl smrt svého
syna Johna v 1. světové válce.
Kipling ukazuje britské impérium ještě
v plné síle a velikosti a jako přesvědčený vlastenec a humanista zobrazuje
Brity ve vztahu k Indům jako velké bílé
bratry s povinností vést je a učit, jak to
popsal ve své problematické básni
Břemeno bílého člověka. Později byl
proto často označován za imperialistu
a horlivého zastánce kolonialismu, ale
nikdo mu nemohl upřít talent velkého
vypravěče. Vždyť Knihy džunglí okouzlují malé i velké čtenáře dodnes.
Nejoceňovanějším Kiplingovým
dílem je patrně román Kim, který
vypráví příběh anglického sirotka,
jehož vychovává tibetský láma.

* 30. prosince 1865, Bombaj
+ 18. ledna 1936, Londýn
joseph rudyard Kipling se narodil v Bombaji v Indii do rodiny malíře,
učitele na umělecké škole a správce
muzea v Paňdžábu a v Indii také strávil velkou část svého života. Střední
školu díky svému otci, který pro Brity
pracoval, vystudoval v Anglii a plánoval tam i zůstat a vstoupit do armády.
Tento sen se mu však nesplnil, protože trpěl silnou krátkozrakostí.
Nepocházel ani z bohaté rodiny,
a proto si nemohl dovolit ani studium
na univerzitě. Vrátil se tedy do Indie
a stal se pomocníkem šéfredaktora
anglických novin v Láhaur. V těchto
novinách mu vyšly i jeho verše a krátké povídky.
V osmdesátých letech 19. století se
Kipling definitivně prosadil jako básník
a posléze i jako prozaik. Jako novinář
hodně cestoval – navštívil Čínu,
Japonsko, Singapur či Hongkong. Byl
i dopisovatelem z búrské války. V roce
18

Zamyšlení s aničkou
Jak jsem vám minule slíbila, napíšu
článek o páťácích.
V Rajhradě se nám moc líbí. Našli
jsme si tam skvělé kamarády☺.
S některými jsme se už znali z různých kroužků, jiné jsme viděli poprvé.
Někteří si tam našli i LÁSKU!!! Ty
první lásky jsou prý nejlepší… Máme
super paní učitelku. Jmenuje se P.
Buchtová. Někdo už má nepřátele
i mezi učiteli. Častokrát píšeme statusy na facebook typu: „ZŠ Rajhrad je
nej!!!!“. Je to krutý fakt, zamilovali
jsme si školu!!! Ještě si pamatuji
„hádky“ se staršími kamarádkami:
„Škola v Holasicích je lepší než ta
vaše!!!“. To jsem říkala já a štvalo mě,
jak se kamarádky pořád baví o kantýně, o klucích a o panu učiteli
Hurtovi... ZŠ Rajhrad pro mě asi
pořád
zůstane milimetr za ZŠ
Holasice... Nechci tím nikoho urazit!!!! Jen to ne! Oblíbili jsme si spoustu kantorů, kamarádů, přestávek
a obědů a mně se stejně stýská po
naší škole. ZŠ Holasice budu vždy
nazývat „naší školou“, i když tam
nebudu chodit léta.
Opráším čtyři měsíce starou větu
paní starostky: „...Nikdy nezapomeňte na tuto školu. Jen tady vás naučili
číst, psát a počítat...“. Těším se na
další návštěvu do ZŠ Holasice.
Mám chuť tu školu zase navštívit.
S pozdravem Bonne chance!
Anička Procházková

Proslulá je také jeho báseň If, známá
v českém přebásnění Otokara Fischera
pod názvem Když..., ve které Kipling
vystihl obraz a ideál mužných vlastností a požadavky na statečného člověka v životním zápase v přemáhání
každodenních všelidských problémů.
Obecní knihovna Holasice upozorňuje čtenáře, že 27. 12. 2013 bude
uzavřena. Ještě před tímto datem si
ale čtenáři mohou půjčit nové knihy:
Knihy pro dospělé:
Longue, M.-Conradi, P.: Králova řeč
Grisham, J.: Cela smrti
Small, B.: Koruna osudu
Čermáková, D.: Fenomén Jarmila
Briggs, P.: Spálená mrazem
Granados, A.: Strážci dnů
Kleypas, L.: Kde jsi, lásko?
Söderberg, A.: Andaluský přítel
Knihy pro děti:
Thompson, J.: Temný pán
Sencamski, T.: Malý vědec
Ullrichová, H.: 1000 důvodů, proč se
(ne)líbat
Asquithová, R.: Průvodce usoužených
puberťáků
Flanagan, J. Bratrstvo 1: Vyděděnci
Šmoulové - prťata
Poole, G.: Temná akademie 2, 3
Děsivé dějiny: Příšerné dějiny smrti
Adornettová, A.: Zásvětí
Mead, R.: Pokrevní pouta 2: Zlatá lilie
Radostné Vánoce a šťastný nový rok
přeje
Petra Koláčková
knihovnice

P. S.
Vzkaz pro paní učitelku Zámečníkovou:
„Comme vous êtes le meilleur professeur du monde!“

Provozní doba obecní knihovny:
každý pátek 16:00 – 19:00 hodin.
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akátový dům v rajhradě
Moderní a bezpečný domov pro
seniory v rajhradě
Dne 25. 9. 2013 byl na Městečku
52 v Rajhradě slavnostně položen
a posvěcen základní kámen
Akátového domu a představen projekt „S.E.N bydlení“. Slavnostního
položení kamene se kromě investora,
projektantů a stavební firmy zúčastnili
také zástupci města Rajhrad
a Oblastní charity Rajhrad. Kámen
posvětil převor benediktinského opatství v Rajhradě P. Augustin L. Gazda.
Současně byl představen projekt
„S.E.N. bydlení“, který se v péči
o seniory opírá o tři základní pilíře:
Starostlivost – Empatie – Nezávislost.
Cílem je zajistit seniorům kvalitní
a bezpečné bydlení a umožnit jim
zachovat si vlastní nezávislost až do
pozdního věku. Umístění Akátového
domu přímo v centru Rajhradu zajišťuje výbornou dostupnost veškeré
občanské vybavenosti (lékař, lékárna,
obchod, Městský úřad, pošta, knihovna, autobus, vlak). Senioři tak
mohou žít nezávisle v přirozeném prostředí svého domova a přitom být
v kontaktu s ostatními lidmi.
Areál Akátového domu se skládá
z hlavní budovy a pěti samostatných
domků umístěných v zahradě.

Nastěhování prvních klientů je plánováno na červenec 2014. K dispozici
budou bezbariérové, nadstandardně
zařízené nízkoenergetické byty 2+1
(2+kk) a 1+kk, které jsou určeny převážně soběstačným seniorům. Pro
seniory bude zajištěna také pečovatelská a ošetřovatelská služba.
Prohlídka vzorových bytů bude
možná od února 2014. Více informací lze získat na:
web: www.senbydleni.cz
e-mail: info@senbydleni.cz
tel.:
724 253 352.

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

Novými občánky Holasic
jsou:
Nikola Hořavová
Kryštof Kordula

Naposledy
jsme se
rozloučili
s panem Bohuslavem Šusterem

Radostné Vánoce
a šťastný nový rok

2014

všem občanům Holasic
přeje

Čest jeho životu!

Zastupitelstvo obce
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