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Úvodní slovo starostky obce

Obec Holasice vás zve na

Tradicní
ˇ rozsvecení
ˇ
vánocního
ˇ
stromu
aneb
kdy:
kde:

Zahájení doby adventní

3. 12. 2017 v 17 hodin

před samoobsluhou Holasice

Příjemné předvánoční dny, vážení spoluobčané,
je před námi jedno z nejkrásnějších ročních období, alespoň z pohledu
našich dětí a tím je období adventu, Vánoc a těšení se na dárky, na pohádky, na
pohodu ve společnosti svých rodin a přátel.
Bývá již pravidlem, že poslední prosincové číslo Holasického zpravodaje je
věnováno jisté inventuře událostí, které v tomto roce proběhly v naší obci. Před
koncem kalendářního roku vždy bilancujeme, co se podařilo, co se nepodařilo,
a samozřejmě se hodnotí. Než vám předložím letošní inventuru, co se
v Holasicích událo, ráda bych poděkovala vám všem, kteří se jakkoli aktivně
podílíte na našem pěkném, společném žití v Holasicích. Především chci poděkovat vám, kteří pravidelně v každém ročním období pečujete o veřejná prostranství v okolí vašich domů a zahrad. Děkuji všem členům aktivních dobrovolných spolků za každoroční práci pro obec Holasice, zejména jsou to naši hasiči a myslivci. Ráda bych také poděkovala celému vedení a všem pracovníkům
naší školy a školky za obrovskou péči, která se dostává našim dětem, ale i ostatním spoluobčanům, kdy děti svým vystoupením zpestří nejednu akci v obci.
Děkuji za vaše upozornění 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! Samozřejmě na tomto místě chci poděkovat všem svým spolupracovníkům ať na obci či na obecním úřadu za veškerou činnost, kterou vykonáváte pro naše Holasice!
Jak jsem zmiňovala na začátku svého slova, je před námi období adventu
a Vánoc. Přeji vám, aby celá doba příprav a vlastní prožitek vánočních svátků byl
pro vás a pro vaše nejmilejší co nejpříjemnější, plný radosti, dětského těšení se
a očekávání. Samozřejmě přípravy se neobejdou bez starostí, shánění, stresu
a shonu. Toto předvánoční šílenství patří již do rituálu každé rodiny. Odměnou je
potom v den vánoční naprosté vyčerpání, ale ten krásný pocit, že se opět vše
zvládlo tak, jak mělo, je neopakovatelný.
Do nového roku vám přeji především pevné zdraví, pokoj v duši, lásku
a radost z každého nového dne.
Lenka Ungrová

Kulturní program:
Vystoupení dětí ze Základní školy Holasice
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Záležitosti týkající se k.ú. Holasice
• pořízení obecního osobního vzodila zn. Renault Kangoo pro potřeby obce
• pořízení nového zásahového vozidla zn. Mercedes Benz Sprinter pro zajištění akceschopnosti zásahové jednotky SDH Holasice – přeprava osob
• pořízení nového zásahového vozidla zn. Mercedes Benz Sprinter pro zajištění akceschopnosti zásahové jednotky SDH Holasice – zařízení prvotního zásahu
• pořízení komplexního pasportu místních komunikací, účelových komunikací
a dopravního značení
• kompletní obnova – pořízení nového veřejného osvětlení 60 ks stožárů, lamp
a uložení vedení do zemního kabelu včetně pořízení nové technologie
• nově zbudováno veřejné osvětlení k lávce přes Mlýnský náhon, k novému
sběrnému dvoru, nasvícen nový park na ul. Václavská, doplnění svítidel jako
např. točna ul. Čsl. armády
• zpevnění prostory za sokolovnou včetně venkovního osvětlení prostory
• založení nového trávníku na prostoře mezi multifunkčním hřištěm a nově zpevněnou plochou
• rekonstrukce venkovní dvorní zdi za sokolovnou vč. pořízení nápisu 1349 +
znak obce
• dokončena oprava a restaurátorské práce na sochách sv. Cyrila a Metoděje
z kaple sv. Václava
• pořízeny nové židle do kaple sv. Václava
• oprava elektrického pohonu zvonů v kapli sv. Václava
• pořízení nových posilovacích strojů v parku u lávky přes Mlýnský náhon
• vyrovnání a zpevnění konstrukce lávky přes Mlýnský náhon
• rozšíření a upravení historické cesty – alej vedoucí z Holasic od lávky k benediktinskému klášteru
• bylo zahájeno zpracování zhotovení studie nového mostu v Holasicích přes
železniční trať včetně dopravního řešení
• pořízení nového křovinořezu, sypače za malotraktor
• oprava mlatové cesty v parku na ul. Václavské
• plošná deratizace volných ploch dle potřeby (2x ročně) a kompletně deratizace celé kanalizace
• pravidelná údržba veřejného osvětlení
• pravidelná údržba veřejné zeleně na obecních pozemcích, ale i na neobecních pozemcích (cesta z Holasic do Rajhradu, cestička ke klášteru)
• pravidelný vývoz velkoobjemových kontejnerů, třídění a vývoz kontejnerů
separovaného odpadu, vývoz nebezpečného odpadu
• pořízení nové nádoby na sběr drobného elektrozařízení (umístěný k novým
garážím)

• bylo zorganizováno třetí setkání holasických seniorů
• kompletní servis plynových kotlů, revize spalinových cest, revize elektrozařízení, kontrola hasicích přístrojů ve všech obecních budovách
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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
• kompletní čištění přečerpávacích stanic a kanalizace na celém k.ú.
• čištění ležaté kanalizace na ul. Václavská, ul. Čsl. armády
• oprava systému měření průtoků odpadních vod ČOV
• oprava sondy měření hladiny vstupní čerpací stanice
• oprava dmychadla a dehydrátoru
• kompletní výměna litinového poklopu s rámem kanalizační šachty v p.č.
835/7 k.ú. Holasice.
Budova ZŠ a MŠ
• kompletní realizace nástavby budovy ZŠ a rozšíření kapacity ZŠ Holasice
• vybavení nových prostor třída a kancelář – ředitelna v nové nástavbě
• nové schodiště a úprava vstupu na půdu budovy ZŠ včetně pořízení nového
prostoru pro archivaci školních dokumentů
• nový sedací nábytek včetně jídelních stolů do prostor jídelny
• nová lednice pro výdejnu jídla v budově ZŠ a pro kabinet učitelek
• zpevnění venkovního
zábradlí u vstupních dveří
do budovy ZŠ
• nové vchodové plastové dveře, nová plastová
okna v uliční části budovy MŠ J. Fučíka
• nová pračka a sušička
prádla pro potřeby MŠ
• nová dlažba – bezpečnostní povrch – 40 m2
pro venkovní prostory
dvorku v MŠ J. Fučíka
• kompletní údržba herních prvků na školním
hřišti u MŠ J. Fučíka

Co se událo v obci Holasice v roce 2017
Budova hasičské zbrojnice
• pravidelná dotace na celoroční provoz budovy a zařízení
• dokončeno zateplení fasády budovy
• pořízení nového elektronického zabezpečení budovy

Zasedání zastupitelstva obce

Koho podporujeme
Naše obec v roce 2017 přispěla na činnost
• Myslivecký spolek Rajhrad, Popovice, Holasice
• SDH Holasice
• Junák – český skaut, oddíl sv. Václava Rajhrad
• Spolek Včelařů ZO Rajhrad
• Taneční studio Karolína Rajhrad
• individuální podpora účastnic – roztleskávaček na ME v Itálii
• 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“
Jakékoliv bližší informace lze získat na veřejných zasedáních obecního zastupitelstva, na webových stránkách obce anebo na obecním úřadu.
Lenka Ungrová

Zastupitelstvo obce na svém 28. zasedání konaném 9. 11. 2017
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 28. zasedání zastupitelstva obce Holasice pana
Zdeňka Holackého a pana Rudolfa Holackého;
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• rozpočtové opatření č. 3 a 4 /2017
• pověření starostky obce ke schvalování průběžných rozpočtových opatření
v neomezené výši mezi jednotlivými rozpočtovými opatřeními do konce volebního období
• smlouvu č. 1030025695/009 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi E.ON Distribuce, a.s. a Obcí Holasice, která spočívá v uzavření výše
uvedené smlouvy za účelem realizace stavby s názvem „Holasice – rozš. VN,
DTS, kNN, DARB“. Smlouva bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy – kabelové rozvody VN na p.č. 610/99 k.ú. Holasice a za účelem jejího
provozování, jejímž obsahem bude právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na zatížené nemovitosti. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickému plánu, který bude součástí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. Vyhotovení geometrického plánu
se zavazuje na své náklady zajistit žadatel. Žadatel se dále zavazuje vyhotovit
smlouvu o zřízení věcného břemene včetně návrhu na zahájení vkladového řízení, podání návrhu na příslušný katastrální úřad včetně úhrady správních poplatků s tím spojených. Věcné břemeno bude zřízeno jako časově neomezené,
bude zřízeno úplatně, za jednorázovou náhradu ve výši 3.000 Kč bez DPH
• smlouvu o právu provést stavbu (oprava mostu „III/42510 Rajhrad – Ledce“
uzavřenou mezi Obcí Holasice a Správou a údržbou silnic JMK, p.o.k.
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně uzavřenou mezi
Obcí Holasice a Kristýnou Procházkovou v období říjen 2017 – červen 2018 za
účelem vedení cvičení pro mažoretky. Přesný rozpis hodin využívání sokolovny
bude oznámen starostce obce. V případě organizování obecních akcí mají tyto
přednost před veškerými aktivitami sl. Procházkové. Cena pronájmu prostory je
stanovena 50 Kč/hod.
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně uzavřenou mezi
Obcí Holasice a Mgr. Pavlínou Vítkovou v období říjen 2017 – červen 2018 za
účelem vedení cvičení Power yoga. Přesný rozpis hodin využívání sokolovny
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Budova sokolovny
• pořízení nového sedacího nábytku – židle, stoly
• kompletní výměna radiátorů
• kompletní výměna interiérového obložení stěn, výměna dlažby ve vstupních
prostorách
• nový podhled ve vstupní prostoře vč. natažení nové fajnové ve vstupních prostorách
• kompletní vymalování interiéru sokolovny
• nové dřevěné kryty na topení, nový kryt na el. ohřívač vody, nové dřevěné
kryty pod podiem, ochranná síť zabezpečující nepoškození nového nábytku
• pořízení nových sklopných věšáků do šatny
• oprava střešních korýtek uvolněných po říjnové vichřici
• pravidelná údržba a úklid budovy
Dětské hřiště Za školou a Na Žlíbku
• pravidelná údržba a úklid celé prostory dětských hřišť
• pravidelná revize herních prvků
• pořízení 2 ks nových parkových lavic pro hřiště Na Žlíbku

Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce

bude oznámen starostce obce. V případě organizování obecních akcí mají tyto
přednost před veškerými aktivitami Mgr. Vítkové. Cena pronájmu prostory je stanovena 100 Kč/hod.
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně uzavřenou mezi
Obcí Holasice a Kristýnou Procházkovou v období listopad 2017 – červen
2018 za účelem vedení cvičení kruhový trénink. Přesný rozpis hodin využívání
sokolovny bude oznámen starostce obce. V případě organizování obecních akcí
mají tyto přednost před veškerými aktivitami sl. Procházkové. Cena pronájmu
prostory je stanovena 100 Kč/hod.
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně uzavřenou mezi
Obcí Holasice a Lenkou Horákovou v období listopad 2017 – červen 2018 za
účelem vedení cvičení na trampolínách. Přesný rozpis hodin využívání sokolovny bude oznámen starostce obce. V případě organizování obecních akcí mají
tyto přednost před veškerými aktivitami p. Horákové. Cena pronájmu prostory je
stanovena 100 Kč/hod.
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně panu Aleši Goldovi
v období listopad 2017– červen 2018 za účelem vedení sportovního kroužku –
nohejbal a sálová kopaná. Přesný rozpis hodin využívání sokolovny bude oznámen starostce obce. V případě organizování obecních akcí mají tyto přednost
před veškerými aktivitami p. Golda. Cena pronájmu prostory je stanovena 100
Kč/hod.
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně o.s. Holasické violky v období listopad 2017 – červen 2018 za účelem vedení sportovního kroužku – sálová kopaná. Přesný rozpis hodin využívání sokolovny bude oznámen starostce obce. V případě organizování obecních akcí mají tyto přednost před veškerými aktivitami o.s. Holasické violky. Cena pronájmu prostory je stanovena
100 Kč/hod.
• zadat práce na zhotovení Studie nového mostu v Holasicích na nám. Rudé
armády přes železniční trať vč. dopravního řešení;
souhlasilo:
• s umístěním distribučního zařízení – kabelové rozvody VN, umístění v p.č.
610/99 k.ú. Holasice
• s kalkulací vodného na rok 2018 od VAS Brno-venkov, která činí 33,12
Kč/m3 (cena vč. DPH);
uložilo:

• starostce, aby do vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní
rozhodnutí a stavební povolení protihlukové stěny Holasice – Čtvrtě bylo uvedeno:
„Obec Holasice požaduje:
Při realizaci stěny dodržet architektonické řešení stěny: střídání s různým rytmem dva druhy povrchů – profilovaný absorpční panel s grafickým ornamentem
a gabionová stěna osazena popínavými rostlinami
Rovněž dodržet stavební řešení stěny: Pohledová strana směrem do komunikace má profilovaný vysoce absorpční povrch se specifickým grafickým ornamentem, který bude osazován před železobetonové sloupky. A hladký absorpční
povrch, který bude osazován do
sloupků tvaru H. V místech, kde
bude umístěn hladký panel bude
stěna vytvářet zákoutí a před
stěnu budou osazeny gabiony.
Gabiony budou střídavě vyplněny
polečenská
kamenivem a ponechány prázdné tak, aby tvořily treláž pro popíkronika
navé rostliny.“
Na chvíli se zastavil čas
• Zachování stávajícího stromoa všechny zvony oněměly,
řadí ořešáků
to ty jsi přišel/přišla mezi nás!
• Zajištění výsadby popínavých
Novými občánky Holasic jsou
rostlin před gabiony ve stěně
směrem
ke
komunikaci
Filip Dufek
Jan Smrček
č. II/425;
Vojtěch Ruda
vzalo na vědomí:
Anna Nováková
Matěj Naščák
• rozpočtové opatření č. 7,8
/2017
Naposledy jsme se rozloučili
• informaci o možnosti zbudovat
street workoutové hřiště (venkovs panem
Jaroslavem Sobotkou
ní posilovací hřiště pro starší 15a
s
paní
ti let)
Boženou Fišerovou
• zprávu o činnosti OÚ a Obce
Holasice.
Čest jejich životu!
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Provoz obecního úřadu Holasice v prosinci 2017
pátek 22.12.2017
ZAVŘENO
středa 27.12.2017
8:00 – 15:00 hod.
čtvrtek 28.12.2017
8:00 – 15:00 hod.
pátek 29.12.2017
8:00 – 12:00 hod.
Od 2.1.2018 provozní doba beze změny.
Statistika v obci
Počet obyvatel obce ke dni 8. 11. 2017 je 1 121 obyvatel přihlášených k trvalému pobytu.
rok
2015
2016
2017

obyvatelé mladší 15 let
celkem
dívky
chlapci
211
99
112
217
102
115
220
105
115

obyvatelé starší 15 let
celkem
ženy
muži
874
428
446
882
430
452
901
441
460

celkem
1 085
1 099
1 121

Narození, úmrtí, přistěhování a odstěhování v naší obci k 8.11.2017
rok
2015
2016
2017

celkem
14
9
10

narození
dívky
6
3
4

chlapci
8
6
6

celkem
8
4
9

úmrtí
ženy
4
3
5

muži
4
1
4

přistěho- odstěhovaní
vaní
35
16
31
23
32
17

Stavební úprava Svaté cesty
Z prostředků mikroregionu Rajhradsko a ve spolupráci s benediktinským opatstvím byla v měsíci září rozšířena a upravena historická cesta – alej vedoucí
z Holasic od lávky k benediktinskému klášteru. Cesta byla rozšířena, původní
povrch byl odtěžen a nahradil ho nový podklad ze zhutněného drceného kameniva a štěrkodrti. Na financování stavby se podílely členské obce mikroregionu Rajhradsko – Rajhrad,
Holasice, Rajhradice, Opatovice
a Popovice. Benediktini umožnili
uskladnit vytěženou zeminu na
svých pozemcích, což ušetřilo
značnou částku za poplatek na
skládku. Tyto uspořené prostředky
budou využity na výsadbu stromů
kolem cesty.
Mám radost, že takto upravená
cesta je hojně navštěvována turisty, cyklisty, maminkami s kočárky,
ale i dětmi ze školy a školky, seniory. I když je cesta zhutněna štěrkodrtí, rozhodně není možné, aby byla využívána
pro jízdu na motorkách, babetách, čtyřkolkách apod.
Současně byla také „vyrovnána“ lávka přes Mlýnský náhon, bylo zpevněno
zavětrování lávky. V jarních měsících příštího roku bude konstrukce lávky ošetřena novým nátěrem, celá konstrukce bude zpevněna dalším zavětrováním a budou
kompletně vyměněny dřevěné podlážky.

Stolní kalendář s fotografiemi Holasic
Protože vydání stolního kalendáře s obecními informacemi pro rok 2017 se setkal s kladným hodnocením vás občanů, rozhodlo zastupitelstvo obce o pořízení
tohoto kalendáře i pro rok 2018. Distribuce kalendáře bude probíhat v předvánočním týdnu tj. od 18. 12. do 22. 12. 2017. Ty rodiny, které kalendář neobdrží, si mohou tento vyzvednout v provozních hodinách na obecním úřadu.

Ukládání NN kabelů do země a nové veřejné osvětlení
Chtěla bych vám všem občanům poděkovat za jistou dávku tolerance
a respektování často nepříjemných situací, které vyvstaly v souvislosti s ukládáním
NN kabelů do země, které na k.ú. naší obce prováděla společnost EON prakticky od jara do podzimu 2017. Někteří
občané mě utvrzovali v tom, že jde
o mnou vymyšlenou akci. NIKOLIV. Uložení kabelů do země je
čistě záležitost, kterou si rozhodla,
řídila, provedla a hradila společnost E.ON ČR. Takto je kabel uložený v zemi na ulicích Brněnská,
Na Zahrádkách, Václavská, Čsl.
armády a Rozhraní. V příštím roce
čeká uložení kabelu do země
celou ulici Palackého, druhý výjezd
z ulice Čsl. armády (kolem kontej-
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Provoz sběrného dvora v zimních měsících
Od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018 je provoz sběrného dvora upravený. Otevřeno
ve sběrném dvoře bude pouze každou první sobotu v měsíci od 9 do 11 hodin.
V případě potřeby uložení velkoobjemového odpadu volejte na obecní úřad
a dohodněte si možnost otevření sběrného dvora.

Informace Obecního úřadu

Informace Obecního úřadu

nerů na tříděný odpad) a ulici Úzká. Na ulici J. Fučíka není zatím tato úprava plánována, protože dle sdělení EONu technické zařízení je mladé a musí ještě nějakou dobu sloužit v současném stavu. V ulici Čtvrtě je takto kabel ukládán do země
automaticky během výstavby této lokality.
Tato investice byla plně v režii společnosti EON, která si takto vlastně chrání
svůj majetek. Na bedrech naší obce bylo zbudovat nové vlastní veřejné osvětlení
– vlastní stožáry, nové lampy, samozřejmě vlastní vedení kabelu v zemi a novou
potřebnou technologii. Část výkopových prací probíhala současně s výkopem pro
NN kabely, čímž jsme ušetřili nemalé peníze za výkopové práce. Nově takto bylo
zbudováno celkem 60 svítidel veřejného osvětlení. Zcela nově byla instalována
světla veřejného osvětlení až k lávce přes Mlýnský náhon, k bráně ke sběrnému
dvoru a nasvícen byl také park na ul. Václavská.

stávající interiér ale i exteriér. Proto byl kompletně upraven venkovní prostor za
sokolovnou, který byl opatřen osvětlením pro možnost konání aktivit i po setmění.
Uvnitř dostala sokolovna nové obložení stěn, byly kompletně vyměněny radiátory
za nové, byla položena nová dlažba ve všech vstupních prostorách a baru –
pekle. Celý interiér sokolovny byl vymalován. Byly zakoupeny nové židle a stoly
pro důstojné pořádání společenských událostí, ale i pro konání soukromých akcí
jako jsou nejrůznější rodinné oslavy. Rovněž jsme dokoupili sedací pivní sety,
které jsou vhodné zejména pro posezení venku. Na prostoru mezi multifunkčním
hřištěm a zpevněnou plochou za sokolovnou byl založen nový trávník, který se
v podzimních deštích krásně zazelenal.
Protože v roce 2019 bude naše obec Holasice slavit 670 let od první písemné
zmínky o Holasicích, byl pořízen
nový nápis na dvorní venkovní zdi
vč. obecního znaku. Je to vlastně
taková předpříprava na oslavy
významného jubilea, které by
nemělo být opomenuto.
Nejbližší akcí, na které můžete
všechny tyto novinky v sokolovně
vidět, bude Mikulášská besídka,
která se bude konat 5.12.2017 od
17 hodin.
V příštím roce bychom ještě
chtěli dokončit drobné úpravy, jako
např. výměna všech interiérových
dveří, nové zařízení v baru – pekle,
nové osvětlení kuchyňky, rekonstrukce toalet.
Věřím, že obecní sokolovna
bude v tomto novém hávu sloužit
dalšímu sportovnímu a společenskému vyžití našich občanů ještě
dlouho. Důkazem zájmu o prostory
v sokolovně je každodenní téměř
celodenní návštěvnost.

Nástavba budovy ZŠ
V době letních prázdnin se
podařilo realizovat nástavbu budovy ZŠ. Nad stávající jídelnou vznikla touto nástavbou krásná třída,
kabinet – ředitelna, toalety pro
děvčata a pro chlapce a samostatná sprcha. Samozřejmě bylo pořízeno plnohodnotné vybavení jak
učebny, tak i kanceláře. Třída byla
již zkolaudována a od listopadu
tato třída slouží našim prvňáčkům,
kterých je celkem 24.
Pro jídelnu byl pořízen kompletně nový nábytek stoly a krásné
barevné židle, které svými veselými
barvičkami přímo zvou k dobrému
stolování!
Pro potřeby archivace nejrůznějších dokumentů, byl zbudován
nový prostor na půdě budovy ZŠ
cca 3 x 3 m. Byly rovněž pořízeny
nové schody, umožňující vstup
k tomuto novému archivu.
Vhodnějším uspořádáním celé této
prostory vznikl další prostor pro
skladování, který je právě v budově školy tolik potřebným.
Opravy v sokolovně a nádvoří sokolovny
Vzhledem k tomu, že budova sokolovny je jediným prostorem pro sportovní,
společenské a kulturní vyžití naší obce, bylo více než nutné, opravit a upravit její

Nové hasičské vozidlo pro zásahy
Na konci listopadu obdržela zásahová jednotka dobrovolných hasičů už druhé
nové zásahové vozidlo pro zajištění akceschopnosti. Jedná se opět o vozidlo
značky Mercedes Benz Sprinter.
Začátkem roku bylo pořízeno zásahové vozidlo pro přepravu osob a nyní tedy
vozidlo pro zajištění akceschopnosti zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů. Přeju našim hasičům, aby tato vozidla plně sloužila svému účelu.
Lenka Ungrová
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Změna způsobu svozu odpadů

Změna způsobu svozu odpadů

Rádi bychom vás touto cestou informovali o změně způsobu svozu odpadů na
území naší obce. Ke změně je nutno přistoupit z důvodů zpřísňování zákonných
předpisů, ale také z důvodu finanční i ekologické efektivnosti. Odpad, který je
možné dále využít a vzniká na území Holasic, končí často v popelnicích na směsný
komunální odpad. Tento systém je drahý a neefektivní.

Upozorňujeme ale, že množství nádob je omezené a v první řadě budou vydávány
občanům, kteří se již zaregistrovali. První vývoz těchto nových popelnic bude ještě
upřesněn po dohodě se svozovou společností, která v Holasicích odpad sváží.

JAK bude nový system vypadat ?
Každá domácnost, která projeví zájem, dostane zdarma do zápůjčky nádoby
(popelnice) na tříděné odpady (papír, plast, bioodpad), případně pytle (papír, plast)
pro domácnosti, které nemají prostor pro umístění nádob. Nádobu na směsný
komunální odpad má každá domácnost svou vlastní. Nebude tedy nutné s tříděným
odpadem chodit desítky metrů ke kontejnerům na sběrných místech, ale bude vám
svážen přímo od domu.
Frekvence svozu jednotlivých nádob bude pro papír a plast – 1x za 28 dnů, bioodpad 1x za 14 dnů v letní sezóně a 1x za 28 dní v zimě a pro směsný odpad 1x za
21 dnů. Pochopiteně si tuto informaci nebudete muset pamatovat. Každá domácnost obdrží přehledný harmonogram svozu, abyste vždy věděli, který je váš svozový
den. Rovněž obdržíte pomůcku – návod, jaký odpad patří do jaké nádoby.
JAKÉ jsou hlavní výhody pro občany ?
Hlavní výhodou je maximální pohodlí při třídění odpadu a každá domácnost má
nádoby na tříděné odpady přímo u domu a není tedy nutné s nimi nikam chodit.
Nezanedbatelné je pak i snížení ekologické zátěže, kterou představují stovky tun
směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku v Žabčicích.

KDO bude platit nákup nových popelnic do každé domácnosti ?
Celý systém je založen na tom, aby občané se zavedením systému neměli žádné
náklady! Obec získala prostřednictvím Regionu Židlochovicko, jehož je členem,
dotaci na nákup nádob na tříděné odpady ze Státního fondu životního prostředí, tedy
z financí EU. Obec hradí ze svých prostředků pouze 15 % podílu celkových nákladů na pořízení všech nádob.
Věříme, že drtivá většina z vás využije možnosti bezplatného zapůjčení popelnic,
přesně podle potřeby vaší domácnosti.
Zastupitelstvo obce
napsala Lenka Ungrová

Tříkrálová sbírka v Holasicích 2018

JAK A KDY to bude?
Pokud se vše rozběhne bez vážnějších potíží, celý systém by měl začít fungovat
od ledna 2018. Nádoby na tříděný odpad by měla obec obdržet v průběhu prosince 2017. Na základě vyplněné objednávky, kterou jste odevzdávali na obecním
úřadu již od minulého roku, bude možné si nádoby odebrat nebo, podle situace
a zájmu, obec zajistí rozvoz přímo do domu. Ti z vás, kteří zatím objednávku nevyplnili a mají o nádoby zájem, se mohou přijít zaregistrovat na obecní úřad.

Jak už se stalo pěknou tradicí, každoročně v lednu v naší obci probíhá Tříkrálová
sbírka. Každým rokem se podaří díky štědrosti vás – dárců vybrat v naší obci více
a více příspěvků pro Oblastní charitu v Rajhradě. Díky vaší každoroční štědrosti se
daří udržovat vysokou kvalitu služeb, které charita poskytuje. Příspěvky vybrané
v naší obci konkrétně pomáhají v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa,
Mobilnímu hospici sv. Jana, terénní pečovatelské a ošetřovatelské službě,
Chráněnému bydlení sv. Luisy a Nízkoprahovému centru pro děti a mládež
VATA.
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. V naší
obci se podaří vždy zajistit maximálně dvě skupinky koledníků, kteří takto koledují.
Bylo by skvělé, kdyby se podařilo zajistit více koledníků a tím pádem i více skupinek,
které by si takto rozdělily jednotlivé ulice naší obce. Momentálně se na našem
katastru nachází 10 ulic, tedy pokud by se podařilo zajistit 3 a více skupinek, bylo
by to více než výborné. Skupinku by měli tvořit minimálně 3 členové, přičemž jedna
osoba musí být starší 15-ti let, ostatní mohou být mladšího věku.
Chtěla bych na tomto místě požádat, aby se případní zájemci o tuto službu
hlásili už během měsíce prosinec na obecním úřadě u Ing. Menšíkové. Sbírka
probíhá zpravidla prvních čtrnáct dnů v měsíci lednu.
Chtěla bych vám dárcům i koledníkům upřímně poděkovat, že pomáháte tam,
kde je to skutečně potřeba!
Lenka Ungrová
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PROČ je tento systém výhodný také pro obec?
Převážná část měst a obcí v naší republice spolupracuje s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM. Ta proplácí obcím a městům za každou vytříděnou tunu
papíru, plastu a skla jakousi „výkupní cenu“. Výše platby za každou vytříděnou tunu
se odvíjí od podílu vytříděného odpadu. Čím více obec vytřídí, tím více za každou
tunu dostane zaplaceno. Zároveň se o vytříděné množství odpadu sníží množství
draze placených tun směsného komunálního odpadu. Obec by si tak měla po zavedení nového systému tříděného sběru finančně polepšit a ušetřené finanční prostředky investovat do dalšího rozvoje obce.

Co nového v základní škole?

Co nového v základní škole?

Naši prvňáčci mají za sebou skoro tři měsíce a už umí číst první slova, orientují se v číselné řadě do osmi a hlavně se už učí v nové krásné třídě. Chtěla bych
ještě jednou poděkovat všem rodičům, kteří přispěli dobrotami k slavnostnímu
otevření třídy. Školní družina tak získala své prostory v přízemí.

a otevřely se tak dvě oddělení. Vedoucí paní vychovatelka Marie Komosná má
oddělení v 1. patře a paní vychovatelka Martina Duchoňová zůstala v přízemí.

Podzimní akce:
• První říjnovou neděli vystoupili žáci
na tradičních svatováclavských
hodech. Opět pod vedením paní učitelky Hanzlíkové předvedli nádherné
taneční vystoupení v krojích.
• V říjnu jsme se opět setkali při
dotváření dýní na školním dvoře, kde
rodiče s dětmi vytvořili dýňová strašidýlka. Nechyběly dobroty, které donesli rodiče a dýňová polévka.
• Před podzimními prázdninami se za
slabého větru vznášeli na hřišti pestrobarevní draci a dráčci.
• Už na říjen se nám podařilo sehnat
lístky do divadla Radost na Jáju a Páju
známé večerníčkové postavy. Ještě
nás čeká jedno předvánoční představení v prosinci společně s mateřskou
školou.
• 9. 11. se sešly už po šesté holasické světlušky, které nám posvítily až
k fotbalovému hřišti, kde se konal
ohňostroj.

Co napsala paní vychovatelka Marie Komosná k podzimní soutěži?
„Kdo z nás by neznal optimistickou píseň Jana Wericha Stonožka. S dětmi
jsme si ji ve školní družině nejen zazpívali, ale stonožku jsme také vyrobili. Podzim nám k tomu poskytl velké
množství krásně zbarvených listů.
O vytvoření nejdelší stonožky
bojoval tým hochů s týmem děvčat.
Souboj byl téměř vyrovnaný, ale
nakonec zvítězila děvčata. Na každého tak ve vstupu do školní budovy
čeká na výstavce několik krásných,
rozesmátých stonožek.“
Pozvánka:
29. 11. 2017 od 8:00 do 10:00 h.
Den otevřených dveří
3. 12. 2017 v 17:00 h.
Vystoupení dětí a žáků u stromečku
21. 12. 2017 od 16:00 do 18:00 h.
Vánoční jarmark ve školní jídelně
Vánoční prázdniny
23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
(nástup 3. 1. 2018)
Veškeré informace a fotogalerii sledujte na www.zsholasice.cz.

Od 2. 10. 2017 se otevřely pro
naše žáky tyto kroužky: Vědecké
pokusy pro pokročilé, Keramický
kroužek a v sokolovně Florbal
a Badminton.

Přeji krásné prožití adventního
období, dětem vánoční prázdniny plné
sněhu a vám všem pevné zdraví po
celý rok 2018.

Školní družina:
Od 1. 9. 2017 se podařilo navýšit
kapacitu školní družiny na 44 žáků

Pavlína Zámečníková
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Mateřská škola
Školní rok letos zaznamenal celkem 21 nově nastupujích dětí ke školkové
docházce ve třídě Sluníček a Dráčků. Ve třídě Sluníček je zapsáno 16 holčiček
a 10 chlapců věkově smíšených. Ve třídě Dráčků jsou zapsány 4 holčičky a 6
chlapců ve věku 5 – let a s odkladem školní docházky.
Během prvního měsíce jsme se postupně seznamovali, zvykali si na své kamarády, paní učitelky
i ostatní pracovníky školky. Nové děti si postupně
prohlédly prostředí mateřské školy, vyzkoušely si
hračky a pomůcky. Společně jsme si stanovili pravidla soužití, která chceme dodržovat. Některé děti
smutněly po rodičích déle, především ty, které ještě
předškolní zařízení nikdy nenavštěvovaly, někteří
odvážnější změnu zvládaly rychleji. Společně jsme
se naučily za dva měsíce spoustu nového – básničky, písničky, pohybové hry. Učíme se pozorně
poslouchat četbu pohádek, básniček, hádanek.
Máme spoustu zážitků – pohádkové představení,
besedu o terarijních zvířatech…
Nejstarší děti mají letos plánované tematické
výlety do naší metropole Brno se zajímavými dominantami: Špilberk, Petrov, Stará radnice,
Anthropos, Hvězdárna, MZK… Proto jsme se všichni pasovali za piráty, kteří cestují, poznávají a plní
úkoly, za které dostanou do svého měšce „zlaťáky.“
Plánujeme více společných akcí, kterými si rozšiřujeme poznání o světě a dění kolem nás.
Chci poděkovat všem rodičům za vstřícnou spolupráci a pomoc školce. Věřím, že spolupráce bude
nadále pokračovat touto cestou.
Několik střípků z výpovědí dětí:
„Paní učitelko, dejte si na hlavu tu helenku.“ (myslel
čelenku)
„Matýsku, chodíš na logopedii?“ „ Ano, aji na ohňostroj.“
„On je nemocný, má tu spálenou angínu.“
Bc. Ivana Pazderová
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OBEC HOLASICE
zve všechny... ... malé i velké, široké i tenké ...

na

Mikulášský

program s nadílkou
5. 12. 2017 od 17 hodin

Obecní sokolovna Holasice
O zábavu se postará DIVADLO NETRATRDLO

Dětem budou rozdávány balíčky, které věnuje obec. Vlastní balíčky od rodičů nebudou
rozdávány. Žádáme rodiče, aby nahlásili na
obecním úřadu jména svých dětí, které se
besídky zúčastní.

Dobrosloupek
Žijeme ve světě, ve kterém se nosí velká gesta
a nepřehlédnutelné činy. Přes všechen shon
a přemíru informací, které se na nás denně valí,
často zapomínáme vést „obyčejný“ život a dívat
se kolem sebe. A přesto bychom se měli občas zastavit a rozhlédnout
se. Možná bychom byli překvapeni, kolik hrdinů žije v našem bezprostředním okolí. Hrdinů v pravém slova smyslu. Těch, kteří o svých
činech nemluví, ale konají. Těch, jejichž jména neznáme, nikdy nejsou
slyšet, ale vždy jsou první tam, kde je to potřeba. Mám jedno oblíbené
rčení: „I přesto, jaké hrůzy se kolem nás dějí, věřím, že toho dobra je
víc, protože dobro je potichu. Zlo je hlasité.“
I já věřím, že dobra je více. Blíží se čas Vánoc. V tomto období se
dobro v nás většinou projevuje více, než v jiných ročních obdobích.
Dobro je ve vzduchu.
Z vlastní zkušenosti vím, že v každém člověku dobro a touha pomáhat je. Jen ne vždy víme, jak a komu. Mám pro vás tip pro jedno malé
vánoční dobro. Tedy – pro vás malé. Pro příjemce dobra může mít nevyčíslitelnou hodnotu.
Máte doma krabici od bot? Ano? Tak ji naplňte. Věcmi novými, či
použitými (ale v dobrém stavu, má to být dárek!), zabalte ji do pěkného
papíru a odneste na sběrné místo na obecní úřad v Holasicích. Je to
jednoduché, že? A až budete dávat věci do krabice, mějte u sebe své
děti. Ano, dárky přece nosí Ježíšek. Ale některým dětem chybí víc, než
si dokáží ty vaše představit – třeba rodiče, nebo peníze na jídlo a oblečení. Tak co kdybychom jim ještě přilepšili? Protože (a to je další moje
oblíbené rčení): „Není potřeba děti vychovávat, stačí jen pěkně žít. Ony
se přidají…“ Krásné Vánoce!
PS: Dobročinná sbírka „Krabice od bot“ probíhá v naší obci Holasice do
5. 12. 2017.

www.krabiceodbot.cz
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Hasičský sbor Holasice

ZO Českého svazu včelařů

Hezký předvánoční den všem,
po dalších třech měsících, které utekly jak voda, přinášíme zajímavosti, které
se v uplynulé době udály nebo udají u hasičů v Holasicích.
Hasičský sbor měl v minulých měsících relativní klid, kdy byl pomocníkem při
branném závodě mládeže v sousedních Vojkovicích. Tento závod, kterého se
zúčastnilo na dvě stě dětí ve věku od 5 do 15 let, pořádalo presidium MHJ ve
spolupráci se sbory z našeho okolí. Dalším, již tradičním úkolem v předvánočním období, je nazdobení vánočního stromu v naší obci. Zástupce sboru se
navíc pravidelně účastní schůzek našeho okrsku a navíc nás zastupuje i v okresním výboru MHJ. O co více prožíval sbor klid v minulých měsících, o to více
úkolů na něj čeká v následujícím období.
Asi nejbližší akcí bude jako obvykle výroční členská schůze našeho sboru.
Její termín bude členům a hostům oznámen v osobních pozvánkách. Jen krátce
po VČS se uskuteční již tradiční hasičský ples v nově opravené sokolovně.
Předpokládaný termín plesu je v pátek 23. února 2018.

Spolek včelařů ZO Rajhrad děkuje obci Holasice za dotace, kterými podporuje naši spolkovou činnost. Velmi si této podpory vážíme. Veškeré finanční prostředky jsou a budou vynakládány na rozvoj včelařské činnosti. V obci Holasice,
která spadá pod ZO ČSV Rajhrad je aktuálně 5 včelařů.
S blížícím se koncem roku 2017 bych vám zároveň chtěla jménem všech
členů naší ZO popřát mnoho
krádných chvil v příjemné
atmosféře Vánoc a hodně
osobních i pracovních úspěchů v roce 2018.

Jednotka hasičského sboru v Holasicích měla také po náročných měsících
poněkud méně zásahů, ale o to více se soustředila na další činnosti spojené
s výcvikem, údržbou techniky či výpomoci obci v různých činnostech, které bylo
potřeba. Jen namátkou lze vyjmenovat výcvik s jednotkami z okolí v Žabčicích,
součinnost při úpravách hasičky, odstranění proschlého stromu na ulici Na
Zahrádkách a zejména kontrolní dny při výrobě a kompletaci zásahového
dopravního automobilu. Slavnost s předáním obou dopravních automobilů zatím
nemá určené datum, přesto již předem avizujeme, že rádi přivítáme na této akci
nejen členy, oficiální hosty, ale i širokou veřejnost.
Nyní zásahy za uplynulé období:
23. 9. po půl desáté večer vyjela jednotka k jiskřícímu sloupu na ulici Palackého
v Holasicích. Byla zjištěna závada na vedení, kterou vyřešil technik firmy E-on.
My jsme mu nasvítili sloup, aby mohl závadu odstranit.
29. 10. v dopoledních hodinách jsme vyjížděli v souvislosti s větrem k nahlášenému poškozenému stromu v Popovicích. Na místě bylo zjištěno pouze drobné
poškození, které nebylo nutno řešit a jednotka se proto vrátila bez zásahu zpět
do Holasic.
11. 11. na žádost obce jsme společně s jednotkou ze Židlochovic odstranili
strom u sokolovny, který byl vzhledem ke svému stavu možným rizikem pro nově
opravené prostory v místě.
za hasiče
Luboš Bachorec
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Za ZO ČSV Rajhrad
Dagmar Sladká
www.vcelarirajhrad.cz

Článek od Aničky
Dobrý den.
Pomalu, ale jistě přicházejí Vánoce. Kdo by se na ně netěšil? Já se na ně už
odmalička těším opravdu moc. Čím jsem ale starší, tím na sobě více pozoruji
jednu zajímavou věc, raději dárky dávám, než je dostávám. Baví mě vymýšlet
dárky pro své nejbližší a pak jen sledovat jejich reakci, až je otevřou.
Další zajímavá věc. Moc se těším na Silvestr. Sice ještě nevím, s kým, kde
a jak ho strávím, ale vím, že si Silvestr užiju. Silvestr je totiž oslava konce roku
a zároveň oslava roku nového a já si v tento večer vždy připomínám, co všechno jsem za uplynulý rok stihla, zvládla, co jsem se naučila, kde jsem byla, s kým
jsem seznámila a co jsem si pořídila. Zároveň je tu rok nový a s tím přichází
spoustu otázek: Bude tento rok taky úspěšný? Dostanu se na střední školu?
Najdu si tam nové kamarády? Podívám se někam?
Otázek je mnoho. A pak tady máme předsevzetí. Někdo je uznává, někdo ne.
Podle mě není úplně od věci dát si jako předsevzetí něco lehce splnitelného. Ale
dávat si jako cíl něco naprosto nedosažitelného, to je podle mě blbost.
Tak doufám, že si Vánoce a Silvestr užijete!
Anna Procházková
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Obecní knihovna Holasice
„Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však
tak zvykli, že je nazýváme všedními věcmi.“

Hans Christian Andersen
* 2. dubna 1805, Odense
† 4. srpna 1875, Østerbro

Hans Christian Andersen patří mezi nejznámější autory pohádek na
světě. Kromě nich však psal i poezii, divadelní hry a romány.
Narodil se 2.4.1805 v Odense na dánském ostrově Fynu ve velmi chudé
problematické rodině. Absence klidného rodinného zázemí měla za následek to, že malý Hans trpěl nadměrnou citlivostí a ctižádostí a později i touhou po neustálém uměleckém a společenském úspěchu.
V mládí miloval literaturu a byl schopen z děl, která přečetl, dlouze citovat. To prokazoval i tím, že si vyrobil loutky pro loutkové divadlo a přehrával
s nimi divadelní hry Williama Shakespeara.
Po smrti jeho otce v roce 1816 musel opustit školu a začít pracovat
v továrně. Brzy ale utekl do Kodaně, kde se pokoušel najít zaměstnání jako
loutkoherec a zpěvák. Během této doby si ho všiml ředitel kodaňského
divadla Jonas Collin, který se rozhodl jeho talent rozvíjet a podpořit a zajistil mu stipendium na prestižních školách v Dánsku. Paradoxně však
Andersenovi učení vůbec nešlo a celou svou školní docházku chápal jako
nejhorší roky svého života.
Po studiích začal Andersen vydávat knihy poezie a divadelní hry. Ty však
nebyly úspěšné a nevzbudily zájem, jak si to autor představoval. Byl tak
stále závislý na mecenáších. Teprve ve 40. letech 19. století začal zakou22

Obecní knihovna Holasice
šet umělecký úspěch.
Ten se dostavil s cestopisy a vaudevilly (veselohrami se zpěvy, většinou
založenými na zápletkách a omylech). Nejoceňovanější však bylo jeho
beletristické dílo (román Improvizátor a autobiografie Pohádka mého života) a především sto padesát šest pohádek, které každý rok v předvánočním
čase vydával. Andersen v pohádkách oživuje věci, nechává promluvit zvířata a ukazuje krásu života i jeho problémy. Čtenáři v nich najdou přirozený
vypravěčský styl, smutek i humor a smysl pro groteskní nadsázku. Pod prostým vyjádřením se často skrývá morální apel určený dospělým. Někteří
literární kritici a historici se shodují v tom, že skoro ve všech svých textech
Andersen odkazuje k vlastnímu životu.
V roce 1872 spadl Andersen z postele, zranil se a z tohoto zranění se
už nevyléčil. Zemřel 4.8.1875. Den jeho pohřbu byl v Dánsku vyhlášen
dnem národního smutku.
Tvorba:
divadelní hry – Anežka a vodník (1833), Ahasver (1837)
básnické sbírky – Básně (1830), Básníkův bazar (1842)
próza – Duch v Palnatokově hrobě (1822), Improvizátor (1832),
Pohádka mého života (1855)
pohádky – Princezna na hrášku, Ošklivé káčátko, Císařův slavík,
Císařovy nové šaty, Statečný cínový vojáček, Křesadlo, Malá mořská
víla, Sněhová královna, Smrček, Pastýřka a kominík, Malenka,
Děvčátko se sirkami…
Obecní knihovna Holasice si pro dlouhé zimní večery dovoluje nabídnout nové knihy ze svého fondu:
Knihy pro dospělé
BOHJALIAN, Chris: Náměsíčná
BUSSI, Michel: Černé lekníny
CIMICKÝ, Jan: Kamarádi
HARTL, Patrik: Okamžiky štěstí
CHANG, Jade: Wangovi vs. Svět
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Obecní knihovna Holasice

KLAS, KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ®

JINDROVÁ, Eliška: Tajná láska Jakuba Krčína
KOVÁŘ, Milan: Lvice: ženy ve zvláštních službách
MAY, Peter: Hadohlavec
MLYNÁŘOVÁ, Marcela: Rozcouraná duše
MRAZEK, Robert J.: Most mrtvého muže: záhada pro Jakea Cantrella
RICHARDSON, Matthew: Jmenuji se Nikdo
ROTTOVÁ, Inna: Případ dívčího orchestru
WARE, Ruth: Žena z kajuty č. 10
WILSON, Katherine: Jedině Neapol: co mě naučila má italská tchyně
o jídle a rodině

Dobrý den, s velkou radostí vám oznamuji poslední
horké novinky. V měsíci listopadu se z Klubu seniorů
Holasice, stal KLAS, KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ®!
Kromě změny názvu to přináší několik novinek, které,
jak pevně věřím, ještě zvýší kvalitu našich pravidelných
setkání. Připojujeme se totiž k síti dalších KLASů, které se nachází v Brně
a v okolních obcích (viz.mapka).
Co vlastně KLAS přináší? Především možnost aktivního trávení volného
času, prostor pro setkávání a vzdělávání, aktivní zapojení do života komunity,
aktivity snižující sociální izolaci, a to vše pomocí aktivizačního programu,
který vytváří vyškolení animátoři. Jinými slovy – budeme se ještě více vzdělávat, ale také se bavit, tvořit, hýbat atd. Součástí všech setkání jsou např. tréninky paměti či logického myšlení. Jak takový trénink může vypadat, si můžete vyzkoušet sami na sobě na konci tohoto článku, a nebo ještě lépe – přijďte mezi nás!
I nadále se scházíme v přízemí budovy OÚ, a to každou
středu mezi 14. a 16. hod.
Naše setkání by kromě pravidelných schůzek měly tvořit také
vycházky a výtvarná činnost.
Náplň našich schůzek bude
v dostatečném časovém předstihu vyvěšena na nástěnce
před samoobsluhou a také na
internetových stránkách obce:
http://www.holasice.cz/turista/spolky-sdruzeni/klas-klubaktivnich-senioru-holasice/.
Členství je samozřejmě zdarma
a není nutné se účastnit všech
schůzek. Vždy si můžete dopředu zvolit, která činnost by vám vyhovovala.
V této chvíli bych například ráda všechny seniory pozvala na společnou
vycházku na vánoční výstavu do zahradnické školy v Rajhradě, kam se
vydáme 13.12. Společná vycházka vás nejen potěší na duši i na těle, ale
v neposlední řadě je pro vás i bezpečnější, neboť půjdeme tam i zpět společně a v tempu přijatelném pro všechny.

Knihy pro děti a mládež
ALWARD, Amy: Deník alchymistky
ALWARD, Amy: Deník alchymistky. Královské turné
BARDUGO, Leigh: Šest vran
BREZINA, Thomas: Brontík. Vzhůru do pravěku
BŘEZINOVÁ, Ivona: Ztraceni ve vlnách
CARTEROVÁ, Ally: V tajných službách : Protřepat, nelíbat
COLE, Tillie: Tisíc polibků
GROENING, Matt: Velká darebácká kniha Barta Simpsona
HOCKINGOVÁ, Amanda: Mrazivý oheň
HOOVER, Colleen: Možná jednou
KOMENDOVÁ, Jitka: Neplechy medvídka Matýska
LAMKOVÁ, Hana: 4 starodávné příběhy Čtyřlísku
LUDVÍKOVÁ, Jitka: Hortensie Malinová
MAĎARKOVÁ, Kateřina: Justýnka a asistenční jednorožec
PERKINSOVÁ, Stephanie: Letní dny a noci
PILKEY, Dav: Kapitán Bombarďák a invaze neuvěřitelně zlých mimozemských kuchařek (a následný útok úplně stejně zlých nemrtvých šprtů)
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Psí pohádky
Radostné Vánoce a klidný rok 2018
přeje
Petra Koláčková, knihovnice
24

25

KLAS, KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ®

KLAS, KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ®

Co se týče uplynulého období v klubu
seniorů, ráda bych poděkovala opět paní
Muchové za organizaci vycházky, kde, jak
můžete vidět i na fotografii si naše aktivní
seniorky dokonce daly „do těla“ na cvičebních strojích v Rajhradě!
Nedá mi to, abych nevyužila možnosti na
tomto místě právě paní Muchové poblahopřát k významnému životnímu jubileu, ke
kterému jí přeji především
nadále mnoho zdraví a životní
vitality, kterou by jí mohl závidět nejeden z nás. Jsem
opravdu šťastná, že ji máme,
protože bez nadsázky je duší
našich setkání. Děkuji také za
její ochotu, podílet se na
novém schématu Klubu aktivních seniorů, jakožto senior –
dobrovolník v roli animátora
aktivizačního
programu.
VŠECHNO NEJLEPŠÍ za nás
všechny!!!
Další akcí, která se nám
vyvedla v měsíci říjnu, byla bezpochyby zajímavá a také
zábavná beseda s bratrem
Františkem, který nám vyprávěl o své poutní cestě z Florencie do Říma. Myslím, že všem zúčastněným
se poutavé vyprávění s promítáním fotografií velice líbilo!
Co se nám bohužel naopak nevyvedlo je neuskutečněný zájezd do
Třebíče, a sice z důvodu malého počtu přihlášených účastníků. Mně jako
organizátorovi je to samozřejmě líto, protože Třebíč je opravdu město poskytující řadu zajímavostí, kromě unikátního židovského města především baziliku sv. Prokopa, která je zapsaná v památkách UNESCO. Takové věci se ale
stávají a rozhodně na jaře vypíšeme pro milovníky cestování další zájezd.
Senioři, kteří se zúčastnili naší schůzky 8. 11., kdy jsme měli právě téma
památky UNESCO, však již ví, že památek zapsaných na tento seznam,

máme v ČR 12 hmotných a 5 nehmotných. Tak schválně, věděli byste, které
to jsou ? :-)
Co se týče našich plánů do příštího roku, já vidím spoustu nových možností, vzdělávacích aktivit, práce na počítačích, ale nepřijdeme ani o besedy
se zajímavými hosty a větší počet vycházek. Nevím, jak vy, ale já se už na rok
2018 těším!
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Plán akcí:
29. 11. Setkání oslava
6. 12. Vánoční tvoření
13.12. Vycházka do Rajhradu
na Vánoční výstavu
v zahradnické škole
20.12. Vánoční setkání aneb
Co nás čeká v roce
2018
První schůzka v roce 2018 bude
3. 1. 2018.

otestujte se s námi

Kontakt:
Jitka Holíková
tel: 730 805 857, 518 328 813
e-mail: jitka.holikova@spokojenysenior-klas.cz
holikova@holasice.cz
Dovolte mi tedy, abych vám
všem popřála hlavně pokojný
Řešení najdete na straně 28.
konec roku 2017, požehnané
vánoční svátky a úspěšný vstup
do nového roku. Těším se, že se
na nšich schůzkách budu potkávat nejen se starými známými, ale i s novými tvářemi. Všechny srdečně zvu!
Jitka Holíková, animátor KLAS Holasice
„...To je asi nejdůležitější úkol starých lidí: ukazovat na světlo, které mezi
námi září. Staří lidé hledí hlouběji. Vidí vlastní podstatu. Vidí světlo, i když se
zdá být skryté ..."
z knihy Anselm Grun: Umění stárnout
27

Naše obec zavádí platformu Mobilní rozhlas!
Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů u nás zavádíme novou službu – Mobilní rozhlas. Nově vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů. Služba je pro občany ZDARMA.
Zaregistrujte se, vyplňte vaše tel. číslo a e-mail. Následně budete ZDARMA
dostávat:
• SMS zprávy
• hlasové zprávy
• e-maily
• zprávy do aplikace o důležitých aktualitách – upozornění na odstávky energií,
čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.
Registrujte se na: holasice.mobilnirozhlas.cz nebo odevzdáním registračního
ústřižku na úřade. Ústřižek naleznete na úřadě, ve zpravodaji nebo v knihovně.

řešení testu ze str. 27

Co Vás čeká za zprávy?
Krizová komunikace
• povodňové nebezpečí
• varování před výkyvy počasí
• zhoršená smogová situace
• krizové řízení
Informace z úřadu
• upozornění na odstávky vody
• výpadky elektrické energie či plynu
• čištění ulic
• umístění kontejnerů na bioodpad
• změny úředních hodin institucí
• uzavírky silnic
• upozornění na termíny a povinnosti
Kulturní a sportovní akce
• pozvánky na kulturní události
• pozvánky na sportovní utkání
• pořádání zábavních akcí pro děti
Zpětná vazba
• odpovědi na referenda a ankety
• potvrzení účasti na akcích
• odsouhlasení záchranných aktivit
• názory občanů na dění v obci.
Lenka Ungrová

holasice.mobilnirozhlas.cz
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