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Úvodní slovo starostky obce

Holasické

Václavské hody
sobota 26. 9. 2015
20:00 předhodová zábava se skupinou
HIT MAKERS
Opět půlnoční překvapení !
neděle 27. 9. 2015
11:00 bohoslužba u kaple sv. Václava
14:00 hodový průvod
s dechovou hudbou STŘELIČÁCI
za příznivého počasí pokračuje
hodovou zábavou
venku za sokolovnou
zábavu zahájí holasické děti
svým vystoupením v krojích,
které s nimi připravuje
paní učitelka Lenka Hanzlíková

Srdečně zvou holasičtí stárci

Příjemné dny babího léta, vážení
spoluobčané. Letošní velmi teplé léto
pomalu končí a s nastávajícím podzimem je zde také čas vydání dalšího
čtvrtletního čísla našeho obecního
zpravodaje.
Jsem ráda, že opakovaně vám
mohu sdělit dobrou zprávu a tou je
OCENĚNÍ NAŠÍ OBCE, kdy
Hospodaření obce Holasice za rok
2014
bylo
opět
oceněno
iRatingovým
stupněm
„B+“.
Společnost CRIF – Czech Credit
Bureau, a.s. aktuálně ohodnotila hospodaření obce Holasice za rok 2014
druhým nejvyšším iRatingovým stupněm „B+“ a udělila obci čestný
Certifikát. Stupeň „B+“ prokazuje
vynikající finanční stabilitu ekonomických ukazatelů, v nichž obec převyšuje rámec obcí se srovnatelným
počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit Bureau,
a.s. není navíc finanční stabilita obce
výrazně ovlivněna okolním prostředím
a horšími ekonomickými podmínkami
regionu.
Mezi nejvýznamnější akce letošního roku 2015 patří bezesporu dokončení nového sběrného dvora v naší
obci. To, že dvůr fyzicky stojí
a slouží svému účelu, pro který
byl
zřízen
od
konce
května t.r. je věc skvělá, ale to
obrovské množství papírování
kolem jako jsou nespočetná
vyjádření, potvrzení, prohlášení, uzavření nových smluv se

společnostmi jako je Asekol,
Elektrowin, závěrečné zprávy, hodnocení a především kontrola z fondu
životního prostředí, stále ještě v těchto dnech nejsou u konce.
Rovněž byla dokončena výsadba
nového parku na ul. Václavská včetně
mobiliáře. Zde již proběhla kontrola
z fondu životního prostředí.
Začátkem letošního roku byla
mimo jiné zcela zrekonstruována
kuchyňka v obecní sokolovně, včetně
pořízení nového vnitřního vybavení.
Sokolovnu v takto novém provedení
již využili občané naší obce k uspořádání např. svatby, velké oslavě čtyřicátin, apod. Jako první větší akce zde
proběhlo první setkání holasických
seniorů, které bylo všemi zúčastněnými hodnoceno velmi kladně.
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Úvodní slovo starostky obce
Současně byla také celá budova
a interiér sokolovny zabezpečen el.
zabezpečovacím systémem s napojením na hlídací službu, která v případě
vyhlášení poplachu provede obhlídku
na místě samém. Dále v sokolovně
byl zbudován nový uzamykatelný úklidový kout vč. pořízení nového profi
vysavače.
V přízemí budovy obecního úřadu
byl drobnými stavebními úpravami zřízen prostor pro setkávání našich seniorů, díky dotaci z JMK, která částečně pokryla náklady na zřízení tohoto
klubu, jsme mohli prostoru vybavit
novým nábytkem, počítači, projektorem a již téměř čtvrt roku se zde pravidelně v úterý v dopoledních hodinách schází naši aktivní senioři. Jsem
mile překvapena, jak opravdu aktivní
jsou naši starší spoluobčané a když
slyším veselý smích z přízemních prostor, usvědčuje mě to v tom, že rozhodnutí o zřízení klubu pro seniory
bylo více než rozumné a potřebné.
Rovněž prostor celého obecního
úřadu byl také zabezpečen el. zabezpečovacím systémem, který funguje
na stejném principu jako v budově
sokolovny.
V době prázdnin proběhla celá
řada oprav a úprav obecního majetku.
Především to bylo odstranění nevhodně přesahujících přípojek jednotlivých
RD na hlavním řadu kanalizace na ul.
Čsl. armády. Na samotné čistírně
odpadních vod proběhlo několikrát
čištění ucpávek čerpadel obrovskými

kusy „hader“ a odpadu, který do
kanalizace vůbec nepatří! Jen vlastní
neukázněností si sami stále zvyšujeme náklady na provoz čistírny odpadních vod.
V budově stávající mateřské školy
byla provedena oprava ventilace,
oprava komínu, proběhla kompletní
rekonstrukce sociálního zařízení –
toalet a umýváren dětí, interiér školky
byl vymalován. Tedy nejen nově přijaté děti do školky, kterých je celkem
18! z 33 přihlášených (tedy každé
druhé dítě bylo přijato, všichni čtyřletí
a dokonce se dostalo i na tříleté!), ale
i ti starší budou věřím, mile překvapeni novým vzhledem interiéru školky.
Na dvorečku je potom čekají nové
průlezky, které budou během měsíce
září instalovány odbornou firmou.
Začátkem jara byl pořízen nový
herní prvek na hřiště Za školou, byl
zrekonstruován akátový mobiliář,
který je součástí poznávacího okruhu
„Poznáváme Rajhradsko“, byly instalovány jednak vítací cedule, ale
i cedule upozorňující na zákaz podomního prodeje na katastru celé naší
obce. Bylo instalováno nové dopravní
zrcadlo pro zvýšení bezpečného provozu na místních komunikacích na ul.
Palackého.
V průběhu prázdnin byly zahájeny
práce na rekonstrukci chodníku
kolem dráhy. Dále byly zahájeny činnosti v souvislosti s rekonstrukcí zbudováním nového multifunkčního
hřiště za sokolovnou. Toto hřiště by
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Zastupitelstvo

mělo být hotové do konce roku
2015.
V souvislosti s ukládáním NN do
země, které s určitostí proběhne nejdříve na jaře 2016, bylo na vytipovaných místech stávajícího veřejného
osvětlení testováno nové LED osvětlení, které bylo naší obci zapůjčeno
na dobu prázdnin. To, jestli budou
v naší obci instalována LED světla či
nová sodíková světla, vyplyne jednak
z projektové dokumentace, která je
v těchto dnech zpracovávána, ale
také samozřejmě musí proběhnout
potřebné výběrové řízení na dodavatele světel.
Tento krátký výčet není zcela
konečným, snažila jsem se o malou
rekapitulaci toho, co se od začátku
roku 2015 podařilo realizovat či rozpracovat. Vůbec nezmiňuji administrativní činnosti, kterých je v souvislosti se samostatnou i přenesenou
působností OÚ stále více a více.
Své dnešní slovo mi dovolte zakončit pozvánkou na tradiční Václavské
hody, které se budou v naší obci
konat ve dnech 26. a 27.9.2015.
Věřím, že díky státnímu svátku v pondělí 28.9. bude nejen sobotní zábava, ale i nedělní dopoledne i odpoledne hojně navštíveno námi – občany
Holasic. Tedy všichni jste srdečně
zváni na všechny akce související
s důstojnou oslavou patrona naší
obce Svatého Václava.

v Zastupitelstvo obce na svém 8.
zasedání konaném dne 23. 6. 2015
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 8. zasedání zastupitelstva obce Holasice
paní Ing. Stejskalovou a pana L.
Bachorce
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• rozpočtové opatření č. 3/2015
a 4/2015
• závěrečný účet obce Holasice za
rok 2014 vč. zprávy KÚ JMK
o výsledku hospodaření za rok 2014,
a to bez výhrad
• účetní závěrku obce za rok 2014
a převedení hospodářského výsledku
ve výši 3.529.588,28 Kč z účtu
4310300 na účet 4320300
• účetní závěrku ZŠ a MŠ Holasice,
okr. Brno-venkov, p.o. ke dni
31.12.2014.
• částku 32.030 Kč za malování
interiéru budovy MŠ dle cenové
nabídky ze dne 17.5.2015
• čerpání částky ve výši 32.030 Kč
z investičního fondu p.o. MŠ Holasice
za účelem úhrady malování interiéru
budovy MŠ Holasice
• zbudování vodovodní přípojky k RD
Václavská č.p.64 v souladu se schválenými Zásadami pro výběr příspěvku
za zřízení vodovodní přípojky
• smlouvu č. 14178654 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního

Lenka Ungrová
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programu Životní prostředí – akce –
„Rozšíření a modernizace sběrného
dvora v Holasicích“
• smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení v podobě předložené
zastupitelstvu
obce
dne
23.6.2015
• přílohu č. 1 ke smlouvě
č. 16/2009 o odstraňování a separaci komunálního odpadu v obci
Holasice v podobě předložené dne
23.6.2015
• zapůjčení prostor sokolovny včetně
kuchyňky pro divadelní spolek
DivOch v termínu od 29.8. do
30.8.2015 zdarma. Nutné je složení
vratné jistiny ve výši 5.000 Kč
• uvolnit z rozpočtu obce pro rok
2015 částku ve výši 5.000 Kč jako
příspěvek na zřízení cyklohlídky
(dvoučlenná hlídka obvodního oddělení Policie Rajhrad) s následným vyúčtováním do konce roku 2015
• vyjádření k projektové dokumentaci
akce: Holasice, obnova TS Dombas
takto: Se způsobem obnovy trafostanice Donbas popsaným v žádosti
o vyjádření k PD ze dne 1.6.2015 č.j.
2751-15-05 Obec Holasice souhlasí, bude-li nutné v průběhu prací činit
výkopy pod místní komunikací, požadujeme provedení pouze protlakem
pod místní komunikací, výkop bude
označen výstražnou folií, osvětlen
a bude zabráněno úrazu či pádu do
výkopu v souladu s bezpečnostními
předpisy

• smlouvu č. 1040004082/001
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 – obec: NN rekonstrukce
ved.“ Věcné břemeno bude zřízeno
jako časově neomezené, bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu
ve výši 231.000 Kč bez DPH
• smlouvu č. 1040002075/001
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 – Obnova – DS NN,
Palackého, Úzká“. Věcné břemeno
bude zřízeno jako časově neomezené, bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 124.500 Kč
bez DPH
• smlouvu o právu provést stavbu
č. 0010140004082/094
• smlouvu o právu provést stavbu
č. 001040002075/064
• zveřejnění záměru pachtu obecních
pozemků p.č. 679 a 678/1 obě k.ú.
Holasice
• zveřejnění záměru – pronajmout
prostor v obecní sokolovně paní L.H.
v období červen 2015 – prosinec
2015 za účelem vedení cvičení na
trampolínách
• nákup a instalaci zabezpečovacího
systému budovy Obecního úřadu
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Holasice ul. Václavská 29 dle cenové
kalkulace
předložené
dne
23.6.2015 ve výši 29.771 bez DPH
• smlouvu o právu stavby
č. 0302/2015
• instalaci nových herních prvků dle
předloženého návrhu dne 23.6.2015
na školním hřišti MŠ Holasice ul.
J.Fučíka v celkové výši nepřesahující
částku 50.000 Kč vč. DPH
• výši školného pro MŠ Holasice na
školní rok 2015/2016 ve výši 400
Kč/měsíc/dítě
• smlouvu č. 1030019303/002
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene mezi E.ON Distribuce, a.s.
a Obcí Holasicemi, která spočívá
v uzavření výše uvedené smlouvy za
účelem umístění distribuční soustavy
– zemní kabelová přípojka NN na zatížené nemovitosti a za účelem jejího
provozování, jejímž obsahem bude
právo zřídit, provozovat, opravovat
a udržovat distribuční soustavu na
zatížené nemovitosti. Věcné břemeno
bude zřízeno jako časově neomezené, bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 4.700 Kč bez
DPH
pověřilo:
• starostku k provedení rozpočtových
opatření za měsíc červen, červenec
a srpen 2015 až do výše 6.000.000 Kč
• starostku k zajištění rozšíření zabezpečovacího systému obecního úřadu
Holasice ul. Václavská 29 i v prostorách kadeřnictví

navrhlo:
• dodatečné zařazení bodu na program – stočné v lokalitě Rozhraní
určilo:
• Mgr. Sedlářovou jako zprostředkovatele mezi advokátní kanceláří Joukl
s.r.o. a občany obce Holasice ve věci
řešení problematiky veřejných sítí
a komunikací v lokalitě Rozhraní
uzavřelo:
• projednání závěrečného účtu za
rok 2014 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením obce
Holasice
souhlasilo:
• s převedením hospodářského
výsledku ZŠ ve výši 5.653,75 Kč do
rezervního fondu ZŠ
• s provedením nové kanalizační přípojky k rodinnému domu č.p. 264
v ul. Čsl. Armády dle zákresu v přiložené situaci. Veškeré práce spojené
s provedením přípojky budou hrazeny
v režii žadatele
nařídilo:
• převedení částky ve výši
200.000 Kč z rezervního fonu (413)
do fondu reprodukce majetku, investiční fond (416)
revokovalo:
• usnesení č. 50/2015 ze dne
5.5.2015 vzhledem ke změně výše
jednorázové náhrady
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kOtlÍkOvé dOtACE
pRO dOmáCNOsti

Výše dotace se bude pohybovat
mezi 70 a 80 %, pokud bude výměna
kotle realizována v obcích, které jsou
zahrnuty mezi prioritní území (v rámci
našeho
regionu:
Židlochovice,
Hrušovany u Brna, Nosislav, Rajhrad,
Žabčice, Popovice, Unkovice), dotace
se navýší ještě o 5 %. Maximální celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt jsou
150.000 Kč, maximální výše dotace
tedy může dosáhnout 127.500 Kč.
Jihomoravský kraj předpokládá
zahájení příjmu žádostí na přelomu
2015/2016. Žádost o poskytnutí dotace včetně příloh se bude odevzdávat
v papírové podobě, formuláře budou
k dispozici na KÚ JMK.
Podrobnější informace naleznete na
stránkách Jihomoravského kraje
(www.kr-jihomoravsky.cz) – zde je
i dotazník předběžného zájmu.
Kontaktní osoby pro Vaše dotazy:
Bohdana Svobodová:
svobodova.bohdana@kr-jihomoravsky.cz, tel. 541 651 452
Jiří Michna:
michna.jiri@kr-jihomoravsky.cz,
tel. 541 651 441
Jana Skácelová:
skacelova.jana@kr-jihomoravsky.cz,
tel. 541 651 407

V současné době Jihomoravský kraj
připravuje projekt na tzv. kotlíkové
dotace, prostřednictvím něhož je
možné vyměnit stávající kotle na pevná
paliva za nové moderní zdroje vytápění
(např. plynové kotle či tepelná čerpadla). Tento projekt se týká mimo jiné
i fyzických osob.
Předmětem podpory přidělované
fyzickým osobám – konečným uživatelům bude: tepelné čerpadlo, kotel na
pevná paliva, plynový kondenzační
kotel, instalace solárně-termických
soustav pro přitápění, „mikro“ energetická opatření (např. zateplení, eliminace tepelných mostů, dílčí výměna
oken, těsnění oken a dveří). Způsobilé
výdaje mohou zahrnovat zejména projektovou dokumentaci, stavební práce,
dodávky a služby spojené s realizací
zařízení či úpravou otopné soustavy,
realizace „mikro“ energetických opatření, služby energetického specialisty
(vydá potvrzení vhodnosti „mikro“ energetických opatření, které je součástí
žádosti o dotaci) a další.
Podporu na výměnu zdroje tepla je
možno poskytnout pouze v rodinném
domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno
„mikro“ energetické opatření, případně
v domě, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (např.
zateplení nebo výměna oken) na úroveň „C“ (úsporná). V kombinaci s výměnou zdroje tepla bude možné realizovat
instalaci solární termické soustavy.

v HOlAsiCÍCH už OpĚt
CHyBÍ kRONikář
Jen velmi nerada jsem přijala rezignaci obecního kronikáře pana Ondřeje
Hoberly na jeho funkci. Opět jsme
v situaci, kdy v Holasicích nemáme
pokračovatele pana Bořivoje Duchoně,
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Článek od Aničky

který velice pečlivě zaznamenával dění
v obci a nashromáždil spoustu zajímavého materiálu především z historie
naší obce. Pan Hoberla zpracoval zápisy za roky 2012, 2013 a 2014. Tedy
zatím zůstává nezajištěn zápis za rok
2015.
Tímto tedy vyzýváme občany,
NEMÁ-LI NĚKDO ZÁJEM VÉST KRONIKU OBCE. Určitě je možné a nutné
zajistit pro nového kronikáře příslušná
školení a kurzy. Zájemci, přihlaste se,
prosím, na obecním úřadu.

Dobrý den, tento článek bude opět
o létě a prázdninách, stejně jako minulý rok. Rozhodla jsem se připravit si pro
vás článek s několika body, které
byste měli stihnout do té doby než
půjdete do školy nebo než vám skončí
dovolená a prázdniny.
1. Celý den se dívat na filmy. Je to
super odreagování a navíc se můžete
podívat na spoustu filmů, které jste
nestihli zhlédnout přes školní rok.
2. Celý den si číst. Platí tady to samé,
jako v minulém bodu, ale s tou výhodou, že rodiče budou asi více nadšení.
3. Zaplavte si! K létu neodmyslitelně
patří bazény, moře a voda celkově.
Když jste ve vodě během léta, má to
takovou větší atmosféru nežli v zimě.
4. Stanujte. Stanování je parádní čas
na dobrodružství a udržování lidských
vztahů. Je úplně jedno, zda pojedete
100 kilometrů od domu do opuštěného lesa (ale stanujte pouze tam, kde je
to dovoleno!) nebo budete kempovat
na zahradě.
5. Udělejte si piknik! Vezměte partu
kamarádů, dobré jídlo a pití, deku,
vyberte to správné místo a máte zaděláno na krásné odpoledne.
Tak, to by bylo ode mě vše a loučím
se! :)
Anna Procházková

sBĚRNý dvůR HOlAsiCE
je určen občanům Holasic, kteří mají
zaplacen poplatek za odpady. Není
určen pro živnostníky a firmy! Obsluha
může požadovat předložení OP.
Jaké odpady je možné odevzdat:
- papír, plasty a sklo
- nebezpečné odpady (barvy, oleje,
ředidla, kyseliny, louhy, chemikálie)
- baterie a akumulátory, úsporné zářivky a výbojky
- elektroodpady (elektrické a elektronické spotřebiče) pouze kompletní
(nerozebrané)
- objemný odpad (nábytek, podlahové
krytiny, sádrokarton)
- stavební odpady (suť, cihly, dlažba)
pouze bez obsahu azbestu! - omezení
max. 1 m3 / RD / rok
- dřevo (povrchově neupravené)
- kovy
- bioodpady (tráva, listí, malé větve)
- jedlý olej a tuky (od 1.11. do 31. 3.
pouze rostlinné)
- prošlé léky a léčiva.

Provozní doba sběrného dvora:
Úterý
Čtvrtek
Sobota
7

15.00 – 18.00
15.00 – 18.00
09.00 – 11.00

mateřská škola Holasice
Letní období v mateřské škole
jsme započali návštěvou výstavy loutek v rajhradském Památníku písemnictví. Děti si měly možnost prohlédnout i vyzkoušet loutky pohádkových bytostí od krále počínaje
a Kašpárkem konče. Příjemná byla
návštěva divadelního představení
Barborka v MŠ.
Rodiče nově nastupujících dětí se
měli možnost seznámit s prostředím
naší mateřské školy pomocí informativní schůzky. Potřebné informace
budou zveřejněny na webových
stránkách.
Koncem měsíce si budoucí školáčci užili výlet do popovické obory,
k rajhradskému i popovickému rybníku nikoli pěšky, ale na kole. Děti si
vyzkoušely svoji samostatnost
a odvahu a na závěr byly odměněny
sladkým pohárem se zmrzlinou a šlehačkou v rajhradské cukrárně Café
Benedictine.
Kromě cyklovýletu si děti užily
i výletu autobusem do Čarodějnického dvora, kde se potěšily se spoustou exotických, domácích i lesních
zvířátek. Zaskotačily si na tamějších
průlezkách, nasytily se slavnostním
obědem a velmi, velmi unavení se
vracely do maminčiny náruče.
Letošní školní rok byl velmi náročný i zajímavý pro děti, rodiče i paní
učitelky a zároveň také krásný, pestrý a poučný. Rodičům děkujeme za
spolupráci a podnětné návrhy
a nápady. Děkujeme za pomoc při
stěhování školky před malováním,
rekonstrukcí sociálního zařízení a za

mateřská škola Holasice
pomoc při úklidu – panu
Oškrdalovi, panu Báborovi, paní
Menšíkové, paní Kaplanové, paní
Heumannové, paní Baďurové,
paní Tomanové.

Režim dne v mateřské škole
7.00 – 8.45
hry v hracích koutech dle
vlastní volby, skupinové činnosti, individuální
práce s dětmi, komunikativní kruh – sdílení
prožitků, naslouchání druhých, pohybová činnost

Bc. Ivana Pazderová, MŠ

8.45 – 9.00

společná ranní svačina

9.00 – 9.30
hry v hracích koutech,
skupinové činnosti, práce s předškoláky /
grafomotorika, pracovní listy, logopedická
motivační cvičení, činnosti na rozvíjení logiky
9.30 – 9.45

příprava na pobyt venku

9.45 – 11.45 pobyt venku, spontánní
pohybové činnosti
11.45 – 12.00 příprava na oběd
12.00 – 12.30 oběd
12.30 -12.45 odcházení dětí, které jdou po
obědě
12.45 – 13.15 poslechová četba, poslech CD,
poslech hudby
13.15 – 14.15 odpolední odpočinek,
individuální práce s dětmi
14.15 – 14.45 převlékání, hygiena, odpolední
svačina
14.45 – 16.30 pokračování ve hrách
a činnostech v hracích koutech, hudebně
pohybové aktivity, pohybové chvilky

8

9

Základní škola Holasice

Základní škola Holasice
Stravování:
• Veškeré informace o stravování
a jídelníčku sledujte na www.zsholasice.cz v sekci Stravování.
• Obědy budou dováženy ze ZŠ
a MŠ Syrovice a od září bude v provozu elektronické přihlašování a odhlašování obědů.

Prázdniny utekly jako voda, sluníčka a koupání jste si všichni určitě užili
a už je tu opět nový školní rok.
Dříve než se rozepíši, co nového
nás čeká, ráda bych vzpomněla na
závěrečné rozloučení se školním
rokem 2014/2015.
• Školní dvůr se na jeden den proměnil v stanové městečko. Žáci společně s rodiči postavili stany a pak už
sami bez rodičů přenocovali. Někteří
si dlouho do noci povídali, ale nakonec všichni usnuli.
• Poslední školní den jsme se rozloučili se čtvrťáky, kteří dostali na rozloučenou od obce trička s potiskem
a další upomínkové dárky. Doufám, že
se jim v Rajhradě bude dařit, budou
úspěšní, ale také rádi zavzpomínají na
holasickou školu.

Školní družina:
• Vzhledem ke kapacitě školní družiny budou žáci přijímáni dle kritérií.
Z předběžných přrihlášek vyplývá, že
snad bude všem vyhověno. Školní
družina bude v provozu do 16 hod.
Od 15 hod. mají žáci možnost navštěvovat nabízené zájmové aktivity, které
budou zahájeny 5.10.2015.

výměny dlažby a obkladů. V měsíci
září se uskuteční montáž hracích
prvků na zahradě. Děkuji všem rodičům, kteří přišli a pomohli ve školce
s úklidem.
• Poněvadž školní družina bude opět
v kmenové třídě, byly do třídy zakoupeny dvě nové komody.
• Ve školní výdejně proběhl vnitřní
audit a byly zakoupeny nové várnice.
Provoz MŠ:
• MŠ J. Fučíka od 1.9.2015
od 7:00 do 16:30 (p. uč. Pazderová,
p. uč. Kubíčková)
• MŠ Palackého od 1.9.2015
od 7:30 do 16:00 (p. uč. Michálková,
sl. uč. Seberová)

Opravy:
• Během letních prázdnin proběhlo
malování v MŠ na J. Fučíka a rekonstrukce hygienického zařízení včetně
10

• V červenci 2015 MŠMT schválilo
projektovou žádost a škole byla přidělena finanční dotace, která bude použita k rozvoji čtenářské gramotnosti,
ale také k výjezdu starších žáků na
podzim do anglicky mluvící země.
Pozvánka:
Říjen – Dýňování na školním dvoře
Listopod – Rej světlušek (lampiónový
průvod)
18.11.2015 – Den otevřených dveří

Školní rok 2015/2016
• 1.9.2015 nastoupí do 1. třídy 12
žáků, kteří se budou vzdělávat podle
školního vzdělávacího programu nově
s výukou anglického jazyka. S paní
učitelkou bude ve třídě i asistentka
pedagoga sl. Seberová, která bude
pracovat také jako učitelka v MŠ
Palackého s předškoláky.
• Žáci se pod vedením p. uč.
Hanzlíkové poctivě připravovali na
zářijové hody. Věřím, že jim to bude
slušete stejně jako loni.
• V dubnu skončil 3-letý projekt EU
Peníze školám. Za poskytnuté finance
byla škola vybavena interaktivní tabulí,
keramickou tabulí, notebooky a dalšími pomůckami, které přinášejí obohacení výuky.

Chtěla bych popřát všem žákům
úspěšný školní rok a rodičům hodně
sil a trpělivosti.
Sledujte prosím informace a fotogalerii na www.zsholasice.cz a nástěnkách zš a mš.
Využijte také komunikaci prostřednictvím emailu, konzultačních hodin, třídních schůzek nebo sjednané schůzky. Těšíme se na spolupráci.
Mgr. Pavlína Zámečníková
ředitelka ZŠ a MŠ Holasice
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sbor dobrovolných hasičů Holasice
Po klidném prožití prázdnin vám přinášíme několik řádků od holasických
hasičů:
V minulém vydání zpravodaje jsme
avizovali dětský den, který proběhl za
velmi vysokých teplot, které nás
následně provázely v průběhu takřka
celých prázdnin. Toto počasí mělo za
následek menší účast dětí i rodičů na
zmiňované akci. Motto dne „Trefa do
černého“ pro děti, které se akce
zúčastnily, znamenalo vyzkoušet si
skákací hrad, střelbu ze vzduchových
i paintbalových pistolí na terče tématicky vyobrazené. Mohli si vyzkoušet hod
klasickými šipkami na terč, házet plastovými šipkami na nafukovací terč,
zahrát si ruské kuželky atd. Snad se
všem dětský den líbil a v příštím roce
se nás sejde určitě mnohem více:-)….
Je třeba poděkovat i několika dárcům,
kteří přispěli na zabezpečení tohoto
dne – Ungrmat a Stavební bazar v Brně
- Bosonohách. Největší měrou pak přispěla již tradičně naše obec.
V této souvislosti jsme dostali několik dotazů na kroužek mladých hasičů,
kdy bude pokračovat a jestli vůbec
apod. Na tuto otázku jsme v daný okamžik nemohli zareagovat, ale již nyní je
předběžně domluveno, že kroužek
bude na podzim pokračovat, byť v prozatím omezenější podobě. O jeho
obnovení budou děti a rodiče včas
informováni.
Jednotka našeho sboru zasahovala
od začátku roku již u 16 událostí. Po
celkem klidném období nás čekalo

několik dní, kdy se měnící počasí
postaralo o zásahy nejen holasické
jednotky:
16. 6. Krátce po obědě vyjela jednotka k požáru keřů do Rajhradic. Na
místě jsme zasahovali s jednotkou HZS
ze Židlochovic.
17. 7. K požáru keřů vyjela jednotka
odpoledne k cyklostezce u Svratky
v Rajhradě. Na místě jsme zasahovali
s jednotkou HZS Židlochovice a pohotovostí E-onu, neboť požár vznikl od
tření vodičů nad místem události.
Po dnech s vysokými teplotami
zasáhla nejen Holasice bouřka a prudký vítr. Naše jednotka vyjížděla v podvečer do Rajhradu na ul. Masarykovu
na čerpání vody ze sklepa. Na místě
jsme museli řídit dopravu z důvodu
odstavení techniky na silnici. Bylo zjištěno zaplavení sklepu do výše cca 10 15 cm. Voda však již odtékala vytvořeným otvorem v podlaze pryč. Byla
doporučena kontrola statikem, neboť
otvor v zemi byl vytvořen samotnou
vodou u zdi domu a reálně hrozilo
narušení statiky každým dalším deštěm.
Od minulé události se jednotka přesunula jen o několik metrů dál, kde vítr
zlomil silnou větev a ta pádem zatarasila chodník. Použili jsme motorovou pilu
a větev postupně rozřezali a odstranili.
I od této události jsme na žádost starosty města Rajhradu přejížděli k další,
a to ke zdravotnímu středisku na stejné
12
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ulici. Zde jsme zjistili poškození střechy na více místech. Vzhledem k výšce
a nadcházející tmě bylo požádáno
o vyslání výškové techniky ze stanice
HZS (u předchozích událostí jsme
zasahovali sami). Do příjezdu techniky
HZS jsme místo zabezpečili a opět řídili dopravu na přilehlé silnici. Po dojezdu jednotky ze Židlochovic byla nasazena plošina, ze které se jeden člen
HZS a jeden člen naší jednotky poškozenou střechu opravovali. Na provizorní opravu největšího otvoru jsme
poskytli z naší výbavy plastové plachty.
Zásah jsme ukončili až po 23. hodině
v noci.
Během předešlého zásahu vyjela
jednotka i na upozornění jednoho
z řidičů ke zlomenému stromu na sjezdu z R52 od Brna. Silnější větev jsme
odstranili ručně ze silnice a vrátili se
zpět k události v Rajhradě.
Nutno podotknout, že během
našich zásahů v Rajhradě do města
vyjelo i několik dalších jednotek k různým událostem a i nám bylo občany
nahlášeno několik dalších. Vzhledem
k vytíženosti jsme však odkazovali na
KOPIS HZS v Brně, které události
vyhodnocuje.

jednalo o zbytečný hazard známé
neznámé osoby.
18. 8. Po období veder nás zastihl
silný déšť, který opět přidělal práci
mnoha lidem. Naše jednotka vyjela po
deváté hodině ráno do Rajhradu na
Starou poštu, kde došlo k zaplavení
nákladových ramp fy. Parfums
a Hartmann-Rico včetně odstavených
nákladních aut. Reálně hrozilo i vniknutí vody do jedné z hal poškozenou
kanalizací. Po dojezdu dalších jednotek (2x HZS Brno, SDH Syrovice, SDH
Židlochovice) byly celkem nasazeny
k odčerpávání 4 cisterny a 2 plovoucí
čerpadla. Na místě řídila dopravu
Policie, neboť hadice byly nataženy
přes silnici do Syrovic. Zásah byl ukončen až po 14. hodině odpolední.
21. 8. K požáru stodoly jsme vyjížděli
do Opatovic po 18. hodině. Na místě
byl zjištěn požár zahradního domku,
který byl jednotkou HZS lokalizován.
Po dojezdu ostatních jednotek síly na
místě zredukovány a jednotky odeslány zpět na základny, kam jsme dojeli
před 19. hodinou. Na místě události
došlo k ošetření jedné zraněné osoby
osádkou ZZS.
Více informací najdete na našich
webových stránkách
www.holasice.cz /hasici
nebo fotky na portálu
http://sdhholasice.rajce.idnes.cz

7. 8. K požáru za ulicí Štefánikova
v Rajhradě vyjela naše jednotka a HZS
Židlochovice krátce před osmou hodinou ráno. Na místě jsme našli ohniště
bez dozoru, které bylo důkladně prolito vodou. Vzhledem k dlouhotrvajícímu
suchu a okolnímu suchému porostu se

Luboš Bachorec
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Něco z historie obce Holasice
kaple sv. václava a holasické
zvony
Na místě dnešní kaple stávala
v dávných dobách dřevěná zvonice.
V roce 1840 se obec rozhodla postavit zvonici zděnou. Byla to už vlastně
malá kaplička s oltářkem, obrazem sv.
Václava a soškou Panny Marie.
Vystavěna byla ku cti a chvále sv.
Václava, patrona obce Holasice. Do
kapličky byl v tom roce zakoupen nový
zvon 55 liber (asi 30 kg) těžký.
Brzy na to si přáli obyvatelé Holasic
kapličku větší. Od zemské vlády bylo
získáno v roce 1848 ke stavbě povolení. Na jeho základě byla kaple přestavěna do nynější podoby. V této
době bylo také od biskupské konzistoře získáno povolení sloužit každoročně na svátek sv. Václava mši. Právě
odtud vzešla tradice svatováclavských
hodů, která se slaví v naší obci do
dnešních dnů. Při této příležitosti
k důstojné oslavě patrona naší obce
patří nedělní mše svatá, krojovaný průvod obcí za doprovodu živé hudby
a odpolední posezení včetně možnosti zatancovat si. Již velmi oblíbenou se
stala předhodová sobotní zábava
v obecní sokolovně.
Obec se zavázala, že bude kapli
po všechny časy udržovat v pořádku
a vyzdobila ji četnými hodnotnými dary
občanů. Roku 1859 Matouš
a Mariana Čupovi za pomoci Josefa
Rožnovského z č.p. 18 darovali do
kaple sochy sv. Cyrila a Metoděje
(sochy jsou 1,3 m vysoké, byly posvěceny farářem P. Aloisem Skárkou za

asistence kaplanů P. Viktora
Kunzfelda a P. Benona Tiraye). Téhož
roku věnoval do kaple Jan Badal obrazy Krista a Panny Marie, Petr Škarda
s manželkou věnovali zář k sošce
Panny Marie a obrazy sv. Floriana
a sv. Jana Nepomuckého. V roce
1860 daroval Josef Rožnovský skříňku na sošku Panny Marie a rám pro
obraz sv. Václava. V roce 1928 byla
kaple opatřena novým obrazem patrona sv. Václava, od akademického
malíře Jana Kohlera (obraz byl zakoupen za 600 Kč opatřených sbírkou po
obci). V roce 1929 byl pro kapli
zakoupen nový, pěkný bronzový lustr
nákladem 1.000 Kč ze sbírky pořádané po obci. Za bojů ve II. světové
14
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válce, v roce 1945 byla kaple velmi
poškozena. Opravena byla ochotnými
občany bezprostředně na to.
Do roku 1978 se o kapli starali
Josef Svoboda a Antonín Ungr. Pro
další období převzala do péče kapli
jedenáctičlenná skupina z řad holasických žen pod vedením Marie
Bělíkové. V dnešních dnech o kapli
pečují zejména paní Zdeňka
Spišáková, paní Věra Solařová a paní
Marie Bachorcová.
V roce 1951 byla provedena izolace zdiva kaple a podsklepení (o jaký
rozsah podsklepení se jedná, není
uvedeno). V roce 1981 byla provedena generální oprava celého objektu.
Byly provedeny vnější břízolitové omítky, opravena střecha, obnoveny nátěry. Instalováno elektrické osvětlení,
doplněn nový lustr. Zřízeno elektrické
zvonění. Vše bylo provedeno za pracovní pomoci místních občanů a materiální pomoci MNV v hodnotě

5.000 Kč. Celková hodnota díla je
uváděna 10.000 Kč. Jmenovitě zásluhu na opravě v tomto roce mají
Ladislav Mátl, Jaroslav Duchoň,
Stanislav Dohnal, na vnitřním dřevěném obložení vč. obětního stolu a oltáře je práce Jana Sosnara z č.p. 33,
stavební část oltáře opravil pan
Dröscher, novou kamennou desku na
oltář zhotovil a daroval Ladislav Mátl
z Rajhradu.
V létě 1992 byla provedena oprava
kaple. Dne 20. 7. 1993 byla Farnímu
úřadu v Rajhradě předána k prozkoumání „autentika“ vyzvednutá v rámci
oprav oltáře, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Zmíněná schránka (autentika) obsahuje ostatky svatých mučedníků Valentina, Amantia, Viktorie,
Barbory, Markéty, Kristiny a jiných
světců z prvních křesťanských dob.
Do oltáře v kapli byly znovu vloženy
a posvěceny o holasických hodech
26. 9. 1993 generálním vikářem P.
Jiřím Mikuláškem s latinským vypověděním, jehož překlad zní: „Já, Jiří
Mikulášek, vikář generální diecéze
brněnské, světím oltář s ostatky…“.
K tomu v latině doložka P. Radima
Valíka, t.č. administrátora rajhradského kláštera.
V roce 2012 byla zhotovena venkovní dlažba vedle kaple včetně instalace venkovního mobiliáře (info tabule,
lavička), v témže roce byla provedena
oprava havarijního stavu elektroměrového rozvaděče a elektroskříně, bylo
opraveno pravidelné zvonění kaple
ráno a večer. V roce 2013 byla prove15
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dena oprava oken a vstupních dveří,
obnoveny nátěry venkovních parapetů.
Na průčelí kaple byl umístěn dřevěný kříž, pocházející ze zrušeného
holasického hřbitova. Jednalo se
o morový hřbitov, zřízený v Holasicích
v roce 1831. Tento hřbitov byl kvůli jím
procházející stavbě železnice z Vídně
do Brna zrušený v roce 1838.
V Pamětní knize, v zápise z roku 1848

je mj. uvedena věta: „Toto založení jest
na památku pro všechny potomky …“.
Holasická kaple má dva zvony.
Malý umíráček (10 kg) s letopočtem
1736 pochází pravděpodobně ještě
z dřevěné zvoničky. Jeho klinkání už
oznámilo úmrtí mnoha stovek místních
občanů a s nimi se za jejich domov
rozloučilo. Druhý zvon byl pro tehdy
novou kapli koupený v r. 1840. Tento
zvon byl však v roce 1916 za I. světové války zrekvírován pro válečné účely.
V roce 1923 obec zakoupila pro kapli
místo něho zvon nový, vážící 35 kg.
Na tomto zvonu je obraz sv. Václava
a sv. Ludmily, letopočet 1923 a nápis:
„Sv. Václave, vévodo české země,
nedej zahynouti nám i budoucím“.

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

Článek byl zpracován na základě
spisu O obci Holasice, jehož
autorem je pan Bořivoj Duchoň

Novými občánky Holasic jsou
Filip Česal
Klára Stejskalová
Agáta Grofová
Lada Čupová

inzerce
užitečná informace
Nezvládáte své dluhy? Nezbývají vám peníze
na živobytí? Navštěvují vás exekutoři a věřitelé?
Víte, že existuje jediná možnost, jak se zákonně zbavit dluhů? Jde to diskrétně, profesionálně, se zajištěním kompletního servisu v průběhu řízení. Dokonce lze zastavit exekuce
a penále.

Naposledy
jsme se rozloučili

Více informací
získáte
na telefonu
776 234 297.

s panem Zdeňkem Černým
Čest jeho životu!

Oddlužili jsme již 9 679 lidí s dluhy ve výši
7,3 miliardy korun.
Pomůžeme i vám!
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poděkování

Halelista

Vážení občané,
v minulých dnech naše obec uspořádala akci pro Vás občany obce a to
snižování plateb za energie pomocí
elektronických aukcí pro vaše domácnosti. Navázali jsme tak na dlouhodobé
kladné zkušenosti s touto praktikou
z okolních obcí a měst, konkrétně ze
Židlochovic, Rajhradic, Opatovic a dalších, kde již tyto aukce několikrát proběhly.
Celý průběh nám pomohla zajistit
společnost Terra Group Investment
a.s., které se podařilo snížit vaše náklady na energie v průměru o 28% a které
tímto děkujeme.
Toto snížení bylo zajištěno pro
domácnosti zdarma a navíc dostáváme
od této společnosti za každou domácnost finanční podporu, která bude použita na naše Václavské hody.
Můžeme tedy říct, že každá domácnost, která se této aukce zúčastnila,
také přispěla na tradiční akci pořádanou v naší obci.
Dále tímto všichni napomáháme
tomu, aby na naše domovy nezvonili
podomní prodejci, kteří se tváří jako
odborníci, ale jde jim pouze o jejich zisk.
Gratulujeme tedy všem občanům,
kteří si snížili náklady na energie a tím
i přispěli na svoji obec.
Vzhledem k tomu, že jsme byli
z celým průběhem aukcí spokojeni,
budeme v těchto aktivitách a současně
úsporách pokračovat.
Rádi tyto úspory umožníme i dalším
našim občanům, kteří tímto podpoří
i svoji obec.
Čekáme na vás na Obecním úřadě
v Holasicích každé pondělí a středu
v úřední dny.

Dobrý den,
srdečně zveme všechny děti
i dospělé na naše podvečerní tvoření.
Scházíme se každou středu od 17 do
20 hodin v prostorách klubovny na
Obecním úřadu v Holasicích.
První podzimní setkání proběhne ve
středu 7. 10. 2015. Přijďte si vytvořit
obrázky technikou decoupage, přáníčka či ozdoby z papíru (teabag folding,
quilling...), můžete si ozdobit sítotiskem, razítky nebo speicálními voskovkami trička, tašky, prostírání apod,
zájemci si mohou vyzkoušet malbu na
hedvábné šátky a šály, poradíme
s vyšíváním, pletením, háčkováním
apod.
Dále vás chceme všechny pozvat
na podzimní prodejní výstavu
„Podzimní nálada“, která se bude
konat v prostorách sokolovny
v Holasicích ve dnech 24. a 25. 10.
2015 v době od 9 do 17 hodin. Přijďte
si vybrat z našich výrobků s podzimní
a zimní tematikou nebo jen posedět
u kávy a něčeho sladného a načerpat
inspiraci pro vlastní tvorbu.
Těšíme se na vás!

V případě zájmu, vezměte si poslední vyúčtování za elektřinu a plyn
a smlouvy (dodatky smluv) se současnými energetickými společnostmi. Kdo
nemůže přijít, může se zaregistrovat na
WWW.OBECOBCANUM.CZ
Těšíme se na vaši účast.
Lenka Ungrová a Dušan Makaj
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Obecní knihovna Holasice
„Ne všichni, kteří bloudí, jsou ztraceni.“
John Ronald Reuel Tolkien

J.R.R. tolkien – Hobit
21. září si připomeneme 78. výročí
vydání knihy Hobit aneb Cesta tam
a zase zpátky a zároveň 42. výročí
smrti jejího autora J.R.R. Tolkiena.

* 3. ledna 1892, Jihoafrická republika
+ 2. září 1973, Bournemouth,
Velká Británie
syn Christopher pak ještě z pozůstalosti svého otce vydal soubor mýtů
Středozemě pod názvem Silmarillion.
Hobit byl v češtině poprvé vydán
v nakladatelství Odeon roce 1979.
Překladatelem byl zakázaný František
Vrba, proto musel být v tiráži uveden
Lubomír Dorůžka. Protože se jednalo
o knihu pro děti, nechyběly v ní – dnes
u této knihy nezvyklé – ilustrace pro
dětské čtenáře (Jiří Šalamoun).
Tolkien významně ovlivnil hrdinskou
literární tvorbu, je dokonce považován
za otce moderní fantasy. Jeho svět
a příběhy byly inspirací pro mnohé
umělce, ať už na poli literárním, filmo-

John Ronald Reuel tolkien byl
britský spisovatel, filozof a univerzitní
profesor na Univerzitě v Oxfordu. Je
autorem fiktivního světa Středozemě,
který opředl řadou legend a příběhů.
Prvním z nich je právě Hobit.
Tato kniha poprvé vyšla 21. 9. 1937
v nakladatelství Allen&Unwin. Původně
byla určena pro děti a její autor neočekával, že by tento příběh mohl zaujmout
větší skupinu čtenářů. Opak však byl
pravdou. Hobit si získal srdce dospělých čtenářů a Tolkienovi nakladatelé
brzo žádali pokračování. Tak spatřilo
světlo světa nejznámější Tolkienovo dílo
– Pán prstenů (1954-1955). Tolkienův
18

Obecní knihovna

klub seniorů

vém, počítačovém…
Po velkém úspěchu filmové verze trilogie Pán prstenů (2001-2003) slavil
její režisér Peter Jackson další triumf
s filmovým Hobitem (2012-2014)
s Martinem Freemanem v titulní roli.
Všechny Tolkienovy knihy najdete
i v Obecní knihovně Holasice, která vás
současně zve i k prozkoumání nových
knih ve svém fondu.

Ráda bych vás pozdravila jménem
svým a jménem všech seniorů, kteří již
aktivně využívají prostory našeho nového Klubu seniorů v Holasicích. Tímto
bych zároveň pozvala ty z vás, kteří
ještě nenašli odvahu se za námi podívat. Scházíme se každé úterý od 10
do 12 hodin, účast není povinná, není
nutné chodit pravidelně, neplatí se ani
žádné poplatky. Vše je dobrovolné,
stačí dobrá nálada a chuť popovídat si
se sousedy – vrstevníky a třeba se
i něco nového dozvědět. Aktuální
informace můžete sledovat na nástěnkách u samoobsluhy nebo na
Obecním úřadě.
Dovolte mi, abych shrnula naši
dosavadní činnost za poslední tři měsíce. Fungování Klubu seniorů jsme
zahájili 9. 6. 2015 výletem do
lednice. Počasí se nám vydařilo
a myslím, že všichni účastníci si výlet
užili a byli spokojeni. Navštívili jsme
společně státní zámek Lednice,
zámecký skleník, zcela mimo plán
jsme navštívili také výstavu soch
z písku, a někteří účastníci se prošli až
k minaretu či vystoupali dokonce až na
minaret.
První oficiální schůzka v naší nově
vybavené klubovně v prostorách
Obecního úřadu se potom konala 16.
6. 2015. Měla jsem velkou radost, že
účast byla hojná – dostavilo se celkem
14 seniorů! Všem se moc líbily upravené prostory klubovny laděné do
modrobíla.
Na schůzkách probíráme u kávy

Knihy pro dospělé:
Forsyth, Frederick: Seznam smrti
MacMahonová, Kathleen:
Takhle to končí
Spalding, Nick: Lásko, kde jsi?
Silva, Daniel: Ukradený Caravaggio
Bachman, Fredrik:
Babička pozdravuje a omlouvá se
Nesbø, Jo: Červenka
Nesbø, Jo: Nemesis
Kleypas, Lisa: Dívka s hnědýma očima
Knihy pro děti:
Chainani, Sonan:
Škola dobra a zla 1,2
Castová, P. C. – Castová Kristin:
Škola noci: Vykoupená
Feldhaus, Hans-Jürgen: Fakt ujetý
Marzi, Christoph: Poslední čarodějka
Hledej v obrázku: Jaro, léto, podzim,
zima
Už to víš? Hraj si a poznávej
Petra Koláčková
knihovnice
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Zprávy z klubu seniorů
aktuální kulturní tipy v okolí v daném
období, vyměňujeme si zkušenosti
z výletů i návštěv výstav, divadel atd.,
ale probíráme i zahrádky nebo dění
v obci v minulosti, dovolené, prostě na
co přijde řeč. Oblíbené je také promítání fotografií z cest na projektoru. Na
poslední schůzce jsme vybírali tu nej
předzahrádku v Holasicích. Šťastný
výherce již brzy obdrží drobnou výhru.
Bylo objednáno 6 kusů průkazů
Senior pas, půjčovaly se knihy i odborná literatura o péči o nemocného
člena rodiny.

nášce nebyl, a případně by měl zájem
o radu, může se obrátit na mne pro
kontakt.
Dne 5. 8. jsme se potom společně
s některými členy klubu vydali do
Brna, kde jsme navštívili divadelní
představení na letní scéně divadla
Radost Hadrián z římsů. Představení
bylo úžasné, všichni jsme byli opravdu
příjemně překvapeni a užili jsme si i
procházku osvětleným Brnem v horké
letní noci.
To, že se o našem klubu už „špitá“
i za hranicemi Holasic, jsme zjistili,
když se jednoho dne v naší klubovně
objevil nezávislý novinář pan Jiří
Smutný, který následně o nás napsal
dva články – na internetový server
Novinky.cz a do deníku Rovnost. Oba
články jsou k dispozici v kronice v naší
klubovně.
V létě jsme se zkrátka nenudili
a naše schůzky jsme si vždy mile užili,
což dokládají i přiložené fotografie.
Proto apeluji i na ostatní seniory v naší
obci, aby se za námi, třeba jen občas,
přišli podívat a vykročili tak ze stereotypu všedních dnů.
V současné době již začínáme plánovat další autobusový zájezd, tentokrát do předvánoční vídně, termín
bude brzy upřesněn na nástěnce.
Zájemci se mohou již nyní hlásit mně
nebo na Obecním úřadě.
Pěkné babí léto všem přeje

Velký úspěch u seniorů mají dva přítomné počítače, pořízené z dotace
Jihomoravského kraje. Skoro všichni
senioři už si zkusili počítač „osahat“,
vyzkoušeli si práci s myší na jednoduchých programech, ti pokročilejší už
psali e-mail nebo stahovali fotografie
z fotoaparátu.
Dne 14. 7. jsme absolvovali přednášku finanční poradkyně Šárky
Švancarové, kde jsme se dozvěděli,
kam se můžeme obrátit v případě
finančních obtíží, a že téměř každá
situace se dá vyřešit, pokud už se do
ní člověk dostane. Kdo na této před-

Jitka Holíková
koordinátorka Klubu seniorů
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