ZPRAVODAJ
Informační čtvrtletník obce Holasice 58. vydání

léto 2018

Úvodní slovo starostky obce
Příjemné letní dny, vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozdravit v nadcházejícím nejpěknějším období roku –
před letními měsíci, ve kterých si děti užívají letních prázdnin a nás dospělé
čekají společné dovolené a chvíle odpočinku strávené doma či v zahraničí.
Jak jsem zmiňovala v jarním čísle zpravodaje, pro letošní rok je naplánována celá řada investic jako: ukládání kabelů veřejného osvětlení do
země a pořízení nových stožárů vč. svítidel, oprava památníku RA, oprava
komunikace vč. chodníků v ulici Čsl. armády, oprava cesty ke kapli sv.
Václava, oprava cesty kolem sběrného dvora ve směru k ČOV, oprava
cesty od č.p. 13 směrem k č.p. 318, oprava cesty ke kuželně, instalace
nových hlásičů v lokalitě Čtvrtě, oprava lávky přes Mlýnský náhon, dokončení osvětlení sportovního hřiště za sokolovnou.
Často se na mě či zastupitele obracíte s dotazy, kdy už budou práce na
opravách zahájeny. Některé s těchto oprav byly již zahájeny, ale vzhledem
k novelizaci stavebního zákona, pro některé z uvedených oprav je třeba
obrnit se velkou dávkou trpělivosti a absolvovat veškeré administrativní
kroky, které se nově v projednávání na úřadech objevily. Věřím, že se podaří v letošním roce zdárně vše naplánované zrealizovat.
Od 25. 5. 2018 vchází v platnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (zkráceně
GDPR). Nechci se rozepisovat o obrovské administrativní mašinérii, která
se v souvislosti s tímto nařízením rozvinula a do budoucna bude znamenat
velké zatížení chodu a fungování jak samosprávy, tak i přenesené státní
správy na úřadu naší obce. Chci touto cestou sdělit důvod, proč od
června t. r. nebudeme již ve zpravodaji uveřejňovat ve Společenské rubrice
jména nově narozených dětí. Vzhledem k tomu, že zpravodaj je následně
zveřejněn v elektronické podobě na webu obce, kde je umožněn dálkový
přístup neomezenému okruhu uživatelů internetu, potřebuje obec poskytnutí souhlasu subjektu údajů předem vždy. Tento souhlas musí být udělený
v písemné formě, přesně evidován.
S blížícími se letními měsíci přeji všem našim dětem, ale i všem spoluobčanům co nejpříjemnější prožití svých prázdnin, dovolených a volných
chvil.
Lenka Ungrová
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Zastupitelstvo obce na svém 30. zasedání konaném dne 28. 2. 2018
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 30. zasedání zastupitelstva obce Holasice pana
Rudolfa Holackého a pana Zdeňka Holackého;
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• OZV č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Holasice
• OZV č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018
• pravidla pro poskytování záštity obce Holasice
• opravu místní komunikace nacházející se na p.č. 92/7, 766/1 a část 834/1
vše k.ú. Holasice od č.p. 11 až po č.p. 318 asfaltovým recyklátem v jarních měsících
• dodatek č. 3 ke zřizovací listině p.o. obce Hoalsice ZŠ a MŠ Holasice
• záměr ozelenění prostory kolem ČOV ve spolupráci s odbornou firmou z oboru
realizace výsadby zeleně
• příspěvek ve výši 8.000 Kč ČSV, z.s. Rajhrad a darovací smlouvu č. 1206/2017
• příspěvek ve výši 5.000 Kč KLAS (Klub aktivních seniorů) Holasice a darovací
smlouvu č.31/2018
• příspěvek ve výši 20.000 Kč Mysliveckému spolku Rajhrad, Popovice, Holasice, z.s. a darovací smlouvu č. 190/2018
• příspěvek ve výši 20.000 Kč Moravské hasičské jednotě Hasičskému sboru
Holasice a darovací smlouvu č. 205/2018
• pořízení nových bezdrátových hlásičů s digitálním ovládáním v celkovém počtu
4 ks, z čehož 3 ks budou umístěny v lokalitě Čtvrtě a 1 ks posílí stávající hlásiče
• provedení nezbytných oprav na zásahovém vozidle LIAZ CAS 25 pro obnovení
funkce účelového zařízení. Celková úhrada 247.373 Kč, z čehož 92.443 Kč
bude hrazeno z rozpočtu p.o. ZJ DSO Holasice a zbývající částka 148.930 Kč
z rozpočtu obce Holasice;
uložilo:
• kronikáři provést navržené změny v návrhu zápisu do obecní kroniky za rok 2016
• starostce zajistit zkrácení délky zvonění na max. 1 minutu resp. co nejkratší
možnou délku zvonění;
neschválilo:
• poskytnout jakýkoliv finanční příspěvek TS Rapido z.s. nad rámec slevy z pronájmu prostor obecní sokolovny Holasice

• zrušit zvonění zvonem umístěným v kapli sv. Václava na ul. Václavská v čase
7,00 hod/den;
vzalo na vědomí:
• činnost výborů zastupitelstva obce
• rozpočtové opatření 11/2017
• opravu památníku RA v Holasicích
• žádost o příspěvek na akci Beltine
• zprávu o činnosti OÚ a Obce Holasice.

2

3

Zastupitelstvo obce na svém 31. zasedání konaném dne 4. 4. 2018
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 31. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní Tomanovou a pana Zdeňka Holackého;
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• navrženou síť sociálních služeb a jejich spolufinancování v regionu ORP Židlochovice pro rok 2019 se zařazením do skupin A, C
• účetní závěrku ZŠ a MŠ Holasice, p.o. ke dni 31. 12. 2017
• převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Holasice p.o. za rok 2017 ve výši
2.765,39 Kč do rezervního fondu
• OZV č. 3/2018, kterou se vydává Požární řád obce Holasice
• Komisi pro otevírání obálek s nabídkami a pro posouzení a hodnocení nabídek
dle směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro rok 2018 ve
složení: Ing. Sedláčková, Ing. Menšíková, R. Holacký, Z. Holacký, L.
Bachorec, L. Tomanová, J. Dufková
• provedení opravy – rekonstrukce památníku RA v Holasicích dle cenové nabídky ze dne 28. 2. 2018 v celkové ceně 178.300 Kč + DPH
• vybírání vratné jistiny ve výši 3.000 Kč při pronájmu budovy sokolovny bez kuchyňky, při pronájmu sokolovny vč. kuchyňky jistinu ve výši 5.000 Kč k soukromým
akcím, plesům, výstavám, divadelnímu představení, apod.
• cenu za pronájem sokolovny vč. kuchyňky k soukromým akcím při účasti osob
do počtu 30 osob ve výši 2.000 Kč/akce, při účasti osob v počtu 31-50 osob
ve výši 2.500 Kč/akce a v počtu 51 a více osob ve výši 3.000 Kč/akce. Dle typu
akce je k ceně připočítána sazba DPH.
• cenu za pronájem sokolovny vč. kuchyňky pro akce komerčního charakteru
(plesy, zábavy, apod.) ve výši 4.500 Kč/akce. Dle typu akce je k ceně připočítána
sazba DPH;

Zasedání zastupitelstva obce
vzalo na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 1/2018
• informaci o zbudování nového železničního silničního nadjezdu na ul. Nám. RA,
zahájení výstavby v roce 2020, investorem stavby SŽDC
• informaci o místech a projektech kolem výstavby nové MŠ
• informaci o zrušení akce Beltine pořadateli této akce
• informaci o opravě cesty kolem RD č.p.318 ve směru k ČOV
• zprávu o činnosti OÚ a Obce Holasice.
Zastupitelstvo obce na svém 32. zasedání konaném dne 3. 5. 2018
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 32. zasedání zastupitelstva obce Holasice Ing. Stejskalovou a paní Dufkovou.
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• návrh smlouvy o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního programu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociálních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP
Židlochovice pro rok 2018“
• pořadí sestavené hodnotící komisí od nejvýhodnější nabídky po nejméně výhodnou „Renovace komunikace pomocí mechanicky zpevněného kameniva“
• výběr nejvhodnější nabídky – společnost Stavby RUFA s.r.o. Velké Němčice
pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce komunikace pomocí mechanicky zpevněného kameniva“
• etický kodex zaměstnanců obce Holasice
• pověření starostky obce ke schvalování rozpočtových opatření v neomezené výši
do konce volebního období. Následně bude toto každé schválené rozpočtové opatření předloženo zastupitelstvu na vědomí na nejbližším jednání zastupitelstva obce
• přílohu č. 3 ke Smlouvě č. 16/9 uzavřené mezi KTS Ekologie a Obcí Holasice;
vzalo na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 2/2018
• analýzu stávajícího stavu zpracování osobních údajů a jeho posouzení v souladu
s ustanoveními NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVU 2016/679
ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a potřebné dokumenty v souvislosti s účinností nařízení ke dni 25. 5. 2018 ve všech členských státech EU
• zprávu o činnosti OÚ a Obce Holasice.
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Časté poruchy a ucpávky na přečerpávacích stanicích ČOV
či na ležaté kanalizaci
Vzhledem k tomu, že se neustále ucpávají čerpadla na čističce odpadních vod
a čerpadla v přečerpávacích stanicích (ul.
J. Fučíka, Václavská, Rozhraní a před
ČOV), dovoluji si touto cestou informovat
o tom, co NELZE vypouštět do kanalizace.
Do kanalizace SE ZAKAZUJE
VYPOUŠTĚT: písek, štěrk, kovové
předměty (např. žiletky, hřebíky, dráty),
textilie (hadry, ručníky, utěrky apod.),
provazy, papírové pleny a vlhčené
ubrousky, hygienické vložky a tampony, obaly od šamponů, mikrotenové
sáčky, uhynulá zvířata, zbytky jídel
(např. kosti, střeva, slupky od zeleniny),
jedy, barvy, žíraviny, ředidla, hořlavé
a výbušné látky, přepálené tuky, oleje
a další látky a předměty, které nejsou
odpadními vodami a mohou způsobit
poruchu kanalizace a funkce ČOV.
Veškeré takto způsobené poruchy
zvyšují celkovou částku na provoz kanalizace a ČOV v obci, což se pak projevuje
nutností zvýšit sazbu za stočné v naší
obci.
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Pořízení nových pomocníků našim obecním pracovníkům
V jarních měsících bylo
pro potřeby prací na katastru obce pořízeno
nové vybavení: nákladní
vozík za osobní obecní
automobil, vysokotlaký
čistič, motorové nůžky
pro stříhání keřových porostů, motorová sekačka
na trávu. Všechno toto
nářadí již bylo pracovníky
vyzkoušeno a použito při
údržbových pracech na
území naší obce. Věřím,
že byli pořízeni opravdoví pomocníci, kteří usnadní práce spojené s údržbou naší obce.

Nové vybavení multifunkčního hřiště
Pro potřeby zastřešení venkovní prostory za sokolovnou, ale nejen pro
tuto příležitost, byly pořízeny 4 kusy nůžkových stanů o rozměru 8 x 4 m.
Stany skýtají dostatečný zastřešený prostor pro cca 100 osob. Lze je využít
i při nejrůznějších akcích jako např. Dětský den, hody, prezentace obce,
pro potřeby školy atd. V příštím roce, kdy si budeme připomínat 670 let
od první zmínky
o
Holasicích,
mohou být tyto
stany rovněž využity jako částečné zázemí pro
nejrůznější aktivity, které by měly
v průběhu celého
roku 2019 probíhat.
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Pro snazší práci rozhodčích v případě
nohejbalových, volejbalových a tenisových turnajů byla pořízena nová vyšší sedačka tzv. umpire. Poprvé „v akci“ jste ji
mohli vidět při nohejbalovém turnaji hasičských oddílů v sobotu 12. 5. 2018.

Dokončení restaurátorských prací
na Fričově kříži
Jde o nejstarší dochovanou památku
v obci, kamenný kříž zřízený Josefem a Kateřinou Fričovými v roce 1810. Původně
stál kříž ve středu nynější železniční tratě,
kolem něj se pak nacházel morový hřbitov.
Při budování této části současného železničního koridoru byl kříž třikrát přemístěn
(1838, 1934 a 1960). Restaurátorské
práce na tomto kříži proběhly v roce 2009,
v letošním roce byly dokončeny práce na
vyzlacení původního textu, rámečku a ornamentů včetně nápisu INRI.

Spalování rostlinných materiálů
Obec Holasice nemá stanoveny podmínky pro spalování rostlinných
materiálů místní vyhláškou. Podle ustanovení §16, odst. 4, zákona
č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění, lze spalovat v otevřených ohništích pouze suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými
látkami. Dým je průvodním jevem nekvalitního spalování a opravňuje Policii
ČR k zásahu proti dýmení. Plánované likvidace většího množství odpadu
rostlinného charakteru je povinností nahlásit Hasičskému záchrannému
sboru JMK pro možnost ověření místa pálení před možným nahlášením
požáru. Bližší informace o pravidlech bezpečného udržování ohně najdete
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také na www.firebrno.cz. Možnost nahlásit pálení rostlinných materiálů
máte i prostřednictvím webových stránek našich holasických hasičů na
www.paleniklesti.cz.

• Na centrálním pylonu budou umístěny dvě nápisové desky (1x v azbuce
a 1x děkovný text občanů obce svým osvoboditelům) a nad nimi bude vytesána hvězda a letopočet 1945. Tyto motivy, jakož i texty na nápisových
deskách budou vystříbřeny.
• Po boku centrálního pylonu budou opět umístěny volně stojící nápisové
desky se jmény padlých vojáků, jejichž jména se dochovala.
• Úprava nejbližšího terénu vlastního památníku bude spočívat v odstranění přerostlých křovin, zbudování středové písčité cesty k vlastnímu památníku osazený žulovými kostkami, dosetí trávy a revitalizace stávajících
rostlin.
• Bude zbudována nová elektroinstalace pro možnost instalovat 2x LED
zemní svítidla, která památník budou osvětlovat.
Opravy památníku jsou naplánovány nejdříve po pietním aktu uctění památky padlých rudoarmějců, který připadá na den osvobození obce Holasice v roce 1945, tedy po 25. 4. 2018. Ukončení vlastních oprav je
předpokládáno srpen 2018.
Celkové náklady spojené s opravami čítají 215.743 Kč. Tato částka
bude plně hrazena z rozpočtu obce Holasice.

Probíhající práce na opravě památníku RA na náměstí Rudé
armády v Holasicích
O probíhajících opravách památníku bylo jednáno na jednání zastupitelů
obce a dne 4. 4. 2018 usnesením č. 29/2018 rozhodnuto o provedení
oprav a celkové rekonstrukci památníku Rudé armády v Holasicích a prostoru
kolem památníku na náměstí Rudé armády. Informace o opravách byla sdělena občanům obce prostřednictvím obecních vývěsek a webových stránek.
Obec Holasice obdržela v listopadu 2017 vyjádření restaurátora, který
provedl odbornou prohlídku této památky. Z jeho vyjádření cituji:
• Památka vykazuje známky vážného narušení a celkový stav je havarijní.
• Terasová hmota je po celém povrchu pokryta hlubokými trhlinami.
• Degradace hmotné podstaty památky je způsobena korozí kovové
armatury včetně špatné izolace základu.
• Všechny díly památníku jsou popraskány vlivem povětrnostních podmínek – zejména mrazových cyklů, vzlínání vody a nasákavostí neimpregnované masy umělého kamene.
• Zvýraznění písmen obou textů stříbrnou barvou je v současné době
z větší části vymyto deštěm a tudíž špatně čitelné.
• Kamenné doplňky „věčný plamen“, pěticípá hvězda, reliéf se srpem
a kladivem byly zhotoveny z pískovce. Protože byly natřeny neprodyšnou
barvou, kamenný materiál degraduje a rozpadá se.
Schválená oprava památníku a nejbližšího okolí bude provedena takto:
• Z původního památníku budou pečlivě sejmuty nápisové desky (1x
v azbuce a 1x děkovný text občanů obce svým padlým osvoboditelům).
Tyto budou instalovány zpět na novém památníku.
• Nový památník bude zhotoven z leštěné jemnozrnné žuly – světlá barva
(nejvíce identická se současnou barvou památníku), bude dvojdílný (sokl
a vlastní pylon).
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Nový most přes železniční dráhu v Holasicích
To, že současný most je zcela nevyhovujícím kapacitně a zcela neodpovídá bezpečnostním normám a předpisům, je evidentní. Proto zastupitelstvo obce v loňském roce zadalo zpracování studie na pořízení nového
mostu. Současně byla od téhož roku projednávána akce s názvem
Výstavba odbočky Rajhrad. To, v co jsme doufali, se podařilo a po několika
jednáních je plně počítáno s kompletní demolicí stávajícího silničního
nadjezdu u holasické benzínové čerpací stanice a s výstavbou nového
nadjezdu do naší obce.
Na posledním jednání, které proběhlo mezi obcí a zástupcem investora
v březnu t.r. bylo dohodnuto toto: Stávající most – nadjezd bude kompletně
zbourán a nahrazen novým, železobetonovým jednopolovým mostem,
asfaltová vozovka se dvěma jízdními pruhy šířky á 3,80 m a jednostranný
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Holasičtí hasiči mají druhé nové zásahové vozidlo
Začátkem roku 2018 obdrželi naši hasiči druhé nové zásahové vozidlo,
tentokráte jde o vozidlo, které mohou naši hasiči využívat především u vlastních hasebních zásahů.

veřejný chodník celkové šířky 2,0 m (0,5 m bezpečnostní vzdálenost od
obrubníku, 2 x 0,75 m pro veřejnost), chodník na mostu bude navazovat
na stávající chodník před a za mostem (na straně u benzínové pumpy –
viz zákres). Na mostě bude osazené ocelové zábradlí v celé délce mostu
a protidotyková zábrana v nutné délce nad elektrifikovanou železniční tratí.
Výstavbu nového mostu bude investovat SŽDC.
Dále se podařilo vyjednat toto: Během výstavby mostního objektu bude
doprava vedena po objízdné trase přes ul. Palackého. S ohledem i na současný technický stav komunikace na ul. Palackého obec Holasice uvede
stávající komunikaci do požadovaných parametrů pro průjezd složek Integrovaného záchranného systému (záchranka a hasiči) do začátku realizace
stavby Odbočky Rajhrad (tuto opravu druhého vjezdu provede obec na
své náklady – takto se podaří to, co nám dlouho dráha nechtěla povolit –
opravu druhého vjezdu do obce). Předpoklad výstavby nového mostu
je jaro 2020. Opravy druhého vjezdu do obce na ul. Palackého, které
budou financovány obcí, by měly být zahájeny v roce 2019.
L. Ungrová
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Jen v krátkosti představení tohoto vozidla slovně:
Podvozek o celkové max. hmotnosti 5 tun. Kabina v double provedení
s počtem sedadel šest, plně klimatizovaná, vybavená airbagy. Kabina je vybavena radiostanicí Motorola DM 2600 vč. příslušenství, držákem na tablet,
nabíječi na dvě radiostanice, 4 ks nabíječů vč. svítilen Survivor v LED provedení. Na podvozek vozidla byla namotnována požární nástavba včetně
elektrovýzbroje a speciální výbavy. V přední části vozu je na podvozku umístěn lanový naviják vč. elektroinstalace, na zadní části podvozku je tažné zařízení ISO 50. Vozidlo je opatřeno výstražným světelným zařízením v LED
provedení, dále 2 ks přídavných LED světel modré barvy na masce vozidla
a dalšími 2 ks na každé straně vozu a 2 ks na zádi vozu v dvojitém provedení.
Požární nástavba mimo speciální výbavy obsahuje integrovanou nádrž na
vodu o objemu min. 300 l s možností plnění pomocí hadice z externího
zdroje. Množství vody v nádrži lze sledovat pomocí vodoznaku u čerpadla
vozidla. Vlastní nástavba je pochůzná s držákem na 4dílný žebřík o dostupné
délce 8 m a bednou s ženijním nářadím.
Celková cena za pořízení tohoto vozidla činila 1.617.000 Kč. Byla částečně hrazena z dotace z Jihomoravského kraje (500 tisíc Kč) a zbývající
částka hrazena z rozpočtu obce Holasice.
Vozidlo obdrželo všechny
potřebné certifikáty a již
minimálně třikrát zasahovalo
při výjezdu naší JSDH.
Věřím, že při nejbližší
možné příležitosti např. Dětském dnu, bude možné si
tento nový zásahový vůz
prohlédnout a přesvědčit
se, co vše je ukryto uvnitř
vozidla!
L. Ungrová
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Sociální služby v regionu Židlochovicko

Mateřská škola Holasice

Zajímají Vás sociální služby a jejich dostupnost v regionu? Chcete se dozvědět, co se v těchto službách plánuje do roku 2023 a jaký bude jejich rozvoj
na Židlochovicku? Pak je tento článek určen přímo Vám!
Místní akční skupina Podbrněnsko, spolek, ve spolupráci s městem Židlochovice, uspěla se získáním dotace na projekt Plánování sociálních služeb pro
ORP Židlochovice. Jedná se o dvouletý
projekt, jehož cílem je rozvíjet sociální služby
v regionu a koordinovat tento rozvoj v regionu společně. V rámci projektu vzniknou:
• Komunitní plán sociálních služeb na rok
2020 – 2023
• Akční plán sociálních služeb na rok
2019 a 2020
• vzdělávání poskytovatelů, zadavatelů
i uživatelů sociálních služeb
• dostatečná informovanost široké veřejnosti o sociálních službách
v regionu – bude vydána Brožura o sociálních službách na Židlochovicku
• a další výstupy projektu.
V projektu jsou zapojení místní aktéři, kteří mají spojitost se sociálními službami
v regionu (obce, poskytovatelé sociální služeb, lékaři, vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace a další subjekty spojené se sociálními službami). Jejich úkolem v projektu je zhodnotit dosavadní rozvoj služeb, nastavit procesy
a podílet se na tvorbě dokumentů, zabezpečit další rozvoj sociálních služeb v regionu a ustanovit stálou platformu pro koordinaci rozvoje i po ukončení projektu.
Jednotliví místní aktéři ze sociálních služeb jsou v projektu sdruženi do orgánů
projektu (pracovní skupiny a řídicí skupina), na jejichž schůzkách probíhá samotná
práce na projektu. Během měsíců března a dubna proběhla první zasedání orgánů, na kterých byl hodnocen současný stav sociálních služeb v regionu s ohledem na aktuálně platný Komunitní plán sociálních služeb pro SO ORP
Židlochovice na roky 2016 až 2019. Na dalších zasedáních v průběhu května
a června budou aktéři nastavovat Akční plán sociálních služeb pro SO ORP Židlochovice na rok 2019.
Pokud se chcete dozvědět více informací, podívat se na zápisy ze zasedání
orgánů projektu apod., navštivte webové stránky MAS Podbrněnsko www.podbrnensko.cz. Rovněž se můžete obrátit i na pracovníky MAS Podbrněnsko.

Děti z mateřské školy nezahálí a jelikož máme letošní téma „Piráti“, jezdíme
a zažíváme dobrodružství...

Za realizační tým projektu
zpracoval
Mgr. Jan Oujeský
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Kde jsme byli?
• Bongo – 8. pirátská výprava – předškoláci
• Záchranná stanice dravých ptáků v Rajhradě
• Den Země v ZŠ – akce, kterou pro nás připravily
děti ze ZŠ
• plavání v Blučině – 10 lekcí plaveckého výcviku
• návštěva dopravní policie za sokolovnou
• hasiči v MŠ a prohlídka hasičské stanice
Ještě nás čekají dvě pirátské výpravy s předškoláky:
• návštěva ZOO v Brně, plavba lodí a hledání pokladu u brněnské přehrady
• třída Sluníček i Dráčků pojede na výlet do Živé vody v Modré u Velehradu,
navštívíme Divadlo Bolka Polívky, kde shlédneme Pohádku o princezně,
oslavíme Mezinárodní den dětí, plné soutěží.
Moc děkujeme panu Mlečkovi a panu Marčákovi za přednášku o hasičích
a prohlídku hasičky.
Zahradníčci z Holasic
Mateřská škola Holasice vstoupila do
projektu „Malý zahradník“ na počátku roku
2018 a připojila se k ostatním mateřským
školám, které díky tomuto projektu chtěly
dětem přiblížit krásu přírody formou pěstování nejrůznějších rostlin, bylinek a okrasných květin.
Pro první zkušenosti s pěstováním jsme
si vybrali témata Rozkvetlá školka a Bylinky
naší zahrádky. Děti pracovaly s hlínou, semeny, vodou, učily se vysévání semen, dále pikýrování rostlinek, péči o rostlinky,
vyvazování sazenic, využití vypěstovaných produktů.
Díky zahradě a činnostem v ní děti získávají poznatky a dovednosti, ale také
blízký vztah k přírodě a jistý druh inteligence ve vztahu k životnímu prostředí.
Pokud se děti na tvorbě pěstování přímo podílejí, získávají hlubší poznání a zkušenosti s živým světem.
Jaromíra Saletová, vedoucí učitelka MŠ Holasice
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Co nového v základní škole?

Co nového v základní škole?

Letos se už podruhé konal zápis do ZŠ podle nového školského zákonu
až v měsíci dubnu. Bylo podáno celkem 17 žádostí o přijetí k základnímu
vzdělávání. Vyhověno bylo 12 žádostem a bylo uděleno 5 odkladů školní docházky. Kolik skutečně nastoupí nových prvňáčků, bude zřejmé až koncem
školního roku. Kapacita základní školy byla navýšena na 80 žáků, takže ve
školním roce 2018/2019 se konečně dočkáme 5. ročníku.
Dne 10. 5. proběhl zápis do MŠ a bylo podáno 32 žádostí. Při přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání budu postupovat dle kritérií, která byla zveřejněna 10. 4. 2018 na stránkách školy a v informační skříňce u vchodových
dveří mateřské školy. Dne 6. 6. 2018 bude pak zveřejněn seznam přijatých
dětí pod registračními čísly.

Školní družina
V měsíci dubnu jsme ve školní družině podpořili Den Země společným
úklidem odpadků v naší obci. Děti se tohoto úkolu zhostily zodpovědně
a s velkou radostí. Aprílové počasí nám přálo a tak jsme během krásného
slunečního odpoledne prošli téměř celé Holasice. Děti nasbíraly čtyři plné
igelitové tašky odpadků, mezi nimiž byly i takové trofeje jako boty či pánské
trenýrky. Dokážete si jistě představit, že o zábavu při této užitečné činnosti
nebyla nouze. Na konec jsme si, po důkladném umytí rukou, pochutnali na
zmrzlině.

Den Země
V pátek 20. dubna se ve škole uskutečnila oslava Dne Země. Už ráno
mnohé děti přinesly do školy svoje zvířecí mazlíčky, které chtěly ukázat spolužákům. Jako v předchozích třech letech, tak i letos si děti připravily ve skupinkách úkoly o svých zvířecích kamarádech, o přírodě a ekologii a soutěže
pro své spolužáky i malé děti z mateřské školky.
V 10 hodin na školním dvorku vše vypuklo. Na děti čekala stanoviště
s úkoly a zvířátky, o kterých se mohly něco zajímavého dozvědět. Dvoreček
zaplnily děti z 1. třídy a z mateřské školy. Každý dostal na krk kartičku, kam
dostával z každého stanoviště za splněný úkol razítko. Děti kreslily přání pro
Zemi, vybarvovaly květiny, řadily zvířecí rodiny a odpovídaly na otázky, skákaly v pytli, shazovaly plechovky, mohly si pohladit nejrůznější zvířecí kamarády starších žáků, kteří jim o nich ochotně vyprávěly. Za vyplněnou kartičku
pak všichni dostali sladkosti a obrázek – tetování na své tělo.
Čarodějnický den
Dne 30. 4. 2018 se naše škola na
chvíli proměnila ve školu Čarodějnickou.. Nadpřirozené bytosti plnily
úkoly a vyráběly čarodějnice. Po opatrném postrašení našich školkáčků
a zaměstnanců obecního úřadu byl
veselý průvod ukončen opékáním
špekáčků na fotbalovém hřišti a upálením vyrobených čarodějnic.
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Atletický den
V pondělí 8. 5. počasí přálo a tak si děti ze
školy vyzkoušely v Rajhradě na sportovním hřišti
takový náš pětiboj. Každý skákal do dálky, přes
švihadlo, házel míčkem, sprintoval a byl členem
některé ze štafet. Holky i kluci bojovali ze všech
sil, ale v duchu fair play. Přišli nám fandit také kamarádi z Dráčků. Odměnou jim byly nejenom diplomy, ale i radost z pohybu.
Škola v přírodě
Letošní škola v přírodě se uskutečnila v krásném prostředí Železných hor v údolí řeky Doubravky. Nádherného prostředí jsme využili k plnění
pirátských úkolů. Žáci jako piráti po celý týden
plnili úkoly, sbírali mince do svého pokladu, které
pak vyměnili za zboží.
Co nás čeká?
Samozřejmě, že kromě ukončení školního roku se těší žáci na 3. ročník
stanování na školním dvoře, cyklistický výlet a další jiné aktivity.
Na závěr dovolte, abych poděkovala všem rodičům za spolupráci v tomto
školním roce, popřála jim hezkou dovolenou a dětem krásné prázdniny!
Na všechny se pak těšíme 3. 9. 2018
Pavlína Zámečníková a zaměstnanci školy
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Hasiči Holasice

Hasiči Holasice

Hezký letní den všem,
opět po třech měsících, které nám utekly jak voda, přinášíme zajímavosti, které se v uplynulém období staly nebo naopak stanou u hasičů
v Holasicích.
První jarní akcí u našeho sboru byl již po mnoho let prováděný sběr
kovového šrotu, který proběhl začátkem měsíce května. Děkujeme všem,
kteří nám přispěli. Výtěžek ze sběru bude již tradičně použit na provoz
sboru a dětský den, který se uskuteční 9. června.
Jen o týden později, 12. května, proběhl první ročník nohejbalového
turnaje hasičských družstev. Možná si někteří vzpomenou na loňský
ročník, který ale byl jen nultým, pro zjištění zájmu a možností na straně
družstev i přímo nás jakožto pořadatelů. Ideální, téměř letní počasí a celkově velké nasazení všech zúčastněných bylo zlatým hřebem na sportovním dni. Putovní pohár za celkové prvenství si z rukou starostky obce
a bývalého prvoligového fotbalisty Zdenka Valnohy odnesl tým z Vikýřovic,
druhé místo obsadil místní tým, nazvaný Ho-Ho a třetí byl tým holasických
hasičů. Na této akci bylo poprvé použito nových stanů, které jsme před
akcí zkompletovali a zkontrolovali. Musíme potvrdit jejich praktičnost a variabilitu, o rychlém složení a rozložení nemluvě. Za to patří obci nejen od
nás velký dík a věříme, že i u dalších akcí organizátoři ocení jejich kvality
a možnosti.
Práce ve spolku, jako jsou hasiči, ale nejen oni, si v současnosti prochází martyriem kvůli nakládání s osobními údaji členů, daňovým procesem a komunikací s pracovníky FÚ. Zástupce sboru se navíc zúčastnil
pravidelného sjezdu MHJ v Zastávce u Brna. Tolik o činnosti sboru, který
se pravidelně schází každou první středu v měsíci.
Jednotka se po opravě cisterny zapojila do už dlouho plánovaných
aktivit, a samozřejmě byla připravena k případným zásahům. Po několika
odkladech byl spálen dřevní odpad, provizorně uložený u ČOV, byly ořezány topoly u pomníku, pokácen strom v el. vedení na ul. Palackého atd.
Naši vybraní členové byli vysláni na pravidelný cyklický kurz velitelů v Tišnově, a ostatní měli možnost se zúčastnit kurzu první pomoci v Syrovicích.
Nositelé dýchací techniky zde také dostali příležitost procvičit se v pohybu
v neznámém prostředí se zakrytými maskami. Hasiči dostali příležitost si
zkušenosti ze cvičení využít i v praxi. JSDH byla vyslána od začátku roku

již k sedmi událostem. Všechny události byly označeny jako požár. Mimo
již v minulém zpravodaji zmíněných zásahů jsme vyjely k níže uvedeným
událostem v Holasicích i mimo ně:
19. 4. – Krátce po půl druhé odpoledne jsme vyjížděli k požáru dřeva na
ulici Palackého v Holasicích. Na místě jsme byli první a požár lokalizovali
vysokotlakým proudem. Po dojezdu hasičů ze Židlochovic byl požár likvidován. Na místě jsme zasahovali s oběma zásahovými vozidly.
20. 4. – Jen o den později, po půl páté odpoledne jsme byly vysláni k požáru menšího seníku za RD na ul. Hlavní v Rajhradicích. Zde jsme pomáhali
s lokalizováním požáru a za použití dýchací techniky jsme vynášeli seno
mimo objekt. Celý zásah se protáhl na tři hodiny.
28. 4. – Před 10. hodinou dopolední byla jednotka vyslána k požáru vinného sklípku v Rajhradě na ul. Bezručova. Na místě jsme spolupracovali
s jednotkou ze Židlochovic. Byl zjištěn požár rychlovarné konvice na
kuchyňské lince, který byl do hodiny zlikvidován včetně odvětrání pomocí
přetlakového ventilátoru z naší výbavy.
29. 4. – O čtvrt na dvě odpoledne jsme vyjeli k požáru velkokapacitního
kontejneru na papír v areálu Klášterního dvora v Rajhradě. Na místě jsme
zasahovali s jednotkou ze Židlochovic.
17. 5. – K požáru trafostanice na ul. U Sýpky v Rajhradicích jsme vyjeli po
půl páté. Mimo nás byly na místo vysláni i hasiči ze stanice Židlochovice,
stanice BVV a speciální technika pro hašení el. zařízení ze stanice v Líšni.
Požár způsobil škodu v řádu několika milionů Kč.
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Jak bylo několikráte zmíněno, byla jednotka na přelomu roku vybavena
novým zásahovým automobilem s označením DA–L1T. Automobil byl
pořízen z prostředků obce a Jihomoravského kraje. Toto vozidlo, jak z posledního písmene vypovídá, je v technickém provedení a bude sloužit jako
vozidlo pro technické zásahy typu čerpání vody, spadlé stromy, úniky látek,
likvidaci nebezpečného hmyzu, ale i např. dopravní nehody a další události. Toto vozidlo bude i díky menší zásobě vody použitelné na menší požáry a bude sloužit jako záložní v době výpadku cisterny, jejíž stav bohužel
již plně odpovídá jejímu věku i přes vynaložené investice.
za hasiče Luboš Bachorec
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Obecní knihovna

Obecní knihovna

Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsem vám představila Čtenářskou výzvu pro rok 2018.
Ta obsahuje 20 tematických skupin knih, z nichž si můžete vybrat, a přečtením tak výzvu splnit. U některých témat není výběr vhodného titulu nijak
složitý (Kniha žánru, který běžně nečtete, Kniha, která obdržela cenu Magnesia litera, Kniha o jídle…), u jiných je hledání náročnější. Abych vás motivovala ke čtení knih i z těchto skupin, připravila jsem pro vás výběr knih, od
kterých se můžete odrazit.

Kniha, ve které se jedna z postav jmenuje jako vy
• Jaroslav Havlíček: Helimadoe (Helena, Lída, Marie, Dora, Ema)
• Vladimír Páral: Generální zázrak (Leoš, Marian, Petr, Ruda, Heřman,
Jindra, Milan, Ivanka, Darina, Lucie, Táňa…)
• Michal Viewegh: Báječná léta pod psa (Zita, Líba, Josef, Paco, Kvido,
Věra, Jaruška)
• Eva Kantůrková: Přítelkyně z domu smutku (Helga, Libuše, Denisa, Věra,
Naďa, Anča, Andrea)
• Květa Legátová: Želary (Vratislav, Helena, Lucie, Zdeněk, Michal, Zuzana,
Marek)

Kniha, která byla zmíněna v jiné knize
• Milan Kundera: Žert (Julius Fučík: Reportáž psaná na oprátce)
• Josef Škvorecký: Příběh inženýra lidských duší (E.A. Poe: Havran,
N. Hawthorne: Šarlatové písmeno, M. Twain: Dobrodružství Huckleberryho
Finna, F. Scott: Něžná je noc, S. Corada: Srdce temnoty)
• J.K. Rowlingová: Harry Potter a relikvie smrti (Bajky barda Beedleyho)
• M. Gläserová: Strážci příběhů (R. Kipling: Kniha džunglí, J. W. Goethe:
Utrpení mladého Werthera, O. Wilde: Obraz Doriana Graye, E. Bronteová:
Na větrné hůrce, M. Cervantes: Don Quijot, W. Shakespear: Sen noci svatojánské, A. de Saint-Exupéry: Malý princ, J. Austenová: Pýcha a předsudek…)
Kniha autora, který žil v Jihomoravském kraji
• Kateřina Tučková: Žitkovské bohyně
• Vítězslav Nezval: Manon Lescaut, Básně noci, Edison
• František Halas: Naše paní Božena Němcová, Kohout plaší smrt, A co?
• Ludvík Kundera: Totální kuropění
• Jan Skácel: Smuténka, Hodina mezi psem a vlkem, Kdo pije potmě víno
• Oldřich Mikulášek: Šokovaná růže, Svlékání hadů, Ortely a milosti
• Bohumil Hrabal: Ostře sledované vlaky, Obsluhoval jsem anglického krále
• Milan Kundera: Nesnesitelná lehkost bytí, Žert
• Simona Monyová: Srdceboly, Krotitelka snů, Hra svalů
• Marie Podešvová: Zuzajda a Jurajda, Když slunce svítí
• Alois a Vilém Mrštíkové: Maryša
• Evžen Boček: Poslední aristokratka
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Kniha, podle níž byl natočen seriál
• Karel Poláček: Bylo nás pět
• Eduard Bass: Cirkus Humberto
• Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes
• Fan Vavřincová: Taková normální rodinka
• Margaret Mitchell: Jih proti Severu
• Colleen McCullough: Ptáci v trní
• Diana Gabaldon: Cizinka
Obecní knihovna Holasice si dále dovoluje nabídnout nové knihy ze
svého fondu:
Knihy pro dospělé
AUBRAY, Camille: Vařila jsem pro Picassa
BERAN, Ladislav: Rakev bez nebožtíka
BROWN, Dan: Počátek
CÍLEK, Roman: Panny a netvor
CIMICKÝ, Jan: Tržnice Wang Fréres
ČEŠKA, Stanislav: Smrt malé blondýnky
DVOŘÁK, Otomar: Srdce v kleci: román o něžném rváči Janu Nerudovi
FINCH, Paul: Klub zabijáků
GABALDON, Diana: Cizinka
GORTNER, G.W.: Marlene
HINDRÁKOVÁ, Hana: Smrtící byznys
19
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Dobrosloupek

MINIER, Bernard: Noc
MORNŠTAJNOVÁ, Alena: Slepá
mapa
POŽÁROVÁ, Lenka: Rozmačkané
ego se slaninou
PROKŠOVÁ, Jitka: Slupky minulosti
RIMMER, Kelly: Když jsem tě ztratila

Před námi jsou letní měsíce. Dny
se prodlužují, čekají nás teplé letní
noci... Dlouhé letní dny jsou ideální
příležitostí pro trávení společného
času s rodinou, s přáteli. Vždyť
mezi deseti nejoblíbenějšími věcmi,
které člověka dělají šťastným, je
mimo jiné pohyb, pobyt na čerstvém vzduchu a čas strávený
s přáteli. Pokud k tomu přičteme
blahodárnost slunečních paprsků
(samozřejmě po použití příslušných
opalovacích prostředků), vychází
nám z toho jediné – léto = pobyt
venku.
Všechny tyto náležitosti ideálně
splňuje piknik! Dle definice je piknik „specifický druh stolování, které
se odehrává venku. V ideálním případě se uskutečňuje na louce,
v parku či v letním kině, za přítomnosti zvuků okolní přírody. Piknik je
součástí rodinných výletů, různých
sešlostí či firemních schůzek.
K pikniku neodmyslitelně patří piknikový koš, ve kterém se jídlo donáší.“
Původ výrazu piknik pochází
z Francie a sahá až do první poloviny 18. století. Ve francouzštině –
„picque“ znamená výzvu na jídlo,
„nique“ malou věc bez větší hodnoty.
Za počátky pikniku by se daly
považovat svačiny lovců, kteří
během celého dne měli několik lo-

veckých přesnídávek. Tradičními jídly, které při této příležitosti pojídali, byly například kuřata s chleby, švýcarské sýry
nebo rokfór. Vše zapíjeli lovci kvalitním vínem.
V Anglii byl piknik pořádán nejprve královskými hodnostáři, poté se ho
naučili provozovat i měšťané. Od devatenáctého století byl piknik neodmyslitelnou součástí letních radovánek. Britové si pochutnávali nejraději na
roastbeefu, šunce, holubech nebo humrech, taky na kandovaném ovoci či
pudinku. Jejich nápojový lístek byl též velmi pestrý. Skládal se z vín, šampaňského, sherry i piva.
U nás, tedy na území dnešní České republiky, se pikniky pořádaly také.
V devatenáctém století byl dokonce 13. červenec nazýván dnem pikniku.
Po poledních modlitbách všichni Pražané vyráželi do blízkého lesa, aby si
v něm našli pohodlné místo, kde mohou roztáhnout ubrus a začít obědvat.
Krmnými pochoutkami byly nejčastěji pečeně a koláče. K nim bylo podáváno víno i pivo. Po hlavním aktu došlo taky k radovánkám – zpívalo se a tancovalo až do noci. Mimo to taky děti trávily volné chvíle po jídle různými
hrami. Oblíbená byla například hra na slepou bábu nebo obyčejná schovávaná. I míčové hry měly na piknicích své místo.
Oblíbenou zábavou byl zpěv v přírodě, hra na nějaký hudební nástroj nebo
tanec. Francouzi si nenechali ujít při piknicích pétanque a Američané zase,
od druhé poloviny padesátých let 20. století, létající talíř zvaný
frisbee.
Zkrátka a dobře – piknik je jedním z nejkrásnějším letních zážitků, a tak
vzhůru na piknik!!! A nemusíte chodit daleko. Vhodnými místy, kam si rozprostřít piknikovou deku může být okolí rybníku u Staré pily v Rajhradě, rybník v Rajhradicích, ale také veřejný park na bývalé „třináctce“ přímo u nás,
v Holasicích. Jen jedno malé
upozornění a prosba – vše, co
si přinesete, si také zase odneste s sebou, tedy především
odpadky.
Přeji krásné léto a spoustu
nezapomenutelných okamžiků
s vašimi blízkými, třeba u pikniku...

Knihy pro děti a mládež
BARDUGO, Leigh: Griša: Bouře
a vzdor
BEATTY, Robert: Serafina a černý
plášť
BEATTY, Robert: Serafina a čarodějná hůl
BEATTY, Robert: Serafina a rozštěpené srdce
COLIN, Fabrice: Červená Karkulka
FIŠAROVÁ, Michaela: Kamínek
GOSCINNY, René: XII úkolů pro
Asterixe
CHEE, Traci: Moře inkoustu a zlata.
Čtenářka
JINDRA, Jaromír: Příhody myšáka
Mišulína z Myšova
KROLUPPEROVÁ, Daniela: Vědí
draci o legraci?
SPOONER, Meagan: Na lovu
WALLIAMS, David: V naší škole je
had
Příjemný červen a pohodové strávení dovolené nejlépe s dobrou knihou přeje
Petra Koláčková, knihovnice
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Dobrý den vážení obyvatelé Holasic,
blíží se nám pro mnohé nejoblíbenější
část roku – léto. Během letních prázdnin
naše schůzky klubu aktivních seniorů vynecháváme, nicméně do té doby ještě
stihneme pár zajímavých aktivit. Nejprve
bych ale v krátkosti shrnula nedávno
uplynulé období.
V období únor – duben proběhla v budově OÚ mobilní počítačová učebna –
výuka práce na počítači určená pro cílovou skupinu seniorů. Celkově se tohoto programu zúčastnilo celkem 10 seniorů, kteří ocenili individuální
přístup, a naučili se zase něco nového z oblasti výpočetní techniky. Všem
účastníkům děkuji za jejich zájem o další sebevzdělávání a ochotu učit se.
15. 4. 2018 se v obecní sokolovně konal již 4. ročník setkání holasických seniorů. I tentokrát byla stejně jako v minulých letech hojná účast,
a věřím, že většina z těch,
kteří přišli, odcházeli v dobré
Otestujte se s námi
náladě, ať už díky setkání

s přáteli, se kterými se delší
dobu neviděli, ale také díky
bohatému doprovodnému
programu. Jako již tradičně
vystoupily děti z naší základní
školy, a nově jsme měli možnost vidět také módní přehlídku dětského oblečení
vyrobeného občankou Holasic paní Jarmilou Holackou.
Jak krásné oblečení, tak výkony dětí v rolích „modelů“ sklidily velký úspěch
ze strany seniorů. O závěr programu se postaralo hudební vystoupení manželů Procházkových, tentokrát se šlágry z 60. let.
Pro členy KLAS Holasice bylo letošní seniorské setkání vyjímečné tím,
že pro něj vyráběli během svých pravidelných schůzek malé dárečky pro
všechny zúčastněné (což bylo nakonec více než 75). V každém dárkovém
balíčku bylo tedy vlastnoručně vyrobené a zabalené mýdlo od našich členek. Tímto bych jim chtěla poděkovat za jejich aktivitu, pracovali na tom
pilně opravdu všichni během několika našich setkání! A výsledek byl
opravdu moc pěkný a – voňavý.
V měsíci dubnu jsme kromě našich standardních schůzek na různá
témata absolvovali také další zajímavou přednášku pana Petra Čupy,
tentokrát na cestovatelské téma.
Alespoň takto zprostředkovaně jsme
se všichni přenesli na chvíli do Peru
a dozvěděli jsme se spoustu nových
informací o této vzdálené zemi. Děkuji panu Čupovi za ochotu.
Také jsme absolvovali příjemnou
procházku po Holasicích, kdy jsme
se zastavili i u tůňky Ludmila, a cestou jsme si natrhali medvědí česnek.
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KLAS, Klub aktivních seniorů ®
Nejen během našich procházek pozorujeme krásně vyzdobené předzahrádky našich spoluobčanů. Ano, i letos již máme vytipované adepty na
vítěze! Vy se je dozvíte v dalším čísle Holasického zpravodaje, po předání
drobné věcné ceny členy našeho klubu.
A co že nás ještě v nejbližší době čeká? V prvé řadě je to návštěva
žáků naší základní školy, která se uskuteční dne 30. 5. Pokud by se
k nám chtěl přidat někdo z řad seniorů, kdo se pravidelně neúčastní našich
schůzek, ale návštěva nově upravené základní školy by ho zajímala, hlaste
se prosím u mě, případně se dostavte 30. 5. ve 14 hodin k obecnímu
úřadu, odkud společně vycházíme. Reportáž z této návštěvy přineseme
v dalším zpravodaji.
No a z čeho mám největší radost je to, že se tentokát uskuteční plánovaný autobusový zájezd do Domu přírody Litovelského Pomoraví dne
6. 6. 2018. Autobus je v této chvíli naplněn, takže nezbývá než si přát
krásné počasí, které nám doposud vždy při našich výletech přálo.
Poslední schůzka před prázdninami proběhne 27. 6. a potom následuje dvouměsíční pauza. První schůzka po prázdninách potom bude
5. 9. 2018.

¤e‰ení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

40
48
52
1000 mm
0,25 km (1/4 km)
6, 7, 8
8
90 min
5000 g
300 km
360 vtefiin
37-38°C
1000 ml
5 cl, 2 cl
1l

Přeji všem krásné léto plné zážitků
a příjemně stráveného času s vašimi
blízkými.
Jitka Holíková

"Možnost zestárnout je dar.

Je to dar, který všichni

nedostanou..."
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