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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

2. 12. 2018 v 17 hodin

před samoobsluhou Holasice

Kulturní program:
Vystoupení dětí připravila ZŠ Holasice

Příjemné poslední dny roku 2018, vážení přátelé,
dovolte mi v dnešním slovu starostky vrátit se do posledního zářijového týdne
letošního roku.
Bylo to období před Václavskými hody a pro mě to byl opravdu velmi krásný
a příjemný podzimní týden. I když zpočátku počasí se moc netvářilo příznivě,
optimismus, který čišel z našich stárků a všech ochotných občanů, kteří jakkoli pomáhali s přípravou hodů, mě také příjemně nakazil, že jsem vůbec nepochybovala o úspěchu letošních hodů. Kdykoliv jsem přišla mezi stárky do
sokolovny, panoval mezi nimi pokoj, radost, takové to příjemné prostředí, které
umí vytvořit právě mladí lidé svou bezprostředností, lehkostí bytí a především
srdcem na pravém místě. Všichni se usmívali, neměli žádný zásadní problém,
resp. problémů bylo spousta, ale vše si řešili sami a mě vždy pouze ujišťovali,
že vše je tak, jak má být. S čímkoli jsem za nimi přišla jako přání od obce, vždy
mi vyšli vstříc! Vlastní průběh hodů byl opravdu krásný a důstojný! Nevím, jak
to udělali naši milí stárci, ale v hodovém víkendu se všichni občané a návštěvníci usmívali, povídali si spolu, dokonce i počasí stárky poslechlo a o sobotním
zvaní i nedělním průvodu panovalo krásné slunečné počasí. Během průvodu
obcí tolik lidí přítomných na ulicích Holasice už dlouho nezažily! Půlnoční překvapení od stárků bylo zase perfektní a opět s přidanou hodnotou – nečekaných scén, které si připraví scénáristky celého tohoto překvapení, byla spousta!
Dokonce i pan starosta z Rajhradu, který se pravidelně účastní našich
nedělních průvodů, nešetřil chválou, jak je to pěkné, když opravdu celá obec
vyšla do ulic v tak hojném počtu a svou přítomností tak lidé uctili tradici
Václavských hodů a patrona naší obce sv. Václava. Každým rokem máme víc
a víc malých dětí v krojích, a to je moc dobře!
Dovolte mi, abych poděkovala opravdu z celého srdce VŠEM stárkům pod
vedením hlavních stárků Žanety Kaplanové a Petra Šinkovského za skvělou
organizaci, za skvělou partu, která pod jejich vedením připravila báječný
poslední zářijový víkend obrovskému množství občanů a návštěvníků našich
hodů.
Nemohu zapomenout na obětavost a ochotu vzít opakovaně na svá bedra
zastřešení celé akce, které už sedmým rokem ochotně zajišťuje paní Jana
Dufková! Je opravdu z celé akce cítit, že jde i v jejím případě o srdeční záležitost a jsem moc ráda, že i v dalších letech tomu tak bude! Vím o mnoha dalších obětavých občanech, kteří ochotně pomohli s přípravou a organizací,
kdybych je všechny vyjmenovávala, nestačil by mi vymezený prostor pro slovo
starostky! A proto prosím, Vy všichni, kdo jste jakkoli pomohli, přijměte opravdu upřímné DĚKUJI!
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Úvodní slovo starostky obce

Informace Obecního úřadu

O víkendu po hodech probíhaly komunální volby do obecního zastupitelstva.
Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 bylo zvoleno zastupitelstvo, v němž bude pracovat
třetina nových zastupitelů. Na tomto místě chci poděkovat za důvěru, kterou
jste projevili svou volbou a věřte, že je to pro nás, zvolené zastupitele, nejen
velká čest, ale také velký závazek, který jsme na ustavujícím zasedání dne 1.
listopadu 2018 slibem zastupitelů přijali.
Protože toto číslo obecního zpravodaje je v letošním roce 2018 posledním,
dovolte mi, abych poděkovala všem občanům naší obce za jistou trpělivost
a toleranci, kterou projevujete při řešení neustále se objevujících problémů,
přání a žádostí, které od Vás směřují ať na obecní samosprávu, obecní úřad či
zcela jmenovitě na jednotlivé zastupitele obce.
Chci poděkovat všem občanům, kteří ochotně a nezištně pečují o veřejná
prostranství, chodníky a komunikace ať před svými domy či např. na obecních
hřištích, obecních pozemcích. Velice si této Vaší nezištné pomoci vážím, protože bez Vás bychom jen stěží udržovali pěkný vzhled naší obce. Ráda bych
na tomto místě poděkovala všem svým spolupracovníkům ať na obci či obecním úřadu za veškerou činnost, kterou vykonávají pro naše Holasice!
S blížícími se vánočními svátky a koncem kalendářního roku 2018, dovolte
mi, abych Vám všem popřála jenom všechno dobré.
Všem občanům a příležitostným čtenářům našeho zpravodaje přeji radostné
vánoční svátky a v novém roce především pevné zdraví!
Lenka Ungrová

Statistika v obci
Počet obyvatel obce ke dni 8.11.2018 je 1 158 obyvatel přihlášených k trvalému pobytu.

Informace Obecního úřadu
Provoz obecního úřadu Holasice v prosinci 2018
čtvrtek 27. 12. 2018
8:00 – 14:00 hod.
pátek 28. 12. 2018
8:00 – 12:00 hod.
pondělí 31. 12. 2018
ZAVŘENO
Od 2.1.2019 provozní doba beze změny.
Provoz sběrného dvora v zimních měsících
Od 1. 12. 2018 do 28. 2. 2019 je provoz sběrného dvora upravený.
Otevřeno ve sběrném dvoře bude pouze vždy první sobotu v měsíci od 9,00
do 11,00 hodin. V případě potřeby uložení velkoobjemového odpadu volejte
na obecní úřad a dohodněte si možnost otevření sběrného dvora.
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rok
2015
2016
2017
2018

obyvatelé mladší 15 let
celkem
dívky
chlapci
211
99
112
217
102
115
220
105
115
239
114
125

obyvatelé starší 15 let
celkem
ženy
muži
874
428
446
882
430
452
901
441
460
919
450
469

celkem
1 085
1 099
1 121
1 158

Narození, úmrtí, přistěhování a odstěhování v naší obci k 8.11.2018
rok
2015
2016
2017
2018

celkem
14
9
10
11

narození
dívky
6
3
4
7

chlapci
8
6
6
4

celkem
8
4
9
11

úmrtí
ženy
4
3
5
6

muži
4
1
4
5

přistěho- odstěhovaní
vaní
35
16
31
23
32
17
51
15

Stolní kalendář s fotografiemi Holasic
Každoroční vydání stolního kalendáře s obecními informacemi se setkává
s velmi kladným hodnocením Vás občanů. Proto vedení obce rozhodlo o pořízení tohoto kalendáře i pro rok 2019. Distribuce kalendáře bude probíhat
v předvánočním týdnu tj. od 17. do 21. 12. 2018. Ty rodiny, které kalendář
neobdrží, si mohou tento vyzvednout v provozních hodinách na obecním úřadu.
Složení zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022
Luboš Bachorec
Jana Dufková
Petr Duchoň
Jitka Holíková
Ing. Roman Kostelecký – místostarosta
Bc. Lubomír Oškrdal
Ing. Andrea Stejskalová
Ludmila Tomanová
Mgr. Lenka Ungrová – starostka
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Zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 35. zasedání konaném dne 15. 8. 2018
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 35. zasedání zastupitelstva obce Holasice pana
Luboše Bachorce a pana Zdeňka Holackého;
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• Příkazní smlouvu č. 237/2018 uzavřenou mezi Obcí Holasice a spol. Roviko
s.r.o. – výkon práv a povinností zadavatele podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve smyslu §43 zákona, na
zakázce na stavební práce s názvem „Oprava ul. Čsl. armády – komunikace a chodníky I a II etapa“
• pořadí sestavené hodnotící komisí od nejvýhodnější nabídky po nejméně výhodnou
(„Oprava ul. Čsl.armády – komunikace a chodníky I.a II.etapa“) v podobě předložené dne 15. 8. 2018 zastupitelstvu obce
• výběr nejvhodnější nabídky – elitbau s.r.o. pro veřejnou zakázku „Oprava ul.
Čsl.armády – komunikace a chodníky I.a II.etapa“
• SOD č. 518054 na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
projektové dokumentace pro provedení stavby ke stavbě s názvem „Rekonstrukce
místní obslužné komunikace v obci Holasice“ (cesta kolem sběrného dvora k ČOV)
• veřejnoprávní smlouvu s Městem Židlochovice na úseku projednávání přestupků,
smlouva je přílohou tohoto usnesení, tvoří přílohu zápisu č. 6
• zveřejnění záměru – pronájem prostor v obecní sokolovně Mgr. Pavle Vítkové
v období září 2018 – červen 2019 za účelem vedení lekcí power yoga. Cena pronájmu prostory je stanovena 100 Kč/hodina
• zveřejnění záměru – zapůjčení prostor v klubovně v přízemí budovy obecního úřadu
na ul. Václavská 29 v období září 2018 – červen 2022 za účelem vedení kroužku
rukodělné práce, tvořivé dílny
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně uzavřenou mezi Obcí
Holasice a L. Horákovou v období září – prosinec 2018 za účelem vedení cvičení na
trampolínách. Cena pronájmu prostory je stanovena 100 Kč/hodina
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně uzavřenou mezi Obcí
Holasice a T.s. Rapido v období září – prosinec 2018 za účelem vedení cvičení pro
roztleskávačky, smlouva bude doplněna o doporučení ohledně zákazu parkování
před budovou sokolovny. Cena pronájmu prostory je stanovena 50 Kč/hodina
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 758/2018 za
účelem provedení stavby uložení zemního kabelu NN a umístění elektroměrové skříně na p.č. 153/1 k.ú. Holasice, uzavřenou mezi Obcí Holasice a M. Fňukalem za jednorázovou náhradu 100 Kč/bm bez DPH (k částce bude započítána platná sazba DPH)
• v souladu s GP č. 767-47/2018 ze dne 12. 7. 2018 prodej parcely č. 735/13

ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 67 m2 v k.ú. Holasice, který vznikl
oddělením z pozemku p.č. 735/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, manželům D.
za celkovou cenu 20 600 Kč
• pořadí sestavené hodnotící komisí od nejvýhodnější nabídky po nejméně výhodnou
(„Prodej movitého majetku – malotraktor TZ-4K-14 s vlekem“) v podobě předložené
dne zastupitelstvu obce
• výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil pan M. pro odkup zbytného majetku
Obce Holasice „Prodej movitého majetku-malotraktor TZ-4K-14 s vlekem“
• zveřejnění záměru – pronájem víceúčelového sportovního hřiště a pronájem prostor obecní sokolovny zapsanému spolku RAFK Rajhrad v období listopad 2018 –
březen 2019 za účelem tréninku fotbálku. Cena pronájmu prostor bude stanovena
dle přesného rozsahu hodin;
uložilo:
• starostce ve spolupráci s Ing. Arch. Jakubcovou vypracovat stanovisko k územnímu souhlasu příp. k územnímu řízení na stavbu nazvanou „č. 102/18/02 Holasice,
ER + HDV, Fňukal“ a stanovisko k územnímu souhlasu případně územnímu řízení na
stavbu nazvanou „103038931 Holasice, smyč. kNN, Fňukal“
• starostce prověřit výsledek šetření události založení požáru dne 19. 4. 2018
u Policie ČR a na nejbližším jednání zastupitelstva obce informovat o výsledku šetření;
souhlasilo:
• s dělením a scelením dotčené části obecního pozemku podle předloženého geometrického plánu č. 767-47/2018;
vzalo na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 6/2018
• sdělení L. Bachorce o střetu zájmu při projednávání bodu č. 11
• sdělení J. Dufkové o střetu zájmu při projednávání bodu č. 13
• informace z obecního úřadu.
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Zastupitelstvo obce na svém 36. zasedání konaném dne 3. 10. 2018
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 36. zasedání zastupitelstva obce Holasice
Ing. Stejskalovou a pana R. Holackého;
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně uzavřenou mezi Obcí
Holasice a Mgr. Vítkovou v období září 2018 – červen 2019 za účelem vedení cvičení power yogy
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně uzavřenou mezi Obcí
Holasice a RAFK Rajhrad na období listopad 2018 – březen 2019 za účelem vede-

Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce

ní tréninků fotbálku či nohejbalu
• schvaluje smlouvu o zapůjčení prostor v klubovně v přízemí budovy obecního úřadu
na ul. Václavská 29 z.s. Halelista za účelem vedení kroužku rukodělené práce, tvořivé dílny. Prostora je zapůjčena zdarma
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok 2019 příspěvek na financování systému IDS
JMK na rok 2019 ve výši 58 050 Kč
• příkazní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Holasice a Ing. Hanou Tupou, spočívající ve
výkonu technického dozoru investora na stavě „Obec Holasice, oprava ul. Čsl. armády – komunikace a chodníky od č. p. 287 do č.p. 215 a č.p. 215 – 213“ za cenu
24 000 Kč + DPH/měsíc
• schvaluje smlouvu o výpůjčce sběrných nádob za účelem zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů, uzavřenou mezi Obcí Holasice a a.s. EKO-KOM
• schvaluje zveřejnění záměru – pronájem prostor v obecní sokolovně z.s. Holasické
Violky v období říjen 2018 – červen 2019 za účelem sportovních aktivit dospělých
osob – volejbal. Cena pronájmu prostory je stanovena 100 Kč/hodina
• smlouvu o zpracování a následném vedení plánu financování obnovy vodovodů
a kanalizací a jeho předávání uzavřenou mezi Obcí Holasice a a.s. Vodárenská akciová společnost
• schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330046704/001 za
účelem zřízení a vymezení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického
zákona osobní služebnosti energetického vedení dle tohoto zákona na pozemku par.
č. 28, 42/7, 42/9, 90, 92/1, 92/7, 92/8, 92/9, 111, 123/27, 129, 130,
148/1, 148/2, 153/1, 394/8, 394/9, 423/26, 423/27, 423/29, 423/31,
439/1, 439/2, 469, 475, 706/4 zapsaných na LV 10001 pro katastrální území
Holasice, obec Holasice, okres Brno-venkov, E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400
za jednorázovou náhradu ve výši 231 000 Kč bez DPH (k částce bude započítána
platná sazba DPH)
• smlouvu o zapůjčení nádob na třídění odpadů (plast, papír, bio) v rámci projektu
„Zkvalitnění nakládání s odpadem na území DSO Židlochovicko – II. etapa“ uzavřenou mezi obcí Holasice a Regionem Židlochovicko
• smlouvu o zapůjčení kompostérů v rámci projektu „Předcházení vzniku odpadu
v rámci DSO Region Židlochovicko“ uzavřenou mezi obcí Holasice a Regionem Židlochovicko
uložilo:
• obecnímu kronikáři provést doplnění a opravy v předloženém zápisu do obecní
kroniky za rok 2017
vzalo na vědomí:
• rozpočtové opatření č. 7/2018
• sdělení L. Ungrové a L. Tomanové o střetu zájmu při projednávání bodu č. 6

• informace z obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce na svém ustavujícím zasedání konaném dne 1. 11. 2018
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Holasice
pana Duchoně a Ing. Kosteleckého
• zapisovatelkou Ing. Menšíkovou;
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• zvolení jednoho místostarosty
• způsob volby starosty a místostarosty postupem veřejně, hlasováním
• zvolit postup o tom, která z kandidátek v komunálních volbách 2018 podá jako
první návrh na funkci starosty a místostarosty losováním
• předávání podkladů pro jednání zastupitelstva v listinné podobě – doručovací službou úřadu a v elektronické podobě. O elektronickou podobu projevil zájem pan
Bachorec, pan Duchoň, paní Holíková;
určilo:
• že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn;
zvolilo:
• starostkou Mgr. Lenku Ungrovou
• místostarostou Ing. Romana Kosteleckého
• předsedkyní finančního výboru Ing. Andreu Stejskalovou
• předsedou kontrolního výboru Bc. Lubomíra Oškrdala;
zřídilo:
• finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné;
stanovilo:
• odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1534 Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil
• odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 27 613 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce místostarosty;
neschválilo:
• zvýšení měsíčních odměn a příplatků neuvolněným členům zastupitelstva v případě souběhu nároků za výkon funkce – předseda výboru nebo komise, člena výboru
nebo komise;
odložilo:
• volbu členů finančního a kontrolního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na
členství ve výborech na nejbližší zasedání.
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Slovo zastupitele

Tříkrálová sbírka 2019

Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že naše uskupení Občané 2018 je pro názorovou pestrost a vyváženost, rozhodli jsme se, že Holasický zpravodaj obohatíme o naše
pohledy na dění v obci. Dovolte tedy, abych Vás poprvé oslovil prostřednictvím
„Opozičního okénka“.
Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly i v naší obci volby do obecního zastupitelstva. Zvolili jste celkem devět členů zastupitelstva pro volební období
2018 – 2022. Šest mandátů a tím i většinu v zastupitelstvu získalo SNK Naše
Holasice. Tři mandáty získali kandidáti našeho uskupení Občané 2018 (Bc.
Lubomír Oškrdal, Petr Duchoň a Jitka Holíková). Rádi bychom i touto cestou
poděkovali za Vaši přízeň a hlasy. Velmi nás to zavazuje.
Protože máme v zastupitelstvu menšinové zastoupení, bude naše práce
o hledání průniků programů obou uskupení a kompromisů mezi nimi. Zároveň
se však nebudeme bát prezentovat naše postoje všude tam, kde to bude
třeba. Můžete očekávat, že návrhy usnesení zastupitelstva nebudeme posuzovat podle toho, kdo je předkládá, ale podle toho, sledují-li prospěch obce
a občanů. Shrnu-li to, chceme být konstruktivní opozicí.
Budeme hledat podporu pro maximum záležitostí z našeho volebního programu. Nejen v této souvislosti věříme tomu, že i zastupitelé za SNK Naše
Holasice budou konstruktivní a svolní k jednáním a kompromisům. Nakonec,
přestože se ubíráme různými cestami, náš cíl je totožný – spokojení občané
a vzkvétající obec. Jsme otevřeni potřebám a námětům obyvatel. Neváhejte se
na nás s čímkoliv obrátit. Kontaktovat nás můžete na e-mailové adrese obcane2018@gmail.com.
Informace o naší činnosti můžete i nadále sledovat na našem FB profilu
Volební uskupení Občané 2018. Tamtéž můžete, aniž byste museli někoho
žádat, najít námi vyhotovené neoficiální zápisy ze zasedání zastupitelstva obce.
(Srov. s oficiálními zápisy ze zastupitelstva, které jsou k nahlédnutí na Obecním
úřadě, a nahlížení do nich vyžaduje součinnost zaměstnance obce.)
Jedním z našich největších cílů je maximální otevřenost a transparentnost
všech veřejných procesů v obci. Tomu může napomoci i zveřejňování a archivace zvukových záznamů z jednání zastupitelstva, které jsou dnes pořizovány
pro jen účely zápisu. Nepodaří-li se nám zajistit zveřejňování těchto záznamů
oficiální cestou, najdeme jiný způsob, jak k vám tyto záznamy dostat.
Vážení spoluobčané, prosím, choďte na zastupitelstva obce, sledujte zápisy z jednání a čtěte Holasický zpravodaj, kam počínaje tímto číslem budeme
pravidelně přispívat.
Pěkné dny a krásný adventní čas
Lubomír Oškrdal, zastupitel za uskupení Občané 2018

Otevřete svoje srdce a dveře koledníkům?
Sváteční nálada přetrvává i po Vánocích, když Vám na dveře zaklepou
koledníci a zvěstují radostnou novinu o narození Ježíše. Tříkrálová sbírka bude
i letos tradičně probíhat v období 1. - 14. 1. 2019.
Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálovou sbírku s úctou ke krásné tradici, kterou koledování přináší. Šíření křesťanského poselství nespočívá pouze
v požehnávání příbytků, ale také v pomoci potřebným. Proto naši koledníčci
s sebou nosí kasičku, do které přijímají dobrovolné dary z jednotlivých domácností. Ty pak v rajhradské charitě spočítáme a rozdělíme do projektů pomoci.
Letošní výtěžek pomůže nevyléčitelně nemocným v rajhradském hospici –
horké letní dny jsou náročné pro pacienty i personál, proto zde plánujeme pořídit klimatizaci. Pacientům bychom také rádi koupili invalidní vozíky a lehátka ke
snadnějšímu přesunu. Nové auto pro pečovatelskou službu zaručí, že naše
pomoc se dostane do víc domácností. Klientům chráněného bydlení pro lidi
s demencí plánujeme zabezpečit stín na zahradě, kde rádi tráví čas při svých
aktivizačních činnostech.
Díky loňskému výtěžku jsme v hospici vyměnili venkovní staré nefungující
žaluzie za nové, snadno ovladatelné pro pacienty. Začali jsme s budováním
pietního místa pro pozůstalé a zakoupili jsme i nové zdravotní a kompenzační
pomůcky pro nemocné. Vaše příspěvky nám pomáhají růst, poskytovat kvalitnější péči potřebným a zabezpečit pocit, že se naši pacienti i klienti cítí dobře,
plnohodnotně a spokojeně.
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Děkujeme všem dobrým lidem, kteří koledníkům otevírají své dveře a podporují tak charitní dílo.
Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad
tel.: 736 529 319
e-mail: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz
www.rajhrad.charita.cz
Oblastní charita Rajhrad

Co nového v základní škole?

Co nového v základní škole?

Letošní školní rok přivítal 7 prvňáčků a 5 žáků, kteří poprvé absolvují 5. ročník v Holasicích. Tak se podařilo zajistit ucelený 1. stupeň, což je obrovskou
výhodou, že žáci po ukončení nastoupí přímo na 2. stupeň nebo budou pokračovat na víceletém gymnáziu. Tyto změny si vyžádaly také personální posílení
pedagogického i nepedagogického sboru. Nová paní učitelka převzala prvňáčky a třeťáky. Učit spojené ročníky vyžaduje nejen praxi, ale také elán,
obrovskou píli a organizační schopnosti. Druhá paní učitelka s aprobací na
angličtinu učí všechny angličtiny a výtvarnou výchovu, přírodovědu a vlastivědu. Druhý ročník převzala paní učitelka, která učila i v loňském roce a letos si
doplňuje vzdělání na pedagogické fakultě. Ve škole pracují dvě asistentky
pedagoga a školní asistent. Školní družina má také nové paní vychovatelky,
které pracuji zároveň jako asistentky pedagoga. Všem paní učitelkám patří
poděkování, velmi si vážím toho, jak zodpovědně přistupují ke své práci.

pro děti, aby si program mohly připomenout i po návratu ve škole.
• Proběhlo také divadelní představení v Radosti pro 1. - 3. ročník a už po
sedmé nás rozsvícené lampiony dovedly na fotbalové hřiště, kde se konal
krásný ohňostroj.
• Naši čtvrťáci prošli testováním z anglického jazyka, na výsledky teprve čekáme.

Naše podzimní akce
• Dne 27. 9. se osm žáků naší školy zúčastnilo závodu v přespolním běhu
pořádaného ZŠ Želešice ŽELEŠICKÁ RŮŽE. Chlapci běželi 1000 m a děvčata 800 m. Všichni vzorně reprezentovali naši školu, i když se neumístili
v první polovině. Aby si i ostatní žáci vyzkoušeli, jaké je to závodit, uspořádali
jsme přespolní běh kolem tůňky
Ludmily.
• Jako každý rok se ve středu 10.
10. 2018 na školním dvoře uskutečnilo Dýňování s rodiči. Počasí se
vydařilo a děti vyřezaly s rodiči nejrůznější „Dýňová strašidýlka“. Na programu byly i ochutnávky pokrmů z dýní
od maminek našich školáčků.
Nejlepší recepty byly oceněny. Akci
jsme si velice užili a moc děkujeme
všem rodičům za dobroty a těšíme se
na další společné akce.
• V úterý 6. 11. 2018 jsme se se čtvrtou a pátou třídou vypravili do brněnského Planetária na Kraví Hoře. Měli jsme štěstí a mohli jsme si užít krásného slunečného počasí a to po cestě tam i zpět. Cesta proběhla hladce i přes
výluky MHD v Brně. Cestovali jsme vlakem, tramvají a autobusem. Před programem jsme měli čas prohlédnout si herní prvky před planetáriem i se nasvačit ve foyer hvězdárny. Děti po krátkém úvodu o hvězdné obloze zhlédly pořad
„Cesta Sluneční soustavou“. Na cestu jsme dostali od planetária pracovní listy
10

Školní kroužky
Od 1. 10. 2018 se otevřely pro naše žáky tyto kroužky: Keramický kroužek, Angličtina s výtvarnou výchovou a v sokolovně Florbal a Badminton.
Školní družina
Obě oddělení školní družiny se opět
naplnila do maximální kapacity. Vedoucí
paní vychovatelka má oddělení v přízemí
a druhé oddělení zůstalo v 1. patře.
A jak se připravovali žáci na lampionový
průvod ve školní družině? Dny se krátí a noc
se v tomto ročním období prodlužuje. I toto
období můžeme využít k příjemným zážitkům, jakým byl například lampionový průvod, který pořádala 13. listopadu naše
základní škola. Děti se na něj velmi těšily.
Proto jsme se na průvod připravili a společně jsme si lampiony ve školní družině vyrobili. Použili jsme jednoduché papírové krabičky a průsvitné barevné
papíry. Vznikly krásné barevné lampiony, které udělaly dětem velkou radost.
Vedoucí vychovatelka školní družiny

Pozvánka:
21. 11. 2018 Den otevřených dveří od 8 do 10 hodin
2. 12. 2018 Vystoupení dětí a žáků u rozsvěcování vánočního stromečku
v 17 hodin
20. 12. 2018 Vánoční jarmark ve školní jídelně od 16 do 18 hodin
Vánoční prázdniny 24. 12. 2018 – 2. 1. 2018 (nástup 3. 1. 2019).
Veškeré informace a fotogalerii sledujte na www.zsholasice.cz.
Přejeme Vám krásné prožití adventního období, dětem vánoční prázdniny plné
pohádek a sněhu a Vám všem pevné zdraví po celý rok 2019.
Pavlína Zámečníková a zaměstnanci ZŠ
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Mateřská škola
Bramborová olympiáda
Abychom si po Zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu 2018 zkrátili čekání na letní olympijské klání v Tokiu 2020, uspořádali jsme si podzimní
Bramborovou olympiádu v Mateřské škole Holasice. Zahajovací ceremoniál
proběhl 24. 10. 2018 od 16:00 hodin středoevropského času tamtéž.
Češi, kteří vyslali dle očekávání nejpočetnější výpravu v samostatné historii,
si z ní v úplném závěru odvezli jednu zlatou, jednu stříbrnou a jednu bronzovou
medaili a nespočet medailí jak jinak než bramborových.
Colette, Marabel či oblíbené Keřkovské rohlíčky zkrátka kralovaly všemu.
Byly zastoupeny ve všech 23 vzorcích, které účastníci přivezli, a to jak ve
slané, tak ve sladké podobě. Úžasné bramborové lahůdky útočily jedna přes
druhou na naše chuťové buňky a mnohdy jsme se přetěžko rozhodovali, který
pokrm je lepší. Nakonec byl jako holasický šampion oceněn sladký tvarohový
šáteček z bramborového těsta.

Obec Holasice
zve všechny...
... malé i velké,
široké i tenké ...

na

Mikulášský

program s nadílkou
4. 12. 2018 od 17 hodin
v obecní sokolovně Holasice
O zábavu se postará
DIVADLO NETRATRDLO

Všem olympionikům mnohokrát děkujeme za účast na našich hrách a budeme se těšit na další společnou akci.
Jaromíra Saletová, vedoucí učitelka MŠ Holasice
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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.

Hasičský sbor Holasice

Hasičský sbor Holasice

Krásný předvánoční čas všem z Holasic,
uplynuly další tři měsíce a my Vám přinášíme to podstatné, co období od
minulého vydání přineslo.
Tím nejzásadnějším byla v předhodovém čase událost, která se
v Holasicích ještě nikdy dříve nekonala. Touto akcí bylo v minulém zpravodaji
avizované Slavnostní předání nové techniky. Na prostoře před školou byla
široké veřejnosti představena naše nová technika i technika okolních sborů.
Po projevech hostů a slavnostním požehnání byly předvedeny ukázky zásahu
při dopravní nehodě, hašení požáru auta pomocí pěny a ukázka zásahu při
požáru v domácnosti. Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení, které jsme
tepelně upravili na grilu či zchladili ve výčepu na požadovanou teplotu:-).
Aktivity sboru ale nekončily jen u výše jmenované akce. Zástupce sboru
pravidelně navštěvuje schůzky okrsku. Pravidelné jsou také členské schůze
a to vždy každou první středu v měsíci. Na poslední členské schůzi byly potvrzeny termíny výroční členské schůze – 19. 1. 2019 a hasičského plesu –
již tradičně pátek 22. 2. 2019.
Poměrně zásadním počinem bylo v uplynulém čase znovuobnovení kroužku pro mladé hasiče. Celkem třináct kluků a holek ve věku od šesti let se pravidelně schází a připravují na soutěže v okolí. Cvičí v disciplinách požárního
sportu jako jsou uzlová štafeta, štafeta 4x 60 m a v tzv. požárním útoku. Nejen
z tohoto důvodu byla celkově opravena naše stříkačka PS 12.

u trati v Rajhradě. Po příjezdu na místo události byl zjištěn požár trávy a protihlukové stěny za kinem. Jednotka ze Židlochovic a my jsme hasili pomocí dvou
proudů C. Na trati byl po dobu zásahu přerušen provoz. Perličkou zásahu bylo,
že těsně před požárem zastavil nákladní vlak s pohonnými hmotami…

Jednotka našeho sboru byla po velice suchém létě aktivní i v uplynulém
období. Nejednalo se jen o zásahy, kterých máme na kontě již 25, ale i výcviky a školení. Asi největší akcí byl výcvik s dalšími jednotkami u tůně Ludmila
v
půlce
října.
Přibližně padesát
hasičů z deseti jednotek zde nacvičovali činnost při požáru lesa s potřebou
dálkové
dopravy
vody požárními čerpadly a kyvadlovou
dopravu CAS.

8. 9. – K požáru tůjí u RD jsme vyjeli do Rajhradu na ul. Tyršovu. Požár byl
rychle zlikvidován. Na místě jsme zasahovali s jednotkou ze Židlochovic.
10. 9. – Další požár trávy jsme likvidovali na nádraží v Rajhradě, u parkoviště
aut. Opět jsme zasahovali s hasiči ze Židlochovic a drážními hasiči. Požárem
byla zasažena jen tráva, na auta se požár nerozšířil.
27. 9. – K požáru stodoly došlo dopoledne v Bratčicích. Naše jednotka byla
spolu s hasiči z Blučiny vysláni k vystřídání zasahujících jednotek. Na místě byl
vyhlášen II. stupeň poplachu. Naši hasiči hasili zasaženou stodolu, vynášeli
a dohašovali poškozený materiál vyvážený do kontejnerů. Na místě jsme byli
cca do 15 hodin.
6. 10. – Požár v popovském lese nám byl nahlášen po 16. hodině. Přesné
místo požáru a cestu k němu jsme museli spolu s oznamovatelem upřesnit až
po dojezdu do Popovic. Byl zjištěn požár na ploše cca 5x20 m a 5x5 m po
těžbě dřeva.
10. 10. – Další požár v Rajhradě, tentokrát u hřbitova. Na místě byl zjištěn
požár zahradního přístřešku o velikosti 1,5x3 m. Na místě jsme zasahovali
s hasiči ze Židlochovic.
25. 10. – Krátce po 18. hodině jsme vyjížděli k požáru do Rajhradic na ul.
Hlavní. Byl zjištěn požár dřevěného odpadu za zahradami. Požár byl po cca půl
hodině zlikvidován.
10. 11. – K požáru hromady dřeva jsme vyjeli do Rajhradu, m. č. Slatina, kde
došlo k požáru hromady cca 5 m3 uskladněného dřeva. I zde byl požár za
necelou hodinu uhašen ve spolupráci s jednotkou HZS Židlochovice.
Fotografie ze zásahů i z akcí holasických hasičů najdete na adrese
https://sdhholasice.rajce.idnes.cz/
za hasiče Luboš Bachorec

23. 8. – V brzkém
odpoledni jsme byli
vysláni k požáru
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Dobrosloupek

od 26. 11.
do 9. 12.

V dnešní době se často hovoří o blbé náladě ve
společnosti, narůstající nenávisti mezi lidmi, bezbřehém individualismu. Měřit čísly takové trendy nelze.
Co naopak spočítat lze, je štědrost a solidarita
Čechů, jejich ochota přispívat druhým.
Poláci prý říkají, že Češi mají tvrdá srdce, neradi se o cokoli dělí a nejsou
ochotni přispívat na dobročinné účely. S tím však nelze souhlasit. Historická
zkušenost nelichotivý náhled na českou povahu vyvrací. Když ve 30. letech
20. století Československo jako jedna z mála zemí přijímalo uprchlíky, kupříkladu z Německa, dávalo jim doklady a umožňovalo odcestovat do bezpečí,
nikdo proti tomu u nás neprotestoval. V sousedním Polsku (a nejen tam) to
bylo tehdy něco zcela nemožného. Nebo pováleční řečtí uprchlíci, kteří
dodnes vzpomínají na velkorysé přijetí v naší zemi a možnosti, které se jim zde
otevřely.
Podle expertů Češi svou štědrostí z postkomunistických států vyčnívají
i dnes. A pokračují v tradici filantropie svých předků z dob první republiky.
Zatímco v uplynulých letech darovali zejména v případě katastrof, nyní statistiky ukazují, že nejvíce k dárcovství oslovuje podpora nemocných, handicapovaných a lidí v obtížných sociálních podmínkách. Češi zaslouží pochválit.
Každým rokem roste počet lidí, kteří podpoří dobrou věc. Charitativní organizace se shodují, že se štědrostí a solidaritou Čechů to není vůbec špatné.
A také na tom, že spojenectví mezi dárci a charitou je čím dál pevnější, „blbé
náladě“ navzdory.
V nadcházejícím období proběhnou v naší obci dvě dobročinné akce. První
z nich je akce Krabice od bot (20. 11. – 5. 12. 2018) a další představuje
Tříkrálová sbírka (neděle 6. 1. 2019). Předem děkujeme za vaši podporu.
Mimochodem, vědecké studie ukázaly, že když přispíváme na dobročinné
účely, centrum štěstí v našem mozku se rozsvítí podobně, jako bychom sami
dostali odměnu. Lidé, kteří se věnují dobrovolnictví a pomoci druhým, dokonce žijí déle.
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íce na krabiceodbot.cz nebo facebook.com/darujkrabiciodbot
Více

Krabice z Holasic
V Holasicích akci podporuje neformální sdružení Bobule a obec Holasice. Loni občané Holasic přispěli k této akci krásným počtem 109 dárků. Pojďme letos společně
udělat radost ještě většímu počtu chudých dětí!

Zdroje článku:
Neviditelný pes, první český ryze internetový deník
https://ct24.ceskatelevize.cz/tema/363631-charita
www.obnovitelne.cz
Jitka Čupová
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KRABICE OD BOT 2018

Kontakt pro případné dotazy: Jitka Čupová, mobil: 777 668 481
www.krabiceodbot.cz
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Obecní knihovna Holasice
Vážení čtenáři,
prosincové večery vybízejí k tomu, aby je člověk strávil s dobrou knihou.
Někteří z vás se zapojili do Čtenářské výzvy 2018 a statečně objevují
nové knihy a nové příběhy. V posledním letošním zpravodaji si vám dovolím
nabídnout tipy pro další okruhy z Výzvy.
Kniha s vánoční tematikou
Jo Nesbo. Sněhulák
Táňa Keleová-Vasilková. Modrý dům
Agatha Christie. Vánoce Hercula
Poirota
Petr Šabach. Tři vánoční povídky.
Glen Beck. Svetr k Vánocům
Kniha, která má čtyřslovný název
Anthony Doerr. Jsou světla, která
nevidíme
Bohumil Hrabal. Obsluhoval jsem
anglického krále
Eva Kantůrková. Přítelkyně z domu
smutku
Michal Viewegh. Báječná léta pod
psa
Jaroslav Foglar. Hoši od Bobří řeky
Jojo Moyes. Než jsem tě poznala
Kniha, která obdržela cenu
Magnesia litera
Petra Soukupová. Zmizet
Kateřina Tučková. Žitkovské bohyně
Zdeněk Svěrák. Po strništi bos
A.I. Solženicyn. Souostroví Gulag
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Čtenářská výzva 2018
1. Kniha, která je zmíněna v jiné
knize
2. Kniha autora, který žil ve vašem
kraji
3. Kniha s vánoční tématikou
4. Kniha, ve které se jedna
z postav jmenuje jako vy
5. Kniha, která má čtyřslovný název
6. Kniha poprvé vydaná v roce
vašeho narození
7. Kniha, podle níž byl natočen
seriál
8. Kniha od slovenského autora
9. Kniha, která obdržela cenu
Magnesia Litera
10. Kniha s tématikou moře
11. Kniha od více autorů
12. Kniha s válečnou tématikou
13. Kniha poprvé vydaná před
rokem 1950
14. Kniha s ročním obdobím v názvu
15. Kniha, kde hraje roli knihovna
(knihovník, knihovnice)
16. Poslední kniha (již nežijícího)
autora
17. Kniha žánru, který běžně nečtete
18. Kniha, jejíž děj se odehrává
v Brně
19. Kniha o jídle
20. Kniha poprvé vydaná v roce
2018 (nová kniha)

Obecní knihovna Holasice
Kniha, jejíž děj se odehrává v Brně
Kateřina Tučková. Vyhnání Gerty
Schnirch
Rudolf Těsnohlídek. Poseidón
Dušan Uhlíř. Brněnský pitaval
Stanislav Češka – detektivky
Jiří Sequens. Hříšní lidé města brněnského
Lenka Vašíčková. Když krajem táhli Švédi
Dalším okruhem je pak Kniha, která vyšla v roce 2018. Do této kategorie spadají také nové knihy ve fondu Obecní knihovny Holasice:
Knihy pro dospělé
Krvavý konec nerovné lásky: skutečné kriminální případy
Baggot, Mandy: Ty letní noci
Beran, Ladislav: Spala jsem s vrahem, pane štábní!
Bolton, S. J.: Temné říční proudy
Bulbeck, Soňa: Deník saúdské manželky
Bým, Petr: Vražda v dívčí garsoniéře
Cílek, Roman: Pokus o uchopení vánku
Cole, Daniel: Loutkář
Dán, Dominik: Cigaretka na dva tahy
Dán, Dominik: Žiješ jenom dvakrát
Devátá, Ivanka: Kde spí lufťáci
Dušek, Milan: Minulosti neutečeš
Fojtová, Věra: Pachatelé dobra
Gabaldon, Diana: Vážka v jantaru
Matoušek, Vladimír: Vraždy psané životem
May, Peter: Běžkyně
Moyes, Jojo: Zakázané ovoce
Niedl, František: Inspektor prevít
Obermannová, Irena: Jasnozřivost
Scobar, Melba: Dům krásy
Sýkora, Michal: Pět mrtvých psů
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Obecní knihovna Holasice

Jaké je to bydlet v Holasicích?

Knihy pro děti a mládež
Ashley, Trisha:Popelčiny střevíčky
Bardugo, L: Griša: Zkáza a naděje
Bosse, Sarah: Penzion pro zvířátka. Poplach v pavilonu slonů!
Glynn, Connie: Zápisky z Rosewoodu. Princezna v utajení
Hamilton, Alwyn: Poušť v plamenech
Hamilton, Alwyn: Zrádce trůnu
Pounder, S. Zmizelá čarodějka
Pounder, S. Pozor, čarodějky
Shusterman, Neal: Smrtka
Walters, Eric: Devadesátkrát jinak
Yoonová, Nicola: Slunce je také hvězda
Radostné Vánoce a klidný rok 2019 (nejlépe s dobrou knihou) přeje
Petra Koláčková, knihovnice

Oslava 100. výročí od založení republiky
Dne 10. září 2018 proběhla v prostorách obecní sokolovny
v Holasicích velmi zajímavá tematická přednáška Založení Republiky. Na
této přednášce jsme si povídali o tom, jak se postupně utvářely naše dějiny, jaký byl podnět ke vzniku republiky, jak obtížná byla situace našeho
národa v 19. století a odkud pramenila ona touha po samostatnosti.
Dne 28. října 2018 se naše obec zapojila do celorepublikové akce
STROMY SVOBODY a i u nás v Holasicích se podařilo při této příležitosti
vysadit dva strom svobody – památné lípy. I když počasí ve vlastním dni
akce bylo velmi nepříznivé, podařilo se důstojně oslavit prvních sto let naší
české státnosti. Připomenout si okolnosti založení naší republiky. Všem
organizátorům obou akcí a všem občanům naší obce děkuji, že jste svou
účastí projevili opravdový zájem a úctu k historii našeho národa.

Tak tento dotaz jsem za poslední 3 měsíce dostala nespočetněkrát.
Nastoupila jsem totiž na školu v Brně a tudíž je většina mých spolužáků
z Brna nebo okolí, a s obcí Holasice se vůbec nesetkali.
Když jsem se jim snažila přiblížit místo, kde Holasice leží, nepomohl
Rajhrad a v několika případech ani Židlochovice. Hustopeče už byl pro mé
spolužáky pojem, se kterým se někdy setkali, ale spíše jimi jen projížděli,
ne že by je znali nějak víc.
Zamyslela jsem se nad tím proč tomu tak je. Je to pouze tím, že jsme rozlohou opravdu nenáročná vesnice, nebo jsou Holasice neatraktivní pro
turisty a vycházkaře?
Troufám si tvrdit, že člověk, který by souhlasil s druhou myšlenkou je
někdo, kdo se ochuzuje o možnost poznat malou malebnou vesničku ve
které se nachází například kaple svatého Václava, památník válečným obětem (který byl momentálně velmi vkusně zrenovován), granát, který je
zazděný a leží v blízkosti Obecního úřadu a spousta dalších zajímavostí
a historických artefaktů, na které je možno zcela zdarma narazit při procházce Holasicemi. Dále tady máme benzinovou pumpu, potraviny na
náměstí Rudé armády a nebo třeba kuželnu. V neposlední řadě zmiňuji
i multifunkční sportovní hřiště za Sokolovnou, kde máme jakožto děti
z Holasic vstup zdarma. Takzvaně na doskok je v sousedním Rajhradě
supermarket Tesco, ale já raději volím nákupy v naší večerce, protože vždy
ráda podpořím lidi, kterým věřím, nehledě na velikost obchodu.
To, že se občanům žije v Holasicích hezky, mi potvrdily i výsledky voleb
do zastupitelstva. Volební účast byla hojná a tak je vidět, že obyvatelům
není chod vesničky lhostejný. Taky můžeme pozorovat neustále probíhající opravy a kopání. Přesně Vám neřeknu, proč se to děje, ale jsem ráda,
že se to děje.
Bez povšimnutí nezůstal ani přibývající počet občanů, kteří se přistěhovali do Rozhraní. Jsem ráda, že jsme pro, povětšinou Brňáky, atraktivní
a stěhují se sem.
Buďme na Holasice pyšní.
Anna Procházková

Lenka Ungrová
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Otestujte se s námi – Příbuzenské vztahy
Přečtěte si pozorně následující článek, pak text zakryjte a odpovězte na otázky
uvedené níže.
Jana, třicetiletá žena, lyžovala v sobotu dopoledne na běžkách se
svou o tři roky mladší sestrou Terezou. Mezitím jejich manželé, Janin Petr
a Terezin Ota, hlídali doma děti. Večer se všichni sešli na slavnostní večeři
u rodičů obou mladých žen, Dany a Jirky. Dana uvařila svíčkovou.
Další den šla Jana s Petrem a se svým synem, pětiletým Tadeáškem
do zoologické zahrady. Tereza s Otou a šestiletými vnoučaty Klárkou
a Lucinkou byli na matějské pouti. Večer si Petr s Otou zašli spolu na pivo.
Otázky:
1. Kolik lidí bylo na večerní oslavě u Dany a Jirky? ...................................
2. Jak se jmenovaly obě sestry? ...........................................................
3. Jak se jmenovali jejich rodiče? .........................................................
4. Kdo je Klárka a Lucinka? .................................................................
5. Tereza je Tadeáškova .....................................................................
6. Kolik let je Tereze? .........................................................................
7. Dana je Klárčina ............................................................................
8. Lucinka je Janina ...........................................................................
9. Jirka je Petrův ...............................................................................
10. Tadeášek je Danin .........................................................................
11. Ota je Janin ..................................................................................
12. Tadeášek je Terezin .......................................................................
13. Klárka s Lucinkou jsou Tadeášovy

...................................................
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KLAS, KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ®
Vážení obyvatelé Holasic,
přeji vám krásný adventní čas a přináším pravidelné
zprávy z holasického klubu aktivních seniorů – KLAS.
Naposledy jsem se s vámi loučila před prázdninovou
pauzou. Ani jsme se nenadáli a proběhl nám pod rukama
podzim a jsou tu Vánoce. Během září a října
jsme byli velmi aktivní, co se týká rukodělného tvoření – drátkovalo se, tvořila se podzimní výzdoba v podobě růžiček z javorového listí, i zvonečky z pedigu. Výsledky našeho snažení můžete vidět na fotografiích –
myslím, že se výrobky všem povedly!
Na začátku října absolvovali senioři výlet
do Křepic, konkrétně do poutního areálu
„Svaté“. Tímto bychom chtěli poděkovat
panu Luboši Bachorcovi, za to, že seniory
na místo dopravil, a nejen to, oproti původnímu plánu jej ještě obohatil zastávkami
v Židlochovicích v cukrárně a na Akátové
věži, kam si ti nejodvážnější vystoupali a rozhlédli se v jasném počasí do krajiny. Dle slov
jedné z účastnic „zářili všichni štěstím“.
V říjnu byl naplánovaný ještě jeden výlet, tentokrát do Brna, do rokle v Lesné,
ale díky horšímu počasí byla účast menší – jen tři osoby. I v tomto počtu si však
dle svých slov výlet užili.
Kromě toho jsme absolvovali
několik klasických setkání na
různá témata, z nichž jedno bylo
i 100. výročí vzniku Československa. Vzhledem k tak významnému jubileu jsme ani my
nemohli toto téma vynechat. Pro
nás bylo toto setkání výjimečné
i tím, že nás navštívila vedoucí
organizace Spokojený senior –
KLAS, z.s. Mgr. Tereza
Kozderová, DiS., která v rámci
své návštěvy provedla pravidelnou supervizi naší činnosti.
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KLAS, KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ®
Konstatovala, že naše činnost probíhá dle metodiky KLAS, v našem klubu je příjemná nálada a je patrné, že účastníci sem chodí rádi. Z její pochvaly naší činnosti máme samozřejmě radost!
Do konce roku nás čeká ještě přednáška Ing. Petra Čupy, další výtvarná, tentokrát vánoční činnost a zajímavá témata dle programu. Čas od času musíme
náplň setkání na poslední chvíli změnit, v tomto případě budete informováni prostřednictvím nástěnky u obchodu, či hlášení rozhlasu. I nadále platí, že pokud
vás zaujme jen
dílčí náplň našeho setkání (přednáška či výtvarná
činnost),
jste
mezi nás srdečně
zváni, není nutno
se účastnit všech
setkání. Pro připomenutí
–
schůzky KLAS
jsou vždy ve střeKLAS Holasice
du od 14 do 16
přeje všem občanům krásné
hodin.
a pokojné prožití vánočních svátků.
V této chvíli
máme program
do konce 1. pololetí, program na 2. pololetí najdete v průběhu ledna na nástěnce před samoobsluhou, na webových stránkách obce a v dalším vydání
Holasického zpravodaje.
Užijte si chvilky zábavy a otestujte si svoji paměť u naší již obvyklé rubriky
„Otestujte se“, správné řešení najdete opět na konci tohoto článku.
Na závěr bych vám chtěla popřát krásné Vánoce, poklidné prožití adventního
času a hlavně hodně zdraví.
Jitka Holíková

9
Jana, Tereza
Dana, Jirka
dvojčata Terezy

a štastný
Nový rok
’
ˇ
Vám preje

2019

Obec Holasice

Kompletní
stěhovací servis
•
•
•
•

HrubyMOVING s.r.o.
Brněnská 289, Holasice

Řešení kvízu:
1.
2.
3.
4.

Radostné Vánoce

5.
6.
7.
8.

teta
27
babička
neteř
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9. tchán
10. vnuk
11. švagr
12. synovec
13. sestřenice

tel.: 547 212 687
gsm: 775 738 906
775 414 473
brno@hrubymoving.cz
www.hrubymoving.eu
www.stehovani.eu

•
•
•
•
•
•
•

stěhování ﬁrem
stěhování bytů
návštěva technika zdarma a nezávazně
stěhování a manipulace s těžkými
břemeny
stěhování uměleckých sbírek a archiválií
balicí služba, prodej obalového materiálu
montáže a demontáže nábytku
ekologická likvidace a skartace
skladování
stěhování po ČR, Evropě i do zámoří
kamionová doprava
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