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Domov pro seniory
Úvodní slovo starostky obce

Rajhrad
– pomáháme seniorům vést aktivní a nezávislý život
– aktivní a soběstačný senior má jistotu, že o něho bude
dobře
dobře postaráno
postaráno i při
při zzhoršujícím
horšujícím sse
e zzdravotním
dravotním sstavu
tavu
– kvalitní služby za rozumné
rozumné ceny
– máme dlouholeté zkušenosti s péčí
péčí o seniory
– moderní
moderní a bezbariérové
bezbariérové bydlení – kolaudace 2014
pokoj
– senior má vždy samostatný byt nebo
nebo p
okoj
– Akátový dům se nachází v centru města Rajhrad
s veškerou občanskou vybaveností a výbornou
dostupností do centra Brna.

Moderní
Mo derní a b
bezpečné
ezp ečné
bydlení pr
pro
ro
o seniory

Děti ze školky – Masopust

Akátový dům
SEN Bydlení s.r.o., Městečko 52, 664 61 Rajhrad
tel.: 776 479 455, e-mail: info@senbydleni.cz
www.senbydleni.cz
www.senbydleni.cz
/ SENBydleni

inzerce

Přijďte k náám na nezávazn
nou prohlídku Va
Vašeho
Vašeho nového
o domova

Příjemné předjaří, všem čtenářům
našeho obecního zpravodaje.
Jen co zima skutečně skončí
i podle kalendáře, rádi bychom se
pustili do několika větších investičních záležitostí v naší obci. Zejména
to bude realizace multifunkčního
hřiště za budovou sokolovny. Bude
se jednat o investici cca 1,2 milionu
korun. Zažádali jsme o dotaci na
vybudování tohoto hřiště, podaří-li se
peníze získat, bude dobře, ale ve
schváleném rozpočtu je s touto
investicí počítáno.
V pozdním létě to bude velmi
nákladná investice a to do obnovy
veřejného osvětlení na velké části
našeho katastru (ulice Čsl. Armády,
Palackého, Václavská a Úzká). Dle
projektové dokumentace se bude
jednat o investici ve výši 4,8 milionu
korun. Rovněž na tuto investici jsme
požádali o dotaci ze státního programu. Výsledky obou případných dotací se dozvíme někdy v měsících květen – červen. Nicméně díky úsporám, které se podařilo za uplynulých
pět let naspořit, bychom mohli i tuto
částku uhradit ze svých zdrojů. Leč
získání dotace umožní investovat do
dalších potřebných oblastí.
Vzhledem k tomu, že v měsíci červnu končí technická kontrola doprovodnému vozidlu našich hasičů,
budeme usilovat o pořízení nového
zásahového vozidla pro zajištění
akceschopnosti naší zásahové jednotky. Na pořízení tohoto vozidla

jsme požádali o dotaci z Jihomoravského kraje a Ministerstva vnitra.
Uvidíme, jaké částky se podaří získat
a následně bude vypsáno výběrové
řízení na pořízení tohoto auta. Dle
požadavků našich hasičů půjde
o částku cca 1,5 milionu korun.
V letošním roce bychom chtěli
také obnovit mobiliář naší obecní knihovny – zejména výměna okna, které
netěsní. Chtěli bychom vyměnit regály na knihy, samozřejmě celou prostoru vymalovat, pořídit nový nábytek
pro paní knihovnici. I na tuto obměnu
jsme požádali o dotaci Jihomoravský
kraj.
Již jsou to tři roky, kdy jsme restaurovali naše kulturní památky.
V tomto roce tedy budeme usilovat
o provedení údržby kříže u benzínové
pumpy, sousoší ležících lvů, sochy
sv. J. Nepomuckého vč. výměny
bezpečnostního skla.
V tomto krátkém výčtu jsem naznačila pouze ty větší plánované investice. V průběhu roku se zabezpečuje
celá řada dalších běžných udržovacích prací a samozřejmě se objeví
také nepředvídané problémy, které
se snažíme řešit. Přejme si, aby těch
nepředvídaných problémů bylo
v roce 2016 co nejméně.
Děkuji za pozornost, přeji vám
pěkné dny v začínajícím jarním období, hodně zdraví a vitality!
Lenka Ungrová
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Zasedání zastupitelstva obce
v Zastupitelstvo obce na svém 13.
zasedání konaném dne 17. 12. 2015
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 13. zasedání zastupitelstva obce Holasice pana
Zdeňka Holackého a Rudolfa Holackého;
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva
obce
• rozpočtové opatření č. 10/2015
• vyrovnaný rozpočet na rok 2016: příjmy
12 712 800 Kč, výdaje 12 712 800 Kč.
V navrženém rozpočtu ve výdajích bude
doplněn § 3633 (plynofikace) o částku
110 tisíc korun oproti vyvěšenému návrhu
rozpočtu. Snížen bude § 2219 ve výdajích o částku 110 tisíc korun oproti vyvěšenému návrhu rozpočtu.
• rozpočtový výhled na léta 2017-2019
• OZV č. 2/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2016 ve výši
600 Kč/osoba.
• výši stočného pro rok 2016 ve výši 25
Kč/m3 + DPH, tj. celkem 28,75 Kč/m3
• termín splatnosti za stočné takto: poplatek za stočné je splatný jednorázově a to
nejpozději do 30. 6. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. 6. a do
30. 9. příslušného kalendářního roku
• předložený návrh na vyřazení majetku
p.o. ZŠ a MŠ Holasice
• návrh zápisu do obecní kroniky za rok
2013 v předložené podobě
• zveřejnění záměru pronájmu asi 4 m2
střechy pro umístění antén a telekomuni-

kačních zařízení a dále cca 1 m2 stěny
chodby pro umístění zařízení pro napájení
elektrickou energií v budově ZŠ Holasice,
ul. Palackého č. 24
• podání žádosti o dotaci na projekt
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště
Holasice“ do programu MŠMT – Program
133 510 „Podpora materiálně technické
základny sportu“.
• smlouvu o dílo uzavřenou mezi společností PIONS s.r.o. a OH za účelem provedení a zpracování projektové žádosti
o dotaci do programu MŠMT – Program
133 510 „Podpora materiálně technické
základny sportu“
• napojení nového RD z pozemku p.č.
418/1 k.ú. Holasice na obecní kanalizaci. Po skončení prací uvede žadatel na
své náklady vše do původního stavu.
• smlouvu o právu stavby č. 796/2015;
pověřilo:
• starostku obce k provedení rozpočtového opatření za měsíc prosinec 2015 až
do výše 1 milion Kč
• starostku obce k řádnému ukončení
všech běžných záležitostí obecního úřadu
ke konci roku 2015 ve spolupráci s účetní obce a místostarostou obce.
v Zastupitelstvo obce na svém 14.
zasedání konaném dne 27. 1. 2016
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 14. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní
Tomanovou a pana Rudolfa Holackého;
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva
obce
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Zasedání zastupitelstva obce
• rozpočtové opatření č. 11/2015
• podání žádosti o dotaci na projekt
„Obnova veřejného osvětlení v obci
Holasice“ do státního programu EFEKT
2016, bod B1 Opatření snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
• zadat zpracování podkladů a žádosti
o dotaci do Státního programu EFEKT
2016 společnosti Energie Direct. Dle
nabídky ze dne 11.1.2016, cena celkem:
20 818 Kč vč. DPH
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok
2016 dar ve výši 8 000 Kč o.s. Holasické
Violky s následným vyúčtováním do konce
roku 2016. Pro využívání prostor sokolovny v roce 2016 je nutné složit vratnou jistinu 2 000 Kč
• darovací smlouvu č. 0047/2016 uzavřenou mezi o.s. Holasické Violky a Obcí
Holasice
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok
2016 dar ve výši
20 000 Kč
Mysliveckému spolku Rajhrad-PopoviceHolasice, z.s. s následným vyúčtováním
do konce roku 2016
• darovací smlouvu č. 0048/2016 uzavřenou mezi Myslivecký spolek RajhradPopovice-Holasice, z.s. a Obcí Holasice
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok
2016 dar ve výši 5 000 Kč Základní organizaci ČSV,o.s. Rajhrad s následným vyúčtováním do konce roku 2016
• darovací smlouvu č. 0049/2016 uzavřenou mezi o.s. ČSV Rajhrad a Obcí
Holasicemi
• poskytnout z rozpočtu obce pro rok
2016 dar ve výši 5 000 Kč RAFK , o.s.
Rajhrad s následným vyúčtováním do

konce roku 2016
• darovací smlouvu č. 0050/2016
uzavřenou mezi RAFK, o.s. a Obcí
Holasice
• návrh smlouvy vč. dodatku č. 1 o pronájmu střechy budovy ZŠ k umístění antén
a telekomunikačních zařízení
• smlouvy o dílo Zpracování programu
rozvoje obce Holasice
• komisi pro otevírání obálek s nabídkami
a pro posouzení a hodnocení nabídek dle
směrnice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu pro rok 2016 ve složení:
paní
Dufková,
Ing.
Menšíková,
Mgr. Čupová, Ing. Stejskalová, Rudolf
Holacký, Zdeněk Holacký, paní
Tomanová, pan Bachorec
• zveřejnění záměru prodeje části obecních pozemků: p.č. 394/8 v k.ú.
Holasice o výměře 10 m2 a p.č. 394/9
v k.ú. Holasice o výměře 15 m2 (pozemek bude sloužit pro budoucí novou
distribuční trafostanici Mřížová). Viz GP
č. 719-1606/2015 z 14.1.2016
souhlasilo:
• se jmenováním pana Jiřího Muchy,
bytem Holasice, ul. Václavská do funkce
obecního kronikáře ve smyslu zákona
č. 80/1920 Sb., v platném znění
revokovalo:
• usnesení č. 5/2015 z 2.2.2015
a usnesení č. 19/2015 z 11.3.2015
z důvodu nové žádosti o prodej obecních
pozemků pro budoucí novou distribuční
trafostanici Mřížová a předložení platného
GP č. 719-1606/2015 z 14.1.2016,
z něhož vyplývá přesná poloha uvažované
nové trafostanice.
3

Informace obecního úřadu

Informace obecního úřadu

STATISTIKA V OBCI
Výše stočného pro rok 2016:
25 Kč/m3 + DPH, tj. celkem 28,75
Kč/m3.
Dle způsobu zjišťování množství
vypouštěných odpadních vod:
• směrnými čísly – 35 m3/rok/osoba
bydlící v obci, tj. 1 006 Kč vč. DPH /
rok / osoba
• vodoměrem – dle spotřeby vody –
dle odpočtu stavu vodoměru x
28,75 Kč/m3 vč. DPH.

Počet obyvatel obce ke dni
31.12.2015 je 1 085 obyvatel přihlášených k trvalému pobytu.
statistika
muži ženy celkem
31.12.2015 chlapci dívky
do 15 let

112

99

211

nad 15 let

446

428

874

celkem

558

527 1 085

rok

narození

přistěho- odstěhovaní
vaní

úmrtí

celkem

dívky

chlapci celkem

2014

18

8

10

2015

14

8

6

ženy

muži

celkem

celkem

9

6

3

30

18

8

4

4

35

16

Poplatek za psa: 100 Kč za psa.
Hradí se za štěně starší 3 měsíců.

POPlATKy 2016

Platbu je možné provést:
• v hotovosti na pokladně Obecního
úřadu v Holasicích
pondělí, středa
7:00 – 17:00 hod.
úterý, čtvrtek
7:00 – 15:00 hod.
pátek
7:00 – 13:30 hod.

Splatnost plateb za poplatky je jednorázově do 30.6.2016 nebo ve
dvou splátkách do 30.6.2016
a 30.9.2016.
Poplatek za komunální odpad:
600 Kč / rok / za osobu s trvalým
pobytem v obci nebo za osobu, která
má v k.ú. Holasice ve vlastnictví nemovitost, ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba, osoby ve
věku 75 až 79 let hradí 300 Kč,
osoby nad 80 let a osoby ZTP/P
jsou od poplatku osvobozeny.

• převodním příkazem na účet obce
Holasice:
u Komerční banky, a. s.:
číslo účtu: 10225641/0100
nebo u Sberbanky CZ:
číslo účtu: 4060013792/6800
VS = číslo popisné domu.
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V případě, že platíte bankovním převodem poplatek za celou rodinu, je
možné ho uhradit jednou částkou.
Platíte-li však pouze za některé členy
rodiny, je nutné provést platby jednotlivě a ve specifickém symbolu vždy
uvést rodné číslo osoby, za kterou je
poplatek placen.

VýVOZ KOmunálníHO ODPADu
V poslední době se opakovaně na
obecní úřad obrací občané z lokality
Rozhraní ve věci nevyvezení popelnice
s komunálním odpadem. Aby popelnice byla vyvezena, musíme splňovat
jistá pravidla. Vývoz komunálního
odpadu probíhá v roce 2016 vždy
v pátek v sudý týden. Barva popelnice by měla být černá, zelená, event.
pozinkovaná, pokud je jiné barvy, je
třeba ji viditelně označit, že se jedná
o komunální odpad. Dalším jasným signálem pro vývoz je viditelné umístění
popelnice u komunikace, po které
popeláři projíždí. Popelnici u vchodových dveří do domu, v předzahrádce či
pod pergolou nebudou popeláři vyvážet. Popeláři jezdí v nepravidelnou
dobu, a proto neuděláte chybu, když
popelnici umístíte na viditelné místo
k silnici, po které popeláři jezdí, už
večer ve čtvrtek před dnem vlastního
vývozu. Jestliže máte obavy, aby
popelnice nesjela z kopce, umístěte ji
k ostatním popelnicím, které jsou
umístěny k vývozu na rovném místě. Je
docela možné, že v tomto případě
budete muset popelnici odvést do
větší vzdálenosti od vašeho domu, ale
jsou občané v naší obci, kteří takto připravují popelnice už několik desítek
let, protože cesta k jejich domu je
např. úzká a popeláři do ní nezajedou.
Jestliže v týdnu, kdy budou popelnice
vyváženy, odjedete mimo domov,
musíte si zajistit umístění popelnice
tak, aby byla vyvezena. Nejjednodušší

PrOVOZ SBěrnéHO DVOrA
Od 1.12.2015 do 31.3.2016 je provoz sběrného dvora upravený.
Otevřeno ve sběrném dvoře bude
pouze v sobotu od 9,00 – 11,00
hodin. V případě potřeby uložení velkoobjemového odpadu volejte na
obecní úřad a dohodněte si možnost
otevření sběrného dvora.
Od 1.4.2016 do 30.11.2016 bude
provoz sběrného dvora probíhat takto:
úterý, čtvrtek
15:00 – 18:00 hod.
sobota
9:00 – 11:00 hod.

SVOZ BIOPOPelnIC 2016
Svoz bioodpadu v letošním roce bude
probíhat od 1.4.2016 do 30.11.
2016, 1x za 14 dnů, vždy lichý týden
v úterý. První svoz bude 12.4.2016.
Ti z občanů, kteří si zažádali o dodání
biopopelnice z podzimní výzvy – dotace, vzhledem k složitější administrativě
v Praze, očekávejte přidělení biopopelnice nejdříve v srpnu 2016.
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Informace obecního úřadu
je požádat sousedy, zda-li by popelnici
za vás umístili tak, aby byla popeláři
vyvezena.
Je třeba také třídit svůj odpad.
Jestliže do popelnice umístíte odpad
ze zahrádky, vánoční stromek či zelené větve, tento odpad také popeláři
neodvezou. Jedná se o tzv. bioodpad
a ten patří do hnědé popelnice či do
hnědých kontejnerů na sběrných místech. Bioodpad můžete odvést do
odpadového dvora, který je celoročně
otevřený. Stejný postup platí pro např.
papírový odpad – kartony, noviny
apod. Opět pro uložení papírového
odpadu využívejte buď odpadový dvůr
či modré kontejnery na sběrných místech. Samozřejmě pokud papírové krabice rozložíte, nepohodíte je bez rozložení do kontejneru, nebude se papírový odpad válet všude kolem kontejnerů. Do nerozložených, volně uložených
papírových krabic často naprší, v případě silného větru jsou pak krabice
rozfoukány po širokém okolí. Obecní
pracovníci nejsou žádní sluhové, kteří
by měli uklízet takto nezodpovědně
uložený odpad!
Jestliže do popelnice uložíte např.
těžké ocelové kusy, cihly, apod.
i v tomto případě nebude obsah popelnice vyvezený, protože hrozí nebezpečí, že by mohlo dojít k poškození technického vybavení svozového vozidla.

PSí exKremenTy
na světě zřejmě neexistuje chodník
6

Informace obecního úřadu

či park, který by tuhle smradlavou
psí vizitku nepoznal.

PrODlOužení nOčníHO
AuTOBuSu nA lInCe 505

Procházka naší obcí může být příjemným trávením volného času. Při pohledu na hrající si děti na hřištích, při obdivování nových fasád domů či při pouhém zírání do oblak však nezapomeňte
čas od času zkontrolovat místa, kam
šlapete. V opačném případě si koledujete o nechtěný „suvenýr“, který pro
vás přichystal některý z nepořádných
pejskařů. Pro určitou skupinu majitelů
psů je totiž úklid po svých nejlepších
přátelích nad jejich síly.
I když jsme rozmístili na katastr naší
obce vedle běžných košů na odpadky
také koše určené na psí výkaly, dále
držáky na sáčky na psí exkrementy,
sáčky mizí přímo rekordní rychlostí, ale
koše určené pro tento odpad, zejí
prázdnotou. Je pravda, že psí výkaly
nepatří do kategorie nebezpečných
odpadů a lze je odvážet na běžnou
skládku, potom je možné, že majitelé
psů využívají k odložení psích výkalů
i běžné koše. Nic ale nemění na skutečnosti, že zelené trávníky či chodníky
poseté hnědými válečky věru nejsou
dobrou vizitkou chování majitelů psů.
Je třeba si uvědomit, že psí výkaly jsou
výraznými alergeny a oslabují imunitní
systém zejména u dětí.
Povinnost odstraňovat psí exkrementy
řeší např. občanský zákoník, zákon
o přestupcích 200/1990 Sb. Je to
povinnost především majitelů psů.
Nebuďme, prosím, bezohlední v dnešní už tolik sobecké době!

Naše obec společně s Městem Židlochovice a Obcí Vojkovice požádala
KORDIS o možnost prodloužení nočního autobusu na lince 505, který jezdil
zatím do Rajhradu, aby tento spoj byl
prodloužen v době víkendů a svátků
také až do Židlochovic. Samozřejmě
se obec musela zavázat finančním příspěvkem na tento prodloužený spoj.
Od 13. 12. 2015 jízdní řád autobusu
na lince 505 vypadá takto :
• odjezd Brno, Strážní = 2:03
příjezd Holasice = 2:24
příjezd Židlochovice = 2:31
• odjezd Židlochovice = 3:48
příjezd Holasice = 3:56
příjezd Brno, Strážní = 4:16
Tyto spoje pojedou o víkendech a svátcích mimo vybrané dny.

a plnění dalších úkolů
• přispívá k ochraně a bezpečnosti
osob a majetku,
• dohlíží na dodržování pravidel
občanského soužití,
• dohlíží na dodržování obecně
závazných vyhlášek a nařízení obce,
• podílí se na dohledu bezpečnosti
a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích,
• podílí se na dodržování právních
předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností činí
opatření k jeho obnovení,
• podílí se na prevenci kriminality
v obci,
• provádí dohled nad dodržováním
čistoty na veřejných prostranstvích
v obci,
• odhaluje přestupky a jiné správní
delikty, jejichž projednávání je
v působnosti obce.
Kontakt na strážníka Městské policie
Židlochovice pro dané obce je
734 365 018. V případě nepřítomnosti hlídky městské policie se, prosím, obracejte na Obvodní oddělení
Policie ČR v Rajhradě.
Za účelem zvýšení bezpečnosti na
pozemních komunikacích dle zákona
č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, byly navrženy starosty výše
uvedených obcí a následně schváleny
Policií České republiky úseky, kde
budou od 20.10.2015 umístěny stacionární měřiče rychlosti vozidel.
Jedná se o úseky na pozemních komunikacích v Rajhradě na ul. Masarykova
a Stará pošta, v Rajhradicích na ulici

rOZšíření PůSOBnOSTI
měSTSKé POlICIe žIDlOCHOVICe
A měření ryCHlOSTI VOZIDel
STACIOnárním rADArem
Od 1.9.2015 začala Městská policie
Židlochovice plnit úkoly na základě
veřejnoprávní smlouvy dle zákona
č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů, zvláštního
zákona a dalších předpisů ve městě
Rajhrad a v obcích Holasice,
Popovice, Rajhradice a Opatovice.
Městská policie při zabezpečování
místních záležitostí veřejného pořádku
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Informace obecního úřadu
Hlavní, v Holasicích na ulici Brněnská.
Jde především o místa v blízkosti škol
a přechodů pro chodce, a dále i o místa
se zvýšeným pohybem občanů.
Milan Šebek, vedoucí strážník

Zde je malé vysvětlení: Obce mohou
na svém území povolit jen výherní hrací
automaty, kde je sázka do 5 Kč !! Ty,
kde je sázka vyšší, nebo takzvané videoterminály schvaluje a tedy povoluje
MINISTERSTVO FINANCÍ, které jim
zároveň také odebírá licence. Toto
schvalování probíhá bez jakékoli
komunikace s obcí! Obec není oprávněna do povolovacího procesu zasahovat. Nikdo naší obci do dnešního
dne tj. 21.2.2016 neoznámil jakoukoliv formou ani změnu majitele restaurace, ani instalaci automatů. Určitě se
zastupitelstvo bude problematikou
hazardu zabývat. Po dohodě s obecním strážníkem, Policií ČR budou v restauraci probíhat častější kontroly.

městské policie Židlochovice

uKláDání nn VeDení DO ZemníHO KABelu V nAší OBCI
Dle posledních informací je situace
následující: v únoru roku 2016 má být
požádáno o územní řízení na SÚ
Rajhrad, bude-li vše projednáno a vyřízeno bez zbytečných průtahů, mohly
by být zahájeny vlastní práce v naší
obci v měsících červenec – srpen
2016. Předpokládaná délka trvání
prací jsou 2 měsíce. Současně s tímto
ukládáním NN vedení do zemního
kabelu bude probíhat ukládání do zemního kabelu vedení veřejného osvětlení
a celková obnova veřejného osvětlení
na ulicích Čsl. Armády, Palackého,
Václavská a Úzká.

Den SenIOrů
V neděli 3.4.2016 od 16 hodin
v obecní sokolovně proběhne 2. setkání holasických seniorů. Všichni
z řad seniorů obdržíte osobní pozvánku, a protože budeme připravovat malé
pohoštění, budete požádáni, abyste
svou účast potvrdili na obecním úřadu
u paní Ing. Menšíkové. Z připravovaného programu je přislíbeno vystoupení
dětí z naší školy, můžete shlédnout
fotodokumentaci z uskutečněných
akcí velmi dobře pracujícího klubu
seniorů. Dovíte se o připravovaných
aktivitách klubu seniorů. Budete se
moci zaposlouchat, zazpívat i zatančit
za doprovodu cimbálové muziky
Majerán.

CO Se TO STAlO
S reSTAurACí u SrnCe
Nejeden z občanů se pozastavuje nad
tím, co se začátkem měsíce únor
2016 dělo v hospodě U Srnce.
Několik z vás už slovně obvinilo některé ze zastupitelů, kam jsme tu naši
obec dovedli, jak to že jsou v hospodě
„v plyšu“ automaty, jak to že máme
v Holasicích hernu?
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Poděkování starostky obce Holasice
Dovolte mi, abych touto cestou
vyjádřila jménem svým a jménem obce
Holasice veliké poděkování slečně
Aničce Pospíšilové z Holasic a slečně Daniele Křížkové z Rajhradu za
záchranu lidského života.
Nesmírně si vážím jednání obou
dívek, které v dnešní, bezohledné
době neváhaly a svým naprosto nesobeckým jednáním dne 2. ledna 2016
zachránily lidský život.
Obdivuji, s jakou odvahou a nasazením svých ještě dětských, fyzických
sil dokázaly pomoci bezvládnému tělu
občanky naší obce a nenechaly ji

doslova umrznout přes noc v místech,
kde by paní, která žije sama v rodinném domku, nikdo nehledal.
Rovněž děkuji touto cestou paní
novákové z ulice Václavská, která
postižené paní přivolala záchrannou
službu a předala paní do rukou lékařů.
Svým příkladným chováním jsou
všechny tyto osoby vzorem nám všem,
velmi si jejich čestného jednání vážím!
Děvčata jako poděkování obdržela
od obce Holasice a města Rajhradu
malý dárek. Věřím, že také rajhradská
škola jejich příkladné chování ocení.
Lenka Ungrová

Tříkrálová sbírka 2016 v obci Holasice
Mé druhé poděkování patří vám
všem dárcům, kteří jste neváhali
a otevřeli nejen své domovy ale především svá srdce a věnovali jste finanční
obnos pro potřebné. V letošním roce
se v celé republice podařilo vybrat
obdivuhodných 96 miliónů korun, což
je o 6,6 milionů více než loni.
V naší obci jsme přispěli částkou
11 678 Kč. Vybrané peníze budou
použity zpravidla v tom regionu, kde
byly vybrány. Je plánována především
obnova interiérového vybavení ve
všech pokojích klientů rajhradského
hospice a pokračování realizace
zahradních úprav v parku Chráněného
bydlení sv. Luisy v Rajhradě, dále na
zkvalitnění služeb centra pro mládež
VATA v Židlochovicích, na pomoc

lidem v nouzi a v případě živelných
katastrof na humanitární pomoc
v České republice a zahraničí.
Samozřejmě chci poděkovat všem
koledníkům, kteří neváhali a ve svém
volném čase z vlastní vůle pomohli
dobré věci! Již pravidelně a s radostí
tuto pomoc organizuje v naší obci slečna Kristýna Kostelecká, v letošním
roce její družinu koledníků tvořily
Kristýna Křižanová a Tereza Vintrlíková.
Díky ochotě pana Jiřího Muchy ml. se
podařilo vytvořit i druhou skupinku
koledníků. Tuto druhou skupinu koledníků tvořila Karolína a Lenka Ungrovy.
Děkuji vám všem, kteří jste nás
koledníky vlídně a s úsměvem na rtu
přijali!
Lenka Ungrová
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linka pomoci
Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí má číslo 116 006.
Pracuje nonstop, je bezplatná
a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se
může obrátit každý, kdo se cítí být
obětí trestného činu, a to bez ohledu
na to, zda trestný čin byl nebo nebyl
oznámen. Volat mohou oběti různých
forem násilí včetně násilí domácího.
Pomoc na lince je určena i obětem
nedbalostních trestných činů, např.
dopravních nehod. Linka poskytuje
okamžitou pomoc, rady a informace
ženám, mužům i dětem. Volat mohou
lidé i při pouhém podezření, že jsou
obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu,
nebezpečných výhrůžek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat
pozůstalí po obětech úmyslných
i nedbalostních trestných činů, kterým
linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí
nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli událostí
traumatizováni, potřebují psychickou
podporu a informace o svých právech
a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci
kriminality a na linku mohou zavolat
i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že
se mohou stát obětí trestného činu
a svou situaci potřebují konzultovat.

Vznik a provoz této
nové služby je realizován
díky finanční podpoře Nadace Open
Society Fund Praha a programu
Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Více informací
naleznete na webových stránkách
www.linka-pomoci.cz.

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

Novými občánky Holasic jsou
Michal Štýbl
Veronika Götzová
Aneta Perglerová
Oliver Samardžič
David Duchoň
David Petržela

Naposledy
jsme se rozloučili
s paní Jiřinou Škaroupkovou
Čest jejímu životu!
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recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Do jedenáctého roku fungování
vstupuje v roce 2016 v České republice systém zpětného odběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů.
Je to stejný systém, jako ve zbytku
Evropy. Každý z nás může díky němu
zdarma odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že
budou řádně zrecyklována.

větší než 400 m2 odebrat i malý spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25
centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit si nový.
• Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem zpět“ www.jsemzpet.cz
můžete dokonce pomoci dobré věci.
Pokud přinesete starší, ale stále plně
funkční elektrospotřebič, a ten projde
přísnými zkouškami, můžete ho věnovat některé neziskové organizaci,
například Fondu ohrožených dětí.
• Dobrovolní hasiči – se sběrem
spotřebičů pomáhá také už více než
1000 hasičských sborů po celé
republice.
• Města a obce podle zákona musejí
nejméně dvakrát ročně zorganizovat
svoz nebezpečného odpadu, do
kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.

ELEKTROWIN, největší český
kolektivní systém pro sběr a recyklaci
elektroodpadu, už vytvořil na 13 000
míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali téměř 15
000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 245 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé
elektrozařízení? Nevyhazujte je do
běžného komunálního odpadu.
Odložte je na sběrné místo, odkud
bude odvezeno k ekologické recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při
výrobě nových spotřebičů.

Společnost ELEKTROWIN také
organizuje akce, při nichž můžete za
odevzdaný spotřebič získat dárek –
například v podobě slevy na vstupném
do ZOO nebo do muzea. Sledujte
proto pozorně internetové stránky
www.elektrowin.cz a facebookový
profil recyklace je legrace, kde
najdete vždy aktuální informace.

Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
• Sběrné dvory měst a obcí – na
nich můžete spotřebiče odevzdat bez
ohledu na místo bydliště.
• Prodejny elektro – prodejci jsou
povinni převzít staré spotřebiče při
nákupu nového zboží systémem „kus
za kus“. Podle novely zákona, která
začala platit na sklonku roku 2014,
musejí obchody s prodejní plochou

Článek zpracován na základě
9.verze nabídky společnosti ELEKTROWIN a.s. pro obecní zpravodaje
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mateřská škola Holasice
Začal nový rok 2016
plný očekávání a nové
energie. Před jeho začátkem jsme se s dětmi
a rodiči potěšili na vánoční besídce, která zaznamenala
nečekaný
úspěch, slzy radosti
a dojetí. Děti v krátké
době secvičily básně,
písně se zimní tematikou
a také koledy a pohybové chvilky,
s velkým zaujetím a nadšením,
a proto nácvik šel jako "na drátku".
Děti si užily vánočních svátků
a Nového roku, který začal v mateřské škole příjemným pohádkovým
představením.
Postupně se nejstarší děti připravovaly co nejintenzivněji na blížící se

článek od Aničky
Milý čtenáři, náš příběh o partě
dětí z Holasic pokračuje…

pustily a ani si nevšimly pozdvižení,
které na pouti vypuklo. Návštěvníci
pouti začali být jako šílení a dohadovat
se. Na první pohled se chovali jako
opice. Naprosto nekultivovaně,
nečestně a hlavně proti etice a základnímu vychování.
„Už jsou tady!“
„Černý huby nás vyvraždí!“
„My jsme Češi, my se nedáme!“
„Upálit Merkelovou!“
Děti se rozhlédly kolem sebe. Tak,
tohle máme být my? Nejinteligentnější
tvorové na planetě? Ba co, možná
i v celém vesmíru! Kuba tedy pořád
tajně doufá v to, že se v kosmu toulá
pár mimozemských bytostí, ale rozhodně mu přišla absurdní myšlenka
a hodně ji zavrhoval, že jsou zelení
a mají tykadla.
Kamarádi zpozorovali velký dav lidí.
Po delším zírání viděli, jak dvojice potetovaných, holohlavých chlapů táhne za
sebou za pouta holku a kluka tmavší
kůže.
„Proboha, to kvůli pár odstínům barvy
musí být lidi tak krutí?“ pomyslela si
s povzdechem Kačka.
Nejdříve děti uviděly vyzáblé zápěstí,
pak plačící holku, kluk se díval do
země. V tomto příběhu se děti poprvé
a bohužel ne naposledy zastyděly za
barvu své kůže.
Já, upřímně také.

„Ten pán si asi myslí, že nepoznáme, že neumí věštit“, pomyslel si Jakub
a mrknul na Vojtu. Ovšem, to co se za
pár chvil od tajemného pána dozví, ho
dost vyvede z míry.

V lednu si děti také užívaly hraní
v modřickém Kostkolandu, stavby
z Lega byly ojedinělé a hraní v hromadě Lega nezapomenutelné.
V únoru jsme se všichni vystrojili
na masopustní veselí a nemeškali
jsem nvštívit s naším veselým průvodem obecní úřad i s kadeřnictvím,
místní obchod s potravinami
i pohostinné maminky. Nejvíc se
nám, kromě nejlepších darovaných
sladkostí, líbily řízečky do zlatova
vypečené. Hezky jsme všechny
potěšili masopustními říkadly a písněmi i s tanečky.
Ze zimy jsme se přehoupli do slunné Afriky a prožili Africkou pohádku
i s hudbou tradičních místních
nástrojů. Společně si užíváme
oslav narozenin svých kamarádů
a ještě se moc těšíme na oslavu
Karnevalu ve školce.
Za měsíc nás čeká jaro, které nám
slibuje řadu dalších příjemných zážitků a radostí.
Bc. Ivana Pazderová

zápis do první třídy základní školy.
Děti se snažily ze všech sil, chtěly být
totiž nejlepší a vidina školáka s aktovkou na zádech je hnala k výkonům.
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Kapitola druhá
„Vidím zde určitou hrozbu“, oznamuje dětem pán s ustaraným výrazem.
Moje rada zní takto: „Nenechte se děti
ovlivnit lidmi, řiďte se srdcem“, po
těchto slovech se pán otočil zády
a smutně odešel.
Děti vyšly ze stanu ven, na čerstvý
vzduch a nebylo jim do smíchu.
Zavládlo stísněné ticho, ale za chvíli se
začaly mezi sebou bavit. „Mamka mi
nechce kupovat drahé boty, prý ať se
nenechávám ovlivňovat módou.
Myslíte, že by to s tím mohlo nějak souviset?“ zeptala se Eliška.
Děti se na ni nechápavě podívaly.
„Myslíš, že by se pán tvářil tak hrozně
na novou invazi holek, které budou
všechny nosit stejné tenisky? Ba ne, to
bude něco horšího.“ Odpověděla
Elišce chladně Katka.
„Tak promiň, snažím se jen přijít na
řešení! A aspoň tady nestojím, jak tvrdý
Y a nekoukám do prázdna!“ obula se
Eliška do kluků. „My na rozdíl od tebe
nevymýšlíme praštěné konspirační teorie!“ rozzuřil se Vojta. Děti se do sebe

Anička Procházková
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Co nového v základní škole
• Zimní škola v přírodě
V termínu 1. – 6. února 2016 vyjeli
žáci ZŠ Holasice na zimní školu v přírodě. Při příjezdu do Deštné
v Orlických horách se naše obavy
z nedostatku sněhu rozplynuly a nám
nic nebránilo zahájit týdenní pobyt na
horách. V průběhu týdne si lyžaři
zdokonalili svou techniku, začátečníci se krásně naučili jezdit na pomě
a svah sjížděli s jistotou a radostí.
Vedle lyžování jsme si užili čerstvě
napadlý sníh při bobování, lopatování
či koulovačkách. Týden utekl jako
voda a my se spokojení vraceli zpátky domů.

• Zápis do 1. třídy
Dne 21. 1. 2016 proběhl zápis do
1. třídy. Budoucí prvňáčci plnili úkoly
z pohádky O dvanácti měsíčkách.
Jsme rádi, že zájem o vzdělávání
v malotřídní škole roste a rodiče si
s dětmi vybrali právě holasickou
školu rodinného typu.

Základní škola Holasice
a dítěte rozvíjí i následnou spolupráci v rámci třídy. Rodič může sledovat
pokroky svého dítěte a také návody
pro další práci a zlepšení.

v mateřské škole a druhá část pak
v základní škole. Je zde rozvíjeno
několik základních oblastí, které je
potřeba před nástupem do první třídy
posílit. Rodič se účastní lekce společně s dítětem, aby získal dovednosti k následné domácí přípravě.
Pravidelné setkávání učitele, rodiče

• Pozvánka
6. 4. 2016 od 8 do 10 hod.
Den otevřených dveří
a
12. 5. 2016 15 - 18 hod.
Zápis do mateřské školy
Veškeré informace a fotogalerii sledujte na webových
stránkách školy www.zsholasice.cz.

• edukativně–stimulační skupinky
Od poloviny února probíhají pro
předškoláky edukativně-stimulační
skupinky. Deset lekcí je rozděleno
na dvě části. První část probíhá
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Mgr. Pavlína Zámečníková
ředitelka ZŠ a MŠ Holasice
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Sbor dobrovolných hasičů Holasice
šedesáti. Se začátkem roku 2015
jsme vyslali zástupce na okresní shromáždění, kde má náš sbor nové
zástupce na funkci místostarosty OV.
Po okresní schůzi se konal sjezd
Moravské hasičské jednoty v Žabčicích za účasti hejtmana JmK. I zde
jsme měli zástupce z řad našeho
sboru, jeden z nich navíc obdržel
ocenění za svoji práci. Hlavním tématem obou těchto shromáždění byly
změny v OZ a změny z nich vyplívající.
V uplynulém roce jsme uspořádali
již tradiční ples, posbírali jsme kovový
šrot po obci, uspořádali v tropických
dnech dětský den a pomáhali jsme
s akcí nadaci Krtek, pro děti postižené rakovinou. Zúčastnili se rovněž
akcí sborů v okolí, kde jsme vystavovali naši techniku.
Ze zprávy velitele jednotky vyplynulo, že zásahová jednotka měla v roce
2015 celkem 21 zásahů. Již tradičně
nejvíce jich bylo v Rajhradě, ale vyjížděli jsme i do Holasic, Rajhradic,
Popovic, Opatovic, Blučiny. Jednalo
se o požáry, čerpání vody,
dopravní nehodu, odstraňování
stromů, provizorní opravy střech
po silném větru, planý poplach,
pohotovost na stanici (jednotka
držela službu místo HZS Židlochovice) a také jsme zachraňovali
labuť. Ze zprávy také vyplynul fakt,
že dopravní automobil již překonal
dobu životnosti a neodpovídá
nárokům kladeným na tento typ
vozu. Jeho obměna se momentálně

Dobrý den všem holasickým občanům, poprvé v roce 2016 vám přinášíme novinky od holasických hasičů.
První akcí v novém roce byla již tradičně výroční členská schůze,
která se konala 23. ledna v restauraci U zlatého srnce. Zde byl zhodnocen rok 2015 za účasti nejen členů
našeho sboru, ale i spřátelených
sborů z Vikýřovic a Holíče, okolních
sborů z Rajhradu a Syrovic, zástupce
HZS ze Židlochovic a nesmíme zapomenout na naše zřizovatele, tedy starostka naší obce s místostarostkou
z Rajhradu. Byly zde předneseny
zprávy o činnosti našeho sboru, zpráva pokladníka a zpráva o činnosti
zásahové jednotky. Vše se neslo
v duchu změn, které na spolky — a to
na všechny – přinesl nový občanský
zákoník a jeho mnohem náročnější
administrativa a nároky s tím spojené.
Nicméně shrnutí roku 2015 bylo
velmi zajímavé.
Počet našich členů starších 15 let
se již několik let pohybuje kolem
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Sbor dobrovolných hasičů Holasice
a vyhlásíme pomocí obecního rozhlasu. Zde si dovolíme připomenout, že sbíráme veškerý kovový
odpad mimo ledniček a mražáků!
Ty lze ukládat zdarma na sběrném
dvoře.
Zásahová jednotka vyjela
v letošním roce k dvěma událostem, obě byly v Rajhradě.
Dne 9. ledna jsme vyjížděli po třetí
hodině ráno k zahoření brzd na
kamionu v areálu fy. Geis. Na místo
jsme přijeli souběžně s jednotkou ze
Židlochovic. Požár se podařilo včas
uhasit a způsobená škoda nebyla
naštěstí velká.

řeší na úrovni obcí, se kterými máme
smlouvu o zajištění PO.
Po zprávě pokladníka o našem
hospodaření za uplynulý rok se na
závěr schůze vytýčily hlavní úkoly na
rok letošní.
Jeden z úkolů, uspořádat tradiční hasičský ples, se podařilo
již dne 12. února splnit. Za velké
účasti místních i přespolních
hostů se v dobré atmosféře za
přispění skupiny The Box bavilo
téměř 200 návštěvníků u vystoupením lihovo-taneční skupiny
Chlastáš. Již na loňském plese
zaznamenali velmi kladný ohlas
na své vystoupení a jsme rádi, že
i letos si na náš ples udělali čas
a svým vystoupením potěšili návštěvníky svým humorným pojetím irských
tanců či Labutím jezerem… Snad se
i za rok za hojné účasti vás všech setkáme na dalším plese, který již nyní
získává nové nápady :-).
Další akcí mimo školení, výjezdů
k událostem atd. bude sběr kovového šrotu v druhé polovině měsíce
dubna. Přesný termín upřesníme

V podvečer 13. února vyjížděla jednotka k požáru stromu do vrbovny
u Pitrova mostu. I zde jsme přijeli souběžně s jednotkou HZS ze Židlochovic. Požár byl i zde rychle zpozorován
a likvidován. Na místě byla řízena
doprava z důvodu odstavené techniky
na silnici směrem na Rajhradice.
za hasiče Luboš Bachorec
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Obecní knihovna Holasice

„Nikdy docela neuspokojíme ty, kteří by nás chtěli milovat pro naše přednosti, kromě těch, kteří
nás milují pro naše nedostatky.“
Eduard Bass

zejména pak nejrůznější formy lidové
zábavy, kabarety, šantány a tingltangly.
Od roku 1907 se ale jeho život
začal pomalu ubírat jiným směrem.
Bass vystupoval jako recitátor a zpěvák v Schöblově kabaretu U Bílé labutě, kde vznikl i jeho pseudonym podle
hlubokého hlasu. Spolupracoval se
satirickými časopisy (Nová doba,
Právo lidu, Kopřivy, Humoristické listy
atd.) a spolu s několika karikaturisty
vydával časopis Letáky.
Během první světové války byl ze
zdravotních důvodů ušetřen nasazení
na frontě a byl přidělen jako písař ve
vojenské nemocnici na Hradčanech,
odkud byl uvolňován na vystoupení.
V této době se také oženil s herečkou
a nadanou sochařkou Táňou
Krykovou.
V letech 1921–1942 se jeho autorské schopnosti projevily naplno: pracoval jako fejetonista, reportér, soudničkář a divadelní kritik. Vydával kabaretní texty v edici Syrinx a satirický
časopis Šibeničky. Později ke všem
těmto činnostem přibyla ještě funkce

* 1. ledna 1888, Praha
+ 2. října 1946, Praha
eduard Bass, vlastním jménem
Eduard Schmidt, byl český humoristicko-satirický spisovatel, dramatik,
novinář, reportér, fejetonista, autor
písňových textů, herec, zpěvák, recitátor, konferenciér a kabaretiér.
Vystudoval v Praze staroměstskou
obchodní akademii a po prázdninách
podnikl cestu na zkušenou do Belgie.
Na pražské technice studoval chemii
a současně se vyučil v kartáčnické
firmě svého otce. Později studoval ve
Švýcarsku a Německu. V letech
1906-1916, kdy pracoval jako
obchodní zástupce otcovy firmy, podnikl mnoho cest do zahraničí. Navštívil
Mnichov, Itálii, Berlín a Vídeň a všude
ho ze všeho nejvíc zajímal svět kultury,
20

ředitele v pražských kabaretech Červená sedma a Rokoko.
V letech 1920–1942 působil jako
redaktor Lidových novin. V době od
května 1933 do 31. prosince 1938
byl dokonce jejich šéfredaktorem.
Tady poznal nejvýznamnější spisovatele své doby: Karla Poláčka, bratry
Čapky, Rudolfa Těsnohlídka, Ondřeje
Sekoru, Vítězslava Nezvala, Františka
Halase, Konstantina Biebla a další.
Během okupace byl Eduard Bass
nucen přerušit svou novinářskou činnost a věnovat se téměř výhradně spisovatelství, svými díly se snažil posílit
české národní vědomí.
Na sklonku války zemřela Bassovi
žena. Ihned po osvobození se stal
znovu šéfredaktorem obnovených
Lidových novin, které vycházely pod
názvem Svobodné noviny. Pro nemoc
však z redakce brzy odešel. Patrně
nejslavnějšími díly Eduarda Basse
jsou Klapzubova jedenáctka (1922)
a Cirkus Humberto (1941). Psal ale
hlavně drobnější prózu a vydal nespočet povídkových knih (např. Jak se
dělá kabaret 1917, Letohrádek
Jeho Milosti a 20 jiných humoresek
z vojny vojenské a občanské 1921,
Potulky pražského reportéra 1920,
To Arbes nenapsal, Vrchlický nebásnil 1930, Umělci, mecenáši a jiná
čeládka 1930, Lidé z maringotek
1942 atd.).

Výběr z nových knih:
Ševel, Vladimír – Český krtek v CIA
Russell, Rachel Renee – Deník mimoňky.
Příběhy neohrabaný krasobruslařky
Larsson, Stieg – Dívka, která si hrála
s ohněm
Neill, Chloe – Dvojí kousnutí
Reeve, Philip – Goblini
Neill, Chloe – Holky někdy koušou
Kubelka, Susanna – Hrad mám, hledám
prince
Forsyth, Frederick – Ikona
Diamond, Lucy – Já a pan Jones
Neill, Chloe – Kousnutí páteční noci
Weir, Andy – Marťan
Larsson, Stieg – Muži, kteří nenávidí ženy
Neill, Chloe – Na ostří špičáku
Clark, Mary Higgins – Nikdy není pozdě
Nesbö, Jo – Policie
Larson, M.A. – Princezna bojovnice
Cass, Kiera – První
Tonollo, Harald – Příběhy rodiny
Smrtičovy: Doktor kuje pikle
Nesbö, Jo – Přízrak
Somer, Bradley – Ryba jménem Ian
Galsworthy, John – Sága rodu Forsytů
Canfield, Jack – Slepičí polévka pro duši
Saint-Exupéry, Antoine de – Slova jako
hvězdy
Briggs, Patricia – Smrtící žár
Gerber, Craig – Sofie První. Tajemná
kletba
Patterson, James – Superhrdina ze
základky
Thomson, Jamie – Temný pán. Navěky
po škole
Bagshawe, Louise – Touha
Saint-Exupéry, Antoine de – Země lidí,
Válečný pilot, Dopis rukojmímu,
Noční let
Bombeck, Erma – Žena:
Jak (ne)zvládnout život

Petra Koláčková
knihovnice
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Dobrý den, vážení spoluobčané,
s přicházejícím jarem vám přináším
tradiční informace o dění v klubu
seniorů v minulém období. V posledním čísle zpravodaje jsem se s vámi
loučila v adventním čase. Do konce
roku zbývalo jen pár dní a také naše
klubovna byla mezi vánočními svátky
uzavřena, abychom mohli tento čas
věnovat svým blízkým. I přesto jsme
posledních pár schůzek před Vánoci

roví, za což jim moc děkuji!
Navzájem jsme ochutnali, nechybělo
ani trošku toho svařáčku, a hned byla
vánoční atmosféra dokonalá.
Ohromnou radost nám udělaly při
jedné z našich úterních schůzek děti
z mateřské školky, které nás navštívily zcela nečekaně během procházky
kolem OÚ. Děti nám spontánně zazpívaly spoustu krásných vánočních
koled, které senioři ocenili nadšeným

strávili v příjemné atmosféře. Kromě
rukodělných činností, o kterých jsem
se zmiňovala už minule, jsme si také
pouštěli koledy, zapálili svíčky, a na
poslední schůzce před Vánoci
některé z našich věrných členek
donesly ochutnat své upečené cuk22

potleskem. Ocenili jsme skvělou
práci učitelek z MŠ, které děti naučily opravdu spoustu vánočních písniček. Děti zpívaly jednu za druhou
a ani se jim od nás nechtělo. Nutno
podotknout, že nám tím všem opravdu zpříjemnily dopoledne i celý den.
Ještě jednou za to děkujeme!
V prosinci byl asi největší akcí
klubu seniorů společný zájezd do
adventní Vídně, který se uskutečnil
11. 12. Musím řici, že se nám vydařilo opravdu krásné počasí, svítilo
sluníčko a celý den ve Vídni jsme si
všichni pěkně užili. Cestou jsme udělali zastávku u zámku Schonbrunn,
kde jsme prošli zahrady a vánoční
trhy, a pak jsme se již vydali do krásně vyzdobené Vídně, kde jsme nejprve prošli nejznámnější místa s průvodcem, a potom si již každý udělal
individuální program, zakončený na
největších trzích u radnice. Myslím,
že mohu s klidným svědomím říci, že
zájezd se všem líbil. Do budoucna
připravujeme určitě nejen pro naše
členy další zájezdy, nejbližší bude

pravděpodobně v červnu a cíl cesty
bude upřesněn na vývěskách na
nástěnce.
Naši senioři se díky naší aktivní
člence paní Muchové schází nejen
každé úterý od 10 do 12 hodin, ale
i v jiné dny, kdy si domlouvají individuální výšlapy. Nejinak tomu bylo
i v předvánočním čase, kdy se uskutečnil vánoční výšlap po Holasicích,
zakončený návštěvou sokolovny,
kde jsme se zúčastnili milé akce
"Česko zpívá koledy". Připojili jsme
se tak k celonárodní akci a zazpívali
si společně s dětmi ze ZŠ a s paní
učitelkou nejznámější české koledy.
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Zprávy z klubu seniorů
Holasické Violky připravily občerstvení ve formě čaje a svařáku. Bylo to
velice příjemné, škoda jen, že se
podobných akcí neúčastní více
občanů naší obce...
Tímto bych se rozloučila s loňským rokem a přivítala nový rok. Od
ledna se opět scházíme pravidelně
každé úterý, a jsem velice potěšena,
že mezi nás zavítali i noví spoluobčané, kromě známých tváří. Moc ráda
pozoruji, že senioři v našem klubu si
mají stále co povídat, i když zrovna
nemáme žádný konkrétní program.
Jde přeci o to vykročit ze stereotypu,
potkat se s lidmi a přijít chvíli na jiné
myšlenky. Proto zvu i dnes také další
z vás, kteří ještě neviděli naši čím dál
hezčí klubovnu. Tímto bych chtěla
velice poděkovat za nový prvek v naší
klubovně – poličky na stěně, které
nám během vánočních svátků vyrobil
pan Souček. Místnost tak zase více
ožila, máme kam dávat knihy a jiné
věci, a máme tam čím dál útulněji.
Přijďte se podívat!
V měsíci lednu jsme absolvovali
přednášku na téma Senioři - prevence kriminality, kterou nám poutavým
způsobem přednesl bývalý kriminalista a školitel bezpečnosti.
Dozvěděli jsme se tak různé pikantnosti z prostředí kapsářů a jiných
podvodníčků, a také jsme dostali pár
tipů, jak se těmto lidem bránit. Další
z chystaných přednášek nás čeká
dne 8. 3., a téma této přednášky, či
spíše společného povídání, budou

bylinky a jejich léčivá síla. Na toto
setkání vás co nejsrdečněji zvu.
Nejvýznamnější akcí, která nás
čeká již 3.4.2016 bude druhý ročník
Setkání holasických seniorů. I letos,
stejně jako loni, budeme zvát seniory
nad 65 let individuálním dopisem,
který dostanou do svých schránek.
Po loňské velmi úspěšné akci, na
kterou jsme měli opravdu mnoho
kladných reakcí, očekáváme i letos
vaši hojnou účast! Nebude chybět
muzika, tentokrát to bude cimbálovka, občerstvení, a také informace
o fungování našeho klubu seniorů.
Již v těchto dnech probíhají pilné
přípravy a my, kteří pro vás tuto akci
připravujeme, věříme, že vysokou
laťku, kterou jsme v loňském roce
nasadili, ještě překonáme díky vaší
hojné účasti! Na tomto setkání se
s vámi všemi ráda osobně uvidím.
Přeji vám krásné jaro, veselé velikonoční svátky a budu se na vás ve
zdraví těšit v holasické sokolovně
3.4. 2016.
Jitka Holíková
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