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Úvodní slovo starostky obce

Členové SDH Holasice a Obec Holasice

si vás dovolují pozvat na

tentokráte na téma

Sraz u hasičky.

Pro děti jsou připraveny atrakce.

Vážení spoluobčané,
dovoluji si vás pozdravit v čase
očekávání letních prázdnin a dovolených. Svoje dnešní úvodní slovo bych
chtěla věnovat problematice odpadů
a situaci v naší obci.
Ráda bychom vás informovala na
základě rozhodnutí zastupitelstva
obce, jaké změny chystáme v odpadovém hospodářství obce.
Česká republika patří v evropském
srovnání mezi země, kde se stále
skládkují obrovská množství odpadu,
zatímco využití pokulhává. Stávající
legislativa ukazuje pro 21. století
k recyklační společnosti, tedy takovému uspořádání, kdy nebudeme
muset následujícím generacím
nechávat hory jedovatého odpadu,
ale budeme umět, tak jako před tisíci
lety, své odpady využívat.
Myslím, že nelze nesouhlasit s tvrzením, že nahrnout odpad do jámy
a zasypat ho, není zrovna vhodným
řešením a že tím našim budoucím
generacím zanecháváme zase o starost navíc. Jedním z omezení, o kterém již řada z vás slyšela, a které
bude realitou od roku 2024, je zákaz
skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu.
Již před tímto termínem se ale čeští
zákonodárci budou snažit omezit
množství odpadů ukládaných na
skládky. Nejsnadnějším způsobem,
jak toho dosáhnout, je zvýšit poplatek
za jejich uložení. Tudíž v průběhu let
se naprosto jistě budou zvyšovat
náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu a ty pak bude muset
obec promítnout i do výše místních

poplatků za odpad, které každý rok
hradíte na obecním úřadě.
Abychom nemuseli zvyšovat v průběhu následujících let výši poplatku,
rozhodli jsme se změnit obecní
systém nakládání s odpady. Naším
cílem je co nejvíce snížit množství
směsného komunálního odpadu,
který bude v budoucnu obec stát
nemalé náklady. Jak toho dosáhnout?
Odpověď je jednoduchá. Co nejvíce třídit! Pokud se nám podaří
z odpadu, který nyní končí v černých
popelnicích, vytřídit co nejvíce druhotných surovin, za které obec dostane zaplaceno. Nebude pak nutné zvyšovat místní poplatek a třeba se nám
podaří ho i snížit. Papír a plast jsou
surovinou, ze které lze vyrobit ještě
spoustu nových věcí a je škoda je bez
užitku zahrnout do země nebo spálit.
Aby byl nový systém co nejvíce
pohodlný, dostane každá domácnost, která projeví zájem, zdarma do
zápůjčky popelnici na plast, papír
a bioodpad. Část domácností již této
možnosti využila a má nádoby na bioodpad. Tady je dobré ještě připomenout, že tyto nádoby jsou určeny primárně na odpad z domácností (zbytky
ovoce a zeleniny, skořápky od ořechů a vajec, papírové kapesníky
a ubrousky, pečivo, sedlina z kávy
apod.) a až poté na odpad ze zahrad
(tráva, listí, plevel, apod.). Odpad ze
zahrad by měl být ukládán do kompostérů, které jste dle vašeho zájmu rovněž obdrželi do zápůjčky od obce
zdarma.
Ale zpět k novému systému svozu
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odpadu. Všechny nádoby budou pravidelně sváženy přímo od domu stejně jako klasické popelnice na směsný komunální odpad. Nebude tedy
nutné s tříděným odpadem chodit
desítky metrů k nejbližšímu sběrnému
hnízdu.
Možná se ptáte, kdo zaplatí nákup
stovek popelnic? Obec má v plánu
podat žádost o dotaci na Státní fond
životního prostředí, a pokud se nám
podaří dotaci získat, budeme mít
finanční prostředky na nákup popelnic pro každého, kdo si o ně požádá.
Pokud vše půjde bez problémů, předpokládáme, že od poloviny roku
2017 bychom měli nový systém
svozu odpadu zprovoznit.
Proto se zapojme všichni do nového systému nejen proto, že takový
systém svozu odpadů ušetří
Holasicím několik set tisíc korun
ročně, které může investovat do dalšího rozvoje obce, ale hlavně sníží
zátěž životního prostředí tak, aby

Poděkování

ohromná skládka, která roste kousek
za Žabčicemi, nemusela růst tak rychle, a abychom se k Zemi nechovali
jako ke zdroji, ale jako ke svému druhovi.
S odpady bezprostředně souvisí
údržba veřejných prostranství a veřejné zeleně, proto bych ráda poděkovala všem opravdu obětavým a pozorným spoluobčanům, kteří pečlivě uklízí své předzahrádky a veřejná prostranství, zametají nafoukanou kůru či
popadané šišky, posekanou trávu,
atd. Těší mě, že vzhled obce nenecháváte pouze na obecních pracovnících. Bez vaší nezištné pomoci
bychom jen velmi těžce udržovali
pěkný vzhled naší obce. Tedy dík vám
všem.
S blížícími se letními měsíci přeji
nejen našim dětem, ale všem spoluobčanům co nejpříjemnější prožití
prázdnin, dovolených a volných chvil.
Lenka Ungrová
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Poděkování naší paní učitelce Lence
Michálkové
Když jsme se před dvěma lety loučili
s paní učitelkou Olinkou, utěšovali jsme
se, že ještě dva roky z osvědčeného týmu
Olinka+Lenka zůstává v naší školce paní
učitelka Lenka Michálková. Ovšem čas je
neúprosný a v červnu uplynou ony dva zmiňované roky, a paní učitelka Lenka se bude
loučit, opravdu nám ze školky odejde.
I když paní učitelka Lenka nepochází
z Holasic, dovolím si tvrdit, že Holasice
a především naše holasické děti jí doslova
přirostly k srdci. Což dokazovala denně
svou vstřícností, porozuměním a především nekončícím úsměvem ve tváři, když
ráno od rodičů přebírala děti do školky.
Často svým milým hlasem a vlídnou tváří
nejednoho z nás rodičů uklidnila, že bude
o dítě dobře postaráno a opravdu bylo!
Paní učitelka každé dítě brala od jeho
prvních krůčků ve školce jako osobnost,
jako rovnocenného partnera a tímto svým
přístupem budovala v našich dětech zdravé sebevědomí. Nikdy žádné dítě neodbyla, dokázala najít odpověď a často velmi
vtipnou odpověď na jakoukoli otázku
malých zvídavých rozoumků. Ráda s dětmi
diskutovala o životě a o tom, co děti prožívají.
Vždycky děti vedla ke slušnému chování, ke kamarádství, pomoci druhému, péči
o slabší. Při každodenních procházkách
děti seznamovala s děním na obci, ukazovala jim přírodu v každém ročním období.
Dbala na dodržování národních, ale i místních zvyků v průběhu roku. Tolik obrázků
a rukodělných výrobků, které si děti ze
školky odnášely by vydalo na výstavu
v nejedné výstavní síni.
My, rodiče a prarodiče jsme se vždy
těšili na kulturní vystoupení našich dětí,
protože vystoupení pod vedením paní učitelky Lenky byla vždy vtipná, nápaditá
a nejeden z nás žasl nad tím, co paní učitelka s dětmi dokázala, což jsme vždycky

právem odměnili bouřlivým potleskem.
Milá paní učitelko Lenko, přejeme Vám
do dalšího Vašeho žití především pevné
zdraví, stále tolik radosti, nadhledu, optimismu, chuti do života, úsměvu a zachování si stále dobré nálady. Nelze jinak, než
poděkovat: “Paní učitelce Lence –
s láskou – DĚKUJEME!”
S úctou
jménem Zastupitelstva obce Holasice
Lenka Ungrová

Poděkování paní Blance Dufkové
V červnu odchází nejen paní učitelka
Lenka Michálková, ale po dlouhých devatenácti letech odchází do důchodu i naše
paní referentka, účetní, ekonomka a věrná
duše obce paní Blanka Dufková.
Když jsem před šesti lety nastupovala
do úřadu starostky, byla to právě paní
Dufková, která mě velmi citlivě, ochotně
a po malých krůčcích učila a zasvěcovala
do dění v úřadu a na obci.
Zajisté mi dáte všichni za pravdu, že
nikdy nikoho neodmítla v případě žádosti
o pomoc, radu či provedení nějakého
úředního úkonu.
Pod jejím vedením ekonomika naší
obce byla vždy v kladných číslech, každá
kontrola hospodaření končila jen s kladným hodnocením a chválou paní účetní
pracovníky krajského úřadu.
Tedy dovolte mi, abych za nás za všechny z Holasic poděkovala naší paní Dufkové
za obětavost a vstřícnost s jakou přistupovala ke svému poslání pracovnice obecního úřadu v Holasicích.
Přeju jí především pevné zdraví, spoustu radosti a chuti do dalšího žití bez úřadu!
Přeji jejím vnoučkům tak skvělou babičku,
jejím dětem skvělou maminku a báječnou
ženu, manželku panu manželovi!
Blani, ze srdce DĚKUJEME!
Lenka Ungrová
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v Zastupitelstvo obce na svém 15.
zasedání konaném dne 8. 3. 2016
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 15. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní
Mgr. Sedlářovou a pana Zdeňka
Holackého
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva
obce
• smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
HO-014330036784/002 za účelem zřízení a vymezení věcného břemene podle
§25 odst. 4 energetického zákona osobní
služebnosti energetického vedení dle tohoto zákona na pozemcích par.č. 369/1,
394/6, 394/7 a 394/10 zapsaných na LV
10001 pro k.ú. Holasice, obec Holasice,
E.ON distribuce, a.s. za jednorázovou
náhradu ve výši 4 700 Kč + DPH
• Smlouvu o dílo na prodloužení STL plynovodu vč. přípojky uzavřené mezi obcí
Holasicemi a Metrostav a.s. za cenu 104
880 Kč + DPH
• částku 10 464 Kč + DPH za zbudování
domovní přípojky plynu přefakturovat
vlastníkovi nové zbudovaného RD na p.č.
366/2, k.ú. Holasice do 15 dnů od předání díla, se splatností 30 dnů
• zahájit zadavatelské činnosti související
se zadávacím řízením na stavební práce
s názvem „Rekonstrukce víceúčelového
hřiště Holasice“ na p.č. 283/1 a 283/2
k.ú. Holasice
• příkazní smlouvu č. VR/16 mezi obcí
Holasicemi a PIONS s.r.o., která spočívá
ve výkonu práv a povinností zadavatele
podle zákona o veřejných zakázkách na
zakázce na stavební práce s názvem:
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště
Holasice“.
• OZV č. 1/2016 o regulaci provozování
loterií a jiných podobných her
• OZV č. 2/2016 o regulaci provozní
doby hostinských provozoven v obci
Holasice

souhlasilo:
• s dělením a scelením dotčených částí
obecních pozemků podle GP č. 7191606/2015 ze dne 14.1.2016.
v Zastupitelstvo obce na svém 16.
zasedání konaném dne 22.3.2016
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 16. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní
Tomanovou a pana Ing. Kosteleckého
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva
obce
• dohodu o úpravě vzájemných vztahů
provozně souvisejících kanalizací v podobě předložené zastupitelstvu obce dne
22.3.2016, včetně provedení změny
článku IV.odst. 3: „Fakturace ceny za
dodávku vody bude prováděna ročně“
• dohodu o úpravě vzájemných vztahů
provozně souvisejících vodovodů v podobě předložené zastupitelstvu obce dne
22.3.2016, včetně provedení změny
článku IV. odst. 3: „Fakturace ceny za
dodávku vody bude prováděna ročně“.
v Zastupitelstvo obce na svém 17.
zasedání konaném dne 20.4.2016
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Holasice pana
Bachorce a pana Zdeňka Holackého
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva
obce
• rozebrání chodníku ke vchodu do RD
č.p. 139 a zjištění původu havarijního
stavu – propadu vlastního chodníku.
Bude-li zjištěna závada na přípojce vody či
kanalizaci-bude oprava řešena v režii majitele přípojky. Bude-li závada zjištěna na
hl. řadu vody či kanalizace, bude oprava
řešena v režii obce Holasice
• zbudování nového přístupového chodníku v p.č. 92/10 k.ú. Holasice ke vchodu
4

Zasedání zastupitelstva obce
do RD č.p. 139. Chodník bude zhotovený
z rozebíratelného materiálu plně v režii
žadatele
• podání žádosti o dotaci na výstavbu
nové budovy MŠ do Strukturálních fondů
EU, operační program 06-integrovaný
regionální program, prioritní osa 06.2 –
zkvalitnění veřejných služeb a podmínek
života pro obyvatele regionu, výzva č. 15
– Infrastruktura pro předškolní zdělávání
pro sociálně vyloučené lokality
• smlouvu o dílo a zpracování projektové
žádosti o dotaci do Struktruálních fondů
EU, operační program 06-integrovaný
regionální program, prioritní osa 06.2 –
zkvalitnění veřejných služeb a podmínek
života pro obyvatele regionu, výzva č. 15
– Infrastruktura pro předškolní zdělávání
pro sociálně vyloučené lokality, v podobě
předložené zastupitelstvu dne 20.4.2016
• zahájit práce na úpravě prostory na
bývalém území č.p. 13 ihned, bude-li vyjádření SÚ Rajhrad kladné a nevyžadující
žádné další projednávání tohoto záměru
• zveřejnění záměru prodeje obecního
pozemku p.č. 452/5 k.ú. Holasice
o výměře 16 m2
• návrh kupní smlouvy mezi obcí Holasice
a E.ON Distrubuce, a.s., jejímž předmětem je prodej nově vzniklého pozemku
p.č. 394/11 o výměře 25 m2 v k.ú.
Holasice za cenu 5 000 Kč + DPH
• podání žádosti o zápis změny v údajích
vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školské zařízení – základní škola,
jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Holasice,
okres B-V, p.o. ul. Palackého 24, která se
týká: zvýšení nejvyššího povoleného
počtu kapacity školní výdejny z 65 strávníků na 76 strávníků s účinností od
1.9.2016
• částku celkem 62 557 Kč za opravu
památek v obci Holasice. Opraveny
budou tyto památky: sousoší lvů, kříž
u vjezdu do obce, socha sv. Jana
Nepomuckého

• renovaci parket v obecní sokolovně (sál
i přísálí), včetně lajnování pro míčové hry.
Vlastní práce spojené s renovací parket
provede pan Spěvák v celkové ceně 98
650 Kč dle kalkulace ze dne 12.4.2016.
Práce na renovaci parket včetně lajnování
budou provedeny nejdříve v říjnu 2016
• smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
HO-014330037711/002 za účelem zřízení a vymezení věcného břemene podle
§ 25 odst. 4 energetického zákona osobní služebnosti energetického vedení dle
tohoto zákona na p.p.č. 369/1 zapsaného na LV 10001 pro k.ú. Holasice, E.ON
Distribuce za jednorázovou náhradu ve
výši 3000 Kč + DPH
uložilo:
• starostce prověřit záměr – vyčištění
a srovnání prostory na bývalém území č.p.
13, za účelem vysetí trávníku, osazení
několika lavičkami a mobiliářem pro děti,
formou písemného dotazu na SÚ Rajhrad.
Takto upravená prostora bude zpřístupněna veřejnosti.
v Zastupitelstvo obce na svém 18.
zasedání konaném dne 17.5.2016
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní
Tomanovou a pana Rudolfa Holackého
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva
obce
• volbu předsedy kontrolního výboru
pana Rudolfa Holackého, zbývající členové budou jmenování na nejbližším jednání
zastupitelstva obce
• prodej pozemku vedeného v evidenci
katastru nemovitostí p.č. 452/5 k.ú.
o výměře 16 m2 v k.ú. Holasice, zapsaného na LV 10001 manželům Součkovým
za celkovou kupní cenu 720 Kč
• částku 47 650 Kč za malování interiéru
budovy ZŠ Holasice dle cenové nabídky
a rozsahu ze dne 10.4.2016
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• čerpání částky ve výši 47 650 Kč
z investičního fondu p.o. ZŠ Holasice za
účelem úhrady malování interiéru budovy
ZŠ Holasice
• účetní závěrku ZŠ a MŠ Holasice, okres
B-V, p.o. ke dni 31.12.2015
• předložený odpisový plán na rok 2015
a 2016 a kartu majetku č. 6 – herní prvky
v MŠ J. Fučíka 149
• označit z obou směrů lávku přes
Vojkovický náhon zákazovou cedulí
s nápisem Lávka v havarijním stavu, Zákaz
vstupu a dále tuto ceduli instalovat
v Rajhradě na Tomášově rozcestí.
• pořadí sestavené hodnotící komisí od
nejvýhodnější nabídky po nejméně výhodnou („Rekonstrukce víceúčelového hřiště
obce Holasice“) v podobě předložené
dne 17.5.2016 zastupitelstvu obce
• výběr nejvhodnější nabídky – Tvrdý
spol. s r.o. pro veřejnou zakázku
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště obce
Holasice“ a pověřuje starostku k uzavření
smlouvy o dílo, nejdříve však po uplynutí
lhůty pro odvolání a dále za předpokladu
dodržení lhůt pro uzavření SOD a předání
staveniště zhotoviteli
• uzavření dodatku č. 1 pro veřejnou
zakázku „Rekonstrukce víceúčelového
hřiště obce Holasice“ a pověřuje starostku k podpisu
• pro jednotku SDH Holasice pořízení
dopravního automobilu v provedení
základním
dle
TP
stanovených
Ministerstvem vnitra podle č. 4 bod 6
Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci programu
Dotace pro jednotky SDH obcí (uvedené
technické podmínky jsou v souladu s poučením pro jejich zpracování a ke kterým
byl vydán souhlas GŘ HZS ČR)
• že částka nutná k dofinancování
dopravního automobilu v provedení
základním pro jednotku SDH Holasice
(investiční dotace obcím pro rok 2016
v rámci programu Dotace pro jednotky

SDH obcí, který vyhlásilo MV) bude vyčleněna a dofinancování z rozpočtu obce
Holasice na rok 2016
• byly zahájeny všechny nutné kroky pro
zdárnou realizaci akce s názvem
„Pořízení dopravního automobilu v provedení základním pro jednotku SDH obce
Holasice“ a to zejména zpracování žádosti o registraci akce, vč. návrhu technických podmínek a zahájení výběrového
řízení dle Zásad pro poskytování účelových investičních dotací obcím v rámci
programu Dotace pro jednotky SDH obcí.
• peněžitý vklad ve výši 25 000 Kč, a rovněž i převzetí závazku ke splacení tohoto
vkladu, do základního kapitálu společnosti KTS EKOLOGIE s.r.o. se sídlem Hutní
Osada 14, Zastávka, zapsané v OR vedeném KS v Brně. Současně ZO pověřuje
starostku, aby učinila za obec jako společníka společnosti KTS EKOLOGIE
s.r.o. veškeré s tímto související právní
úkony, zejména učinila podpis písemného
prohlášení týkajícího se převzetí vkladové
povinnosti.
souhlasilo:
• s převedením hospodářského výsledku
ZŠ a MŠ Holasice za rok 2015 ve výši 68
026,63 Kč do rezervního fondu a částku
ve výši 17 006,66 Kč do fondu odměn
uložilo:
• starostce okamžitě řešit vzniklou situaci
oplocení hřiště za sokolovnou (deformace
konstrukce a celkové statické působení
objektu oplocení je v takovém stavu, že se
jedná o kritickou poruchu a je nutná bezodkladná intervence – statické zajištění) –
zajištění bouracích prací a v další fázi zajistit dodavatele opěrné zdi a oplocení
• zahájit jednání s příslušnými vlastníky
Vojkovického náhonu, vlastníky pozemku,
na kterém roste topol, který je příčinou
havarijního stavu vlastní lávky přes náhon
a o stavu věci informovat zastupitelstvo
obce.
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Úspěchy holasických dětí
Vědomostní a sportovní úspěchy
našich holasických dětí
Mám obrovskou radost, že mohu
na tomto místě poděkovat a opravdu
upřímně gratulovat našim dětem –
žákům ZŠ Holasice za krásné vědomostní a sportovní úspěchy, kterých se
jim podařilo na jaře 2016 dosáhnout.
V březnu se žáci 2. až 4. ročníku
naší školy zúčastnili matematické soutěže KLOKAN. V kategorii „Cvrček“
získala 1. místo Veronika Kreidlová
a v kategorii „Klokánek“ Šárka
Mlečková.
V kategorii sportovní to byla nejprve
holasická děvčata, která na plaveckých závodech v Hustopečích
10.5.2016 v obrovské konkurenci
závodnic (účastnilo se celkem 55 děvčat) obsadila krásná místa v první dvacítce závodnic! Zde jsou výsledky
našich dívek:
4. místo
Gabriela Coufalová
5. místo
Tereza Ungrová
7. místo
Viktorie Dufková
18. místo
Sandra Husovská
Ve finále skončila na 4. místě
Gabriela Coufalová a stejně tak v závodu Štafet v plavání skončila naše škola
na nádherném 4. místě.
Dne 18.5.2016 proběhl lehkoatletický trojboj v Židlochovicích a věřte,
nevěřte, náš Filip Špinár byl ve své
kategorii nejrychlejší a VYHRÁL jak se
říká „na celé čáře“. Druhé místo ve
svých kategoriích získali Tereza
Ungrová, Veronika Kreidlová, Vašík
Kreidl a 3. místo David Ungr.
V celkovém umístění družstev se naše

holasická škola umístila na nádherném
3. místě!
Filipovi, Davidovi, Vašíkovi, Gábině,
Viktorce, Sandře, Verunce, Terezce
a Šárce gratulujeme a přejeme jim
hodně dalších podobných úspěchů!
Moc děkuji všem těmto úspěšným
dětem a jsem hrdá na to, jak opravdu
úspěšně reprezentovaly naši školu
a celou obec Holasice! Přeji jim, aby
v úsilí o dosažení dobrých výsledků ať
ve vědomostech či sportovní kondici
jen pokračovali!
Lenka Ungrová

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

Novými občánky Holasic jsou
Jonathan Edes
Nikola Konečná

Naposledy
jsme se rozloučili
s panem Zdeňkem Ujčíkem
Čest jeho životu!
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Informace obecního úřadu
TříDění oDPaDU PříMo
V DoMáCnoSTeCH

k vyvezení modrou a žlutou popelnici
a 1x za 14 dnů hnědou a černou
popelnici).

Z pověření zastupitelstva obce,
bychom vás rádi touto cestou informovali o změně způsobu svozu odpadů na území obce Holasice. Ke
změně je nutno přistoupit z důvodů
zpřísňování zákonných předpisů, ale
také z důvodu finanční i ekologické
efektivnosti. Tříditelný odpad, který
vzniká na území obce, končí často
v kontejnerech na komunální odpad.
Tento systém je drahý a neefektivní.

Jaké jsou hlavní výhody pro občany?
Hlavní výhodou je úspora částky,
kterou každoročně občan hradí ve
formě místního poplatku za odpady.
Další výhodou je pak maximální
pohodlí při třídění odpadu. Každá
domácnost má nádoby na tříděné
dopady přímo u domu a není tedy
nutné s nimi nikam chodit.
Nezanedbatelné je pak i snížení ekologické zátěže, kterou představují
stovky tun směsného komunálního
odpadu ukládaného na skládky.

Jak bude nový systém vypadat?
Každá domácnost, která projeví
zájem, dostane do bezplatné zápůjčky nádoby na tříděné odpady (papír,
plast, bioodpad) případně pytle
(papír, plast). nebude tedy nutné
s tříděným odpadem chodit k velkým kontejnerům, ale bude vám
svážen přímo od domu. Další výhodou je, že každý člen domácnosti,
která se zapojí do Systému separovaného sběru odpadu obce Holasice,
bude mít nárok na úlevu na místním
poplatku za odpady ve výši
100 Kč. Například čtyřčlenná
domácnost, která si vezme nádoby na
tříděné odpady, ušetří za rok 400 Kč
na místním poplatku. Frekvence
svozu jednotlivých nádob bude
– pro papír a plast 1x za 14 dnů
– pro bioodpad a komunální odpad
1x za 14 dnů, zpravidla vždy ve stejný
den (tzn. 1x za 14 dnů připravíte

Proč je tento systém vhodný pro
obec?
Na první pohled to vypadá, že
pokud dá obec slevu z poplatku,
nemůže na tom ušetřit, ale pouze prodělá. Ve skutečnosti tomu tak není.
Města a obce dostávají za každou
vytříděnou tunu papíru, plastu nebo
skla jakousi „výkupní cenu“ těchto
recyklovatelných surovin. Tuto částku
proplácí společnost EKO-KOM. Čím
více obec vytřídí, tím více za každou
tunu dostane proplaceno a současně
se o vytříděné množství odpadu sníží
počet draze placených tun komunálního odpadu.
Jak a kdy to bude?
Do systému se můžete začít zapojovat ihned. Na základě vašeho vypl8
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něného poptávkového dotazníku
s vámi bude sepsána smlouva o bezplatné zápůjčce nádob a následně
vám budou nádoby dodány.

do 15. 8. 2016.

oBeC HoLaSICe VyHLaŠUje
PrůZKUM ZájMU oBčanů
o DoMáCí KoMPoSTéry

Kdo bude platit nákup nových nádob
do každé domácnosti?
Celý systém je založen na tom,
aby občané se zavedením systému
neměli žádné náklady. Na podzim
2016 se očekává vypsání dotace se
SFŽP, tedy z financí EU a zafinancovat tak nákup nádob na tříděné odpady. Pro vyřízení dotace je mimo jiné
potřeba zjistit požadavky vás občanů
a z tohoto důvodu si vás dovolujeme
požádat o vyplnění přiloženého dotazníku. Věříme, že drtivá většina z vás
využije možnosti bezplatného využití
popelnic, přesně podle potřeby vaší
domácnosti.
O novém systému se dozvíte více
na www.holasice.cz, nebo na ekologicko-popelářské besedě, která se
bude konat 27. června 2016 v 18
hodin v sále obecní sokolovny na ul.
Nám. Rudé armády 150.
Objednávka nádob je vložena do
zpravodaje, nebo ji lze vyzvednout na
podatelně obecního úřadu Holasice,
ul. Václavská 29, bude rovněž k dispozici na besedě s občany, dále ji lze
stáhnout na www.holasice.cz.
Vyplněnou objednávku můžete
odevzdat osobně na podatelně obecního úřadu, zasláním na e-mail:
mensikova@holasice.cz. Termín pro
odevzdání vyplněných objednávek je

Operační program Životní prostředí vyhlásí v srpnu letošního roku
výzvu k předkládání žádostí na nákup
domácích kompostérů.
Naše obec má možnost se k tomuto programu připojit. Co je nutné v případě zájmu o uvedený kompostér
udělat?
Přihlásit se na Obecním úřadě
v Holasicích, Václavská 29.
Je možné napsat e-mail na adresu:
starosta@holasice.cz,mensikova@
holasice.cz nebo zavolat na tel. 547
229 362, 547 220 120.
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Kompostéry mají výhody pro občany:
• nahradí nevzhledné hromady na
zahradách
• urychlí proces kompostování až
o polovinu času
• odstranění zápachu, zájmu
hlodavců atd.
• zisk kvalitního přírodního hnojiva
pro vlastní potřeby
• pohodlnost řešení.

nejrychleji orientovala a sžila s náročnou prací na poli hospodaření s obecním majetkem, aby ji práce těšila,
bavila, aby se těšila stejné oblibě
u vás občanů, jako tomu bylo u paní
Dufkové.

Veřejné oSVěTLení
a KoMUnIKaCe V roZHraní
Mám radost, že mohu na tomto
místě zmínit blížící se dohodu a především předání jak veřejného osvětlení, tak i komunikace v lokalitě
Rozhraní naší obci Holasice. Toto
úsilí se daří díky nekonečnému vyjednávání vedení obce Holasice prostřednictvím obecního právníka
Mgr. Joukla s právním zástupcem
společnosti Hasan & sons, s.r.o.
Vy, kteří jste se zúčastnili poslední
informativní schůzky 23. 5. 2016
víte, že předání veřejného osvětlení
do majetku obce za 1 Kč od společnosti Pulper a.s,. by mělo proběhnout
tak, aby nejpozději v polovině letních
prázdnin veřejné osvětlení v lokalitě
Rozhraní bylo funkční. Co se týče
předání komunikace v Rozhraní, na
základě vzájemné dohody mezi Obcí
Holasice a Hasan & sons, s.r.o. lze
zřídit věcné břemeno – právo chůze
a jízdy – ve prospěch obce. Tuto
dohodu zpracovává Mgr. Joukl a je
snaha vše zrealizovat do konce měsíce srpna 2016. O dalším vývoji situace budou občané Rozhraní informo-

Pro občany by byl kompostér zdarma. Objem kompostéru je 900 litrů
(viz. obrázek). Prosíme zájemce, aby
se ozvali co nejdříve, nejpozději do
15. 8. 2016! Děkujeme!

noVá reFerenTKa a ÚčeTní
oBCe HoLaSICe
Od 1. 5. 2016 se můžete na
obecním úřadu v Holasicích setkávat
s novou tváří – Ing. Lenkou
Sedláčkovou, která od tohoto data
zastává funkci referentky státní správy
a samosprávy, účetní a rozpočtářky
obce Holasice. Paní Sedláčková převezme veškerou pracovní náplň po
paní Blance Dufkové, která odchází
do důchodu. Tedy od 1. 7. 2016
paní Dufkovou na úřadu již nepotkáte,
v její kanceláři bude pracovat paní
Sedláčková.
Telefon na Ing. Sedláčkovou
zůstává stejný: 547 229 362, e-mail:
ucetni@holasice.cz.
Přeji nové paní účetní, aby se co
10
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článek od aničky

váni starostkou obce buď dopisem či
mailovou poštou.

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.
Přilétl vrtulník a vyskákali z nich
policajti a do megafonů zahlásili:
"Všichni nechte své práce," a poté si
s sebou do vrtulníku vzali děti společně s klukem a holkou a vzlétli. "Kam
letíme?", zeptala se Eliška. "Do toho ti
nic není", odvětil policista, a po chvíli
se usmál a tiše řekl: "Chceme vám
ukázat, že lidé společně můžou
vycházet. Dívka a kluk celou dobu
ustrašeně mlčeli. Katku už to přestávalo bavit. Chtěla vědět kam letí, a tak
se zeptala policisty: "Můžete nám říct
na čem jsme? Chceme vědět co se
s námi bude dít a kdo jste vlastně
doopravdy vy?" Policajt jí odpověděl:
"Nech se překvapit – za chvíli přistáváme“. Najednou začal vrtulník klesat
a dětli spatřily malý ostrov uprostřed
moře. A na strově nebyly žádné silnice ani domy, to děti vyděsilo. "Kde
budeme spát? Kde se připojíme na
wi-fi? Co s námi bude?" honilo se jim
při přistávání hlavou.
Anna Procházková

DeVáTý DoBročInný BaZáreK
O víkendu 18. a 19. 6. 2016 se
bude konat v rajhradské sokolovně již
devátý dobročinný bazárek. Tedy
máte-li doma jakoukoli pěknou věc,
která se vám již okoukala, nehodí se
vám, nemusíte ji nutně „vyhazovat“,
ale můžete ji právě prostřednictvím
bazárku nabídnout někomu druhému.
Utržené peníze pomohou zvířátkům.
Tradice tohoto bazárku je dlouhodobě pozitivně přijímána veřejností
a patří k úspěšným akcím.
Co můžete přinést:
V sobotu 18. 6. od 16 do 19 hod. do
bazárku: kuchyňské potřeby, bytové
doplňky, módní doplňky, hračky, hry,
ruční nářadí, sportovní potřeby, knížky, vlnu na pletení, vyšívací bavlnky,
zbytky látek a jiné drobné věci, které
vás napadnou.
Kdy můžete nakoupit:
Prodej věcí, tedy samotný bazárek, kde si můžete udělat radost
koupí těchto věcí za opravdu symbolické ceny a tím podpořit dobrou věc,
proběhne v neděli 19. 6. od 14 do
18 hod. v rajhradské sokolovně.
Lenka Ungrová
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Mateřská škola Holasice
V posledním čtvrtletí letošního
školního roku děti prožily spoustu
zajímavých zážitků a dobrodružství
nejen v mateřské škole.
V měsíci dubnu
děti navštívily
například
minifarmu na statku
v Popovicích u Rajhradu. Seznámily
se zde s telátkem a jeho maminkou,
zkusily si podojit kozu, pochovat králíka, prohlídnout si čínská prasátka.
Poznávaly i druhy krmiva pro zvířata,
zkusily si být na chvíli traktoristou.
Koncem dubna jsme se proměnili
na čaroděje a čarodějnice a uvařili
jsme si kouzelný elixír, zahráli jsme si
hry a zasoutěžili jsme si společně
s dětmi ze základní školy.

Několikrát děti navštívily pásmo
představení v Moravské galerii Brno.
Mnohé děti navštívily galerii poprvé.
Měly možnost se seznámit s uměním
v podobě obrazů, plastik a soch. Ve
městě
Brně
si
prohlédly
monumenty Špilberk, kostel Petrov,
dům U tří kohoutů... Třída Dráčků
navštěvovala pravidelně pásmo
pohádek a vyprávění v brněnském
Planetáriu.
Koncem dubna byl zahájen výukový kurz plavání v klubu Cézavan
Blučina. Děti překvapily svou odvahou, temperamentem a chutí se
něco nového naučit.
V červnu čeká všechny děti výlet
do Galerie Skleněnka na Tišnovsku
a železnice v Drásově. Děti se těší
také na cyklovýlet pro předškoláky,
kteří odcházejí do školy. Výlet bude
zakončen sladkou tečkou –
zmrzlinovým
pohárem.
Všem rodičům děkujeme
za příjemnou
spolupráci,
náměty a podporu a přejeme
krásné prázdniny a odpočinkovou dovolenou.
Bc. Ivana
Pazderová
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Co nového v základní škole
by měli při vstupu do první třídy umět.
Ve druhé polovině lekcí si žáci vyzkoušeli práci v lavicích první a druhé třídy.
• Dne 28. 4. se od rána v naší škole
pohybovaly kouzelné a strašidelné
bytosti. Nejprve si každá třída vyrobila
svou čarodějnici a poté jsme se vydali
na cestu Holasicemi. Po krátké zastávce ve školce jsme zamířili za
Sokolovnu, kde jsme spálili obě čarodějnice a užili si krásný zbytek vyučování plný soutěží a her.

• V březnu se žáci 2. až 4. ročníku
zúčastnili matematické soutěže KLOKAN. V kategorii Cvrček získala 1.
místo Veronika Kreidlová a v kategorii
Klokánek Šárka Mlečková.
• 21. dubna jsme na školním dvorku
uspořádali oslavy Dne Země. Školáci
si připravili úkoly o přírodě, mnozí přinesli svoje oblíbené zvířecí mazlíčky
ukázat dětem. Pozvali jsme děti
z mateřské školy na oslavy na náš školní dvorek.
Děti plnily nejrůznější úkoly, za
jejichž splnění ihned dostávaly od školáků razítka do průkazky a nakonec
sladkou odměnu.
A co plnily za úkoly? Například hledaly rodiče k mláďátkům, stopy ke zvířátkům, domalovávaly obrázky, mohly
si pohladit třeba králíka, afrického
šneka, morče a dozvěděly se od školáků něco nového. Také skákaly v pytlích, točily lasem a shazovaly kuželky
z pet lahví.
A to nebylo všechno, odpoledne
školáci vytáhli z tašek rukavice a vydali
se uklidit holasická hřiště. Za dobrý
pocit udělané práce to určitě stálo!
• Dne 27. 4. proběhla poslední lekce
edukativních skupinek. V deseti lekcích si žáci s rodiči zopakovali vše, co

• Dne 10. 5. se naše žákyně zúčastnily plaveckých závodů v Hustopečích.
Naše šikovná štafeta složená
z Gabriely Coufalové, Sandry
Husovské, Viktorie Dufkové a Terezy
Ungrové se umístila na krásném čtvrtém místě z 25 zúčastněných škol.
V soutěži jednotlivců dívky obsadily
čtvrté, páté, sedmé a osmnácté místo
z 55 dívek. GRATULUJEME!
• Dne 23. 5. navštívili žáci prvního
a druhého ročníku minifarmu
v Popovicích. Nejenže si žáci prohlédli
a pohladili krávu, mladého býčka, klisnu, prasátka a králíčka, ale také dojili
kozu a krmili kůzlátko z láhve s dudlíkem. Dále se podíleli na výrobě domácího sýra a školní den zakončili krásnou procházkou přes bažantnici
a Rajhradský klášter.
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9. 6. 2016 v 16:00 schůzka rodičů
v ZŠ.
15. 6. 2016 – v 15:30 schůzka rodičů budoucích prvňáčků
23. 6. 2016 v 16:30 h. schůzka pro
rodiče přijatých dětí do MŠ od 1. 9.
2016 v budově J. Fučíka 149.
• Naši žáci také úspěšně reprezentovali školu v lehkoatletickém trojboji
v Židlochovicích. Na skvělém 1. místě
se umístil Filip Špinár, na 2. místě
Tereza Ungrová, Veronika Kreidlová
a Václav Kreidl a 3. místo obsadil David
Ungr. Celkově žáci obdrželi 3. místo.
GRATULUJEME!
• Zdravé svačinky ve školní družině
Vyzkoušet si sami namazat krajíc a připravit si svačinu vyzkoušely děti ve
školní družině. S nadšením míchaly
pomazánku ze zdravé Lučiny a zdobily zdravými dobrotami, které si tento
den přinesly. A to šlo pouze o zeleninu
a ovoce. Svačinky neobyčejně chutnaly a nezbyl ani drobeček.

akce do konce června:
Projekt Bezpečně na silnici
Galerie na plotě – výstava výtvarných
prací
Školní výlet
Rozloučení se 4. ročníkem
• stanování na školním dvoře
• návštěva ZŠ Rajhrad
Školní rok bude ukončen ve čtvrtek
30. 6. 2016 slavnostním rozdáním
vysvědčení.
Přejeme všem žákům krásné prázdniny, budoucím páťákům hodně úspěchů a nové kamarády a všem rodičům
děkujeme za spolupráci!
Ve čtvrtek 1. 9. 2016 se těšíme na
všechny žáky a nové prvňáčky!

novinky
Naše ZŠ a MŠ se zapojila do OP VVV
– operační program Výzkum, vývoj
a vzdělání, v jehož rámci je možné
v programovém období 2016 - 2020
čerpat finanční prostředky z fondů EU.
Výzva "Šablony pro MŠ a ZŠ I."
z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání (OP VVV) bude vyhlášena
31. 5. 2016. Na šablony v období
2016–2018 mají možnost dosáhnout
školy bez rozdílu velikosti a dle svých
potřeb. Takže máme opět možnost
v tomto období čerpat finanční prostředky EU.

učitelky ZŠ Holasice
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na tento typ událostí. Jak je výše zmíněno, tak se tohoto výcviku zúčastnila i část jednotky z partnerského
Holíče. S tímto sborem již nějaký čas
spolupracujeme a 5. května 2016
byla mezi oběma sbory v Holíči na
jejich Městském úřadě podepsána
dohoda o spolupráci za přítomnosti
jak primátora města tak i zástupce
naší obce. Cílem spolupráce je podpořit a rozvíjet spolupráci mezi oběma
sbory v rovině společenské, kulturní
a na úrovni jednotek spolupracovat
při výcviku, školení či možných zásazích a zejména se pokusit získat dotaci na pořízení nové techniky z fondů
EU, neboť na obou stranách je obměna techniky prioritou.
Adekvátní a zejména kvalitní technika je základem každého zásahu hasičů, neboť sebelépe vycvičený člověk
může improvizovat jen do určitých
možností. Počty zásahů i jejich náplň
se však neustále rozšiřují. Jen naše
jednotka má za posledních 10 let
téměř 260 zásahů, čímž se řadíme na
našem okrese mezi nejvíce vytěžované!! I proto se jednotka snaží
o obměnu zásahové techniky tak, aby
v případě potřeby byla vždy 100% připravena zasáhnout. Nynější stav
techniky se dostal do situace, kdy ani
zvýšená snaha, hodiny strávené údržbou a opravami neumožňují její bezpečné provozování. Bylo proto po
několika letech urgencí vedení jednotky o řešení situace ze strany obce
požádáno o dotace od státu a naše-

Pěkný letní den,
další tři měsíce jsou za námi, vy
držíte nové vydání holasického zpravodaje a dětmi toužebně očekávané
prázdniny jsou za dveřmi.
Hasičský sbor v naší obci v tomto
období uspořádal několik akcí, jak
pro děti tak i pro širokou veřejnost.
V uplynulém období jsme pořádali
sběr kovového šrotu, jehož výtěžek
je použit mj. i na pořádání již zmíněného dětského dne, který proběhne
11. června. Akce se uskutečnila po
uzávěrce tohoto vydání, takže více
slov a zejména fotek bude příště.
Ale nejen tradiční akce pro veřejnost či obec se účastní naši hasiči.
Mimo jiné jsme prováděli výcvik
vyprošťování z havarovaných vozidel a to ve spolupráci s partnerským
sborem z Holíče. Tři příslušníci z řad
HZS nám názorně předváděli a dávali
rady, jak postupovat u tohoto typu
událostí. Zde je nutno zkonstatovat,
že tato činnost je jednou z nejtěžších
událostí, u kterých můžeme zasahovat a také nejnáročnější je i příprava
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ho kraje. I přes zcela jasně definovaný typ techniky z naší strany, který je
požadován ze strany zákonů a vyhlášek, byla poskytnuta dotace na jiný
typ techniky. Od Ministerstva vnitra
a Jihomoravského kraje jsme obdrželi dotaci celkem 750 000 Kč.
Předpokládaná cena nového vozidla
je 1 100 000 Kč, uvidíme, jakou
cenu se nakonec podaří vysoutěžit.
Vedeni snahou, aby jednotka zůstala
akceschopná, jsme přistoupili na
tento typ techniky, byť se jedná opět
jen o provizorium, které by mělo být
jen krátkodobé. Jednotka by proto
měla v letošním roce obdržet mikrobus s 9 sedadly s minimální výbavou.
Toto vozidlo by mělo být používáno
dle podmínek dotace pro přepravu
osob při živelných katastrofách včetně osobních věcí a my ho budeme
využívat i pro dopravu specifického
vybavení na daný typ událostí většího
rozsahu.

9. 4. V podvečer jsme vyjeli k požáru
hlášenému pomocí el. požární signalizace do Rajhradu do areálu průmyslového parku fy. VGP. Zde jsme přijeli krátce po jednotce ze Židlochovic, která započala průzkum. Mělo dle
hlášení dojít k požáru v jedné z hal.
Událost však byla vyhodnocena jako
planý poplach neboť došlo k závadě
na čidle EPS.
23. 4. K nahlášenému požáru udírny
u RD jsme vyjeli do Opatovic na ul.
Brněnskou. Při našem příjezdu na
místo měla požár již lokalizován jednotka z Blučiny, která byla na místě
jako první. My jsme řídili dopravu kvůli
odstavené technice.
10. 5. Na žádost jednoho z občanů
jsme pomáhali s odchytem včel na
nám. RA v naší obci.
16. 5. V brzkých ranních hodinách
vyjela jednotka spolu s jednotkou ze
Židlochovic na hlášený požár EPS
v areálu fy. Parfums v Rajhradě. Na
místě byl po provedeném průzkumu
vně i uvnitř budovy požár vyloučen.
Došlo k selhání čidel EPS a událost
byla vyhodnocena jako planý
poplach.

Od minulého vydání jednotka
absolvovala dalších 5 zásahů.
9. 4. V dopoledních hodinách jsme
byli vysláni KOPIS k úniku ropné látky
do Rajhradic. Na místě byla zjištěno
několik větších skvrn od nafty kolem
váhy ve směru na Rebešovice
a Otmarov. Bylo proto použito sorbentu k jeho zachycení. Během zásahu se dostavila i jednotka PS Židlochovice, která stejným způsobem
likvidovala další znečištěná místa.

Více informací a fotky najdete na
webu hasici@holasice.cz a na
http://sdhholasice.rajce.idnes.cz/
za hasiče Luboš Bachorec
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„Když se někdo naučí dobře profesionálně kreslit
a malovat, je to krásné. Ještě krásnější je, když
nadto objeví svůj vlastní svět.“
Adolf Born

a ilustrace) a na Akademii výtvarných
umění (1953–55) v Praze, kde
u prof. Pelce absolvoval.
Hned po ukončení školy si se spolužákem Oldřichem Jelínkem zřídili ateliér a snažili se získat zakázky.
Potřebovali se uchytit, a tak Born neodmítl nabídku ilustrovat historky ze životů
družstevníků. Ty byly humorné a Born
se tak postupem času přesunul ke karikatuře. Záhy si získal jméno jako velmi
osobitý ilustrátor. Specializoval se
zejména na humoristickou ilustraci,
často spojoval zvířecí a lidské rysy, aby
charakterizoval postavu a její hodnotový
žebříček.
Od roku 1960 byla jeho díla vystavována po celém světě a získala mnoho
cen. Bornovou doménou byla grafika –
suchá jehla, lept a především litografie.
Jeho nejznámějšími díly jsou ilustrace knih od Miloše Macourka (Mach
a Šebestová, Žofka), Julese Verna
(Trosečník z Cynthie), A. Dumase staršího (Tři mušketýři), Vojtěcha Steklače
(série Boříkovy lapálie) a jiné. Četné
knihy ilustroval i v zahraničí, jako první
vyšlo v roce 1973 album jeho kreseb
a grafik v Itálii (Donna, sesso forte).
U nás vydal v roce 1970 knihu karikatur

* 12. června 1930, České Velenice
+ 22. května 2016, Praha
adolf Born byl český malíř, kreslíř,
ilustrátor, animátor, karikaturista
a kostýmní výtvarník.
Narodil se v Českých Velenicích,
kde se mluvilo česky i německy, do
rodiny železničáře. K jeho oblíbeným
zábavám v dětství patřila četba knih.
K rozhodnutí stát se výtvarníkem ho pak
přivedly ilustrace a obrázky Luďka
Marolda a Zdeňka Buriana.
Po mnichovských událostech byl
Bornův otec služebně přeložen do
Prahy, kam ho následovala celá rodina.
V letech 1949–1950 studoval Adolf
Born
výtvarnou
výchovu
na
Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy,
později přešel na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou (ateliér profesora
Antonína Pelce 1950–53, karikatura
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Obecní knihovna Holasice si dovoluje
nabídnout nové knihy ze svého fondu:

Bornografie, v roce 1975 Karikatury,
dále album 12 grafických listů (1992)
a v roce 1990 autobiografickou knížku
Mým národům. Jeho ilustrace našly
děti i ve Sluníčku a Mateřídoušce.
Je také autorem kostýmů a dekorací k opeře Antonína Dvořáka Čert
a Káča inscenované v Národním divadle, dále inscenace hudební fakulty
HAMU – opera V studni Viléma Blodka.
K filmu se dostal už v šedesátých
letech, kdy často spolupracoval
s Václavem Bedřichem (např. Až já
budu velký). V roce 1972 navázal spolupráci se scénáristou Milošem
Macourkem a animátorem Jaroslavem
Doubravou (večerníčky Mach a Šebestová, Žofka a její dobrodružství…).
Soustředil se také na celovečerní filmy
(Dobrodružství Robinsona Crusoe,
námořníka z Yorku), u hraných filmů
spolupracoval např. na kreslených titulcích (Jak utopit doktora Mráčka, Jak
básníci přicházejí o iluze, Konec básníků v Čechách, Což takhle dát si špenát). Celkem se po výtvarné, scénáristické nebo režijní stránce podílel na
vzniku 62 filmů.
Uskutečnil kolem 150 výstav
v Čechách i v zahraničí a je považován
za elitu mezi našimi výtvarníky.
Roku 1974 byl na světové výstavě
v
Montrealu
oceněn
titulem
Karikaturista roku. V roce 1988 byl
jmenován zasloužilým umělcem, v roce
2003 získal od prezidenta Medaili Za
zásluhy 1. stupně. V roce 2013 získal
na Anifilmu cenu za celoživotní přínos
animovanému filmu.

Knihy pro děti
David Baddiel – Zkušebna rodičů:
Vyberte si ty ideální
Shane Hegarty – Temnoústí: Děste se!
Příšery přicházejí!
Erika Johansenová – Královna
Tearlingu
Jenny Hannová – Všem klukům, které
jsem kdy milovala
Holly Blacková – Magisterium: Železná
zkouška
Holly Blacková – Magisterium:
Měděná rukavice
Tanya Stewnerová – Alea dívka moře:
Volání z hlubin
Sarah J. Maasová – Skleněný trůn
Sarah J. Maasová – Půlnoční koruna
Sarah J. Maasová – Dědička ohně
Knihy pro dospělé
Paula Hawkins – Dívka ve vlaku
Robert Galbraith – Ve službách zla
Karin Slaughter – Město policajtů
Jojo Moyesová – Než jsem tě poznala
M. J. Summersová – Láska na druhý
pokus
Emma McLaughlin – Jak být dospělá
Rom Rob Smith – Farma
Patricia Harmanová – Porodní bába od
řeky Hope
Robert Littell – Amatér
Sasha Arango – Pravda a jiné lži
Petra Koláčková
knihovnice
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Zprávy z klubu seniorů
Dobrý den, vážení obyvatelé
Holasic. Dny se nám prodlužují,
otepluje se, slunce prosvěcuje naše
dny – ano, blíží se léto a s ním
i prázdniny.
Počasí láká ven, a i náplň klubu
seniorů tvoří z velké části výlety,
pořádané naší hlavní organizátorkou,
paní Muchovou. Od minulého vydání
zpravodaje se uskutečnily další dva
„špacíry“, a sice pěší do Vojkovic

Zprávy z klubu seniorů
všechny nabízené produkty, mazali
masti, ochutnávali koření, a některé
dámy neváhaly vyzkoušet přímo na
místě pedikúru, či nechat si udělat
uvolňující masáž. Prostě, zase jsme
si to všichni užili na 100 %, což dokazují i přiložené fotografie.

Co se týče našich aktivit v uplynulém období, ráda bych připomněla
březnovou přednášku paní Ivany
Mahovské a paní Aleny Průchové, na
téma posezení s přírodními produkty.
Já jsem na tuto schůzku dorazila
s mírným zpožděním, a nestačila
jsem se divit :-) Dámy (i pánové) byli
v plném zaujetí a aktivně zkoušeli

a děti byly odměněny upřímným
potleskem. Po vystoupení děti rozdaly našim seniorům vlastnoručně vyrobené dárečky. Po proslovu paní starostky a mém, vystoupila za klub
seniorů také naše nejaktivnější členka, paní Muchová. Opět bych jí touto
cestou ráda poděkovala za to, co ve
svém volném čase nezištně pro naši
obec dělá.
Vrcholem odpoledne bylo potom

Bezesporu největší akcí klubu
seniorů na jaře bylo již druhé setkání
holasických seniorů, které se letos
uskutečnilo 3. dubna. Této akce,
která se již stává tradicí, se letos
zúčastnilo 59 seniorů, z toho 35 žen
a 24 mužů. Na programu bylo opět
milé představení dětí z naší základní
školy, které se nám velice líbilo,

a zpět, a také výšlap na rozhlednu
Výhon v Židlochovicích. Zatímco
cestu tam zvolily naše aktivní seniorky busem, zpět byly tak nabité energií z krásného výhledu z Akátové
věže, že se do Holasic vydaly pěšky!
Myslím, že si zaslouží náš obdiv!
20
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vystoupení
cimbálové
muziky
Majerán. Jak má již toto uskupení ve
zvyku, hrálo také písníčky na přání,
takže jsme si všichni společně zazpívali nejednu krásnou píseň. No

V květnu jsme měli v klubu seniorů
besedu s paní Ludmilou Palečkovou,
která je předsedkyní klubu důchodců v Opatovicích. Aktivní činnost
tohoto sdružení je známá a vyhlášená i daleko za hranicemi Opatovic.
Pořádají spoustu plesů a akcí, na
které jsou srdečně zvaní i obyvatelé
okolních vesnic, včetně Holasic.
Seznámila nás také se zákulisím činnosti takového velkého sdružení,
a o tom, že nic není úplně jednoduché, ale když se chce, tak to jde.
Také jsme se shodli na tom, že je
nutné spolupracovat na úrovni obcí,

a stejně jako minulý rok, se nám
potom nechtělo domů ... Senioři
měli možnost si v průběhu setkání
prohlédnout fotografie za první rok
činnosti klubu seniorů, a také kroniku, do které mohli po skončení akce
zapsat své bezprostřední dojmy,
čehož také hodně z nich využilo, za
což velmi děkuji.
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aktivitu, a že máte radost ze života,
čímž ukazujete mladším ročníkům,
že věk je jenom číslo! Děkuji.
Jak již jsem zmínila výše, máme
před sebou letní prázdniny, což je
pro děti radost, pro rodiče starost,
a pro mnohé seniory doba strávená
s jejich vnoučaty. Toto mezigenerační setkávání je velmi důležité, protože
věřím, že senioři svým vnoučatům
mají co předat. Na toto téma si dovolím vložit jednu myšlenku, na kterou
jsem narazila, a moc se mi líbí.

například vypravováním společných
zájezdů tak, aby i občané z menším
počtem aktivních seniorů, mohli jet
na zájezd, tím, že se spojí senioři
z několika obcí. Spolupráci s klubem
důchodců Opatovice se do budoucna nebudeme bránit.
V době, kdy píšu tento článek,
máme již zcela obsazen autobus na
zájezd na Velehrad a zámek
Buchlovice, který se uskuteční 7. 6.,
a o kterém vám přinesu zprávu
v následujícím zpravodaji. Letos,
stejně jako loni do Lednice, vypravujeme malý bus pro 20 osob. Mým
snem a přáním je, že budeme
z Holasic vypravovat velký bus pro
45 osob! Nebojte se, proto na naše
zájezdy hlásit, případně i vy, kteří
ještě nejste v seniorském věku. Jde
přece mimo jiné i o to, sdružovat
občany Holasic, abychom se lépe
poznali a měli k sobě blíž.
16. 6. 2016 to bude přesně rok,
od první schůzky v našem klubu seniorů. Za ten rok mohu konstatovat, že
jsem ráda, že chodíte, milí senioři,
a nejen to. Jsem ráda, že přebíráte

Přeji všem seniorům co nejkrásnější
léto ve společnosti svých vnoučat!
Na závěr bych ráda zdůraznila, že
i během prázdnin je činnost klubu
seniorů v zavedeném provozu, tzn.
každé úterý od 10.00 do 12.00.
Stejně jako minulé léto bych se ráda
23
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zase trochu věnovala práci na počítači, a mám také v plánu nějaké cestovatelské přednášky, aby ti, kteří letos
neodcestují za hranice naší vlasti,
mohli cestovat alespoň „prstem po
mapě“. Paní Muchová plánuje další
výlet, o kterém budete informování
prostřednictvím nástěnky a rozhlasu.
Je možno se připojit, i pokud nenavštěvujete aktivně klub seniorů!
Společně se seniory budeme letos
opět hodnotit nejkrásnější předzahrádku v obci, a výherci budou
odměněni drobnou cenou. Těšíme
se na vaše krásně upravené předzahrádky, a třeba i na to, že se při jejich
hodnocení potkáme!

Všem, nejen seniorům, přeji nezapomenutelné léto!
Jitka Holíková
Fotografie z 2. setkání seniorů
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