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Úvodní slovo starostky obce
OBEC HOLASICE A STÁRCI
VÁS SRDEČNĚ ZVOU
NA HOLASICKÉ

VÁCLAVSKÉ HODY

Pátek 24. 9. 2021
od 17:00 – stavění máje za sokolovnou
od 18:00 – setkání s Davidem Kosteleckým
Sobota 25. 9. 2021
během dne – zvaní stárků na předhodovou taneční zábavu
20:00 – předhodová zábava se skupinou Hit Makers
24:00 – půlnoční překvapení – připravují stárci
Neděle 26.9.2021
11:00 – bohoslužba slova u kaple sv. Václava
14:00 – hodový průvod obcí s dechovou hudbou Boršičanka
Za příznivého počasí pokračuje hodová zábava venku za sokolovnou.
Tuto zábavu zahájí naše holasické děti vystoupením v krojích.
Po jejich vystoupení bude k poslechu hrát dechová hudba Střeličáci.

Příjemné dny babího léta, vážení spoluobčané,
je to k nevíře, ale dva měsíce letních prázdnin jsou u konce a čekají nás
zbývající čtyři měsíce roku 2021. Pevně věřím a přeji nám všem, aby
v těchto nadcházejících měsících se neopakoval scénář roku 2020, kdy kvůli
nepříznivé epidemiologické situaci se celá naše zem a život nás všech dostal
do lockdownu!
V období letních prázdnin probíhalo v Holasicích několik zásadních
investičních akcí, mezi které patří zejména rekonstrukce místní komunikace
na ul. Čsl. armády. Vlastní práce na této části komunikace měly probíhat
asi 60 dnů, práce byly zahájeny koncem dubna, počítali jsme, že v době let
ních prázdnin bude už silnice opravena. V době přípravy projektové doku
mentace v roce 2018 byla provedena kontrola kanalizace, která byla
v uspokojivém stavu. V průběhu opravy komunikace však byla zjištěna zá
važná poškození způsobená třetí osobou na vedení hlavního kanalizačního
řadu. Z důvodu tohoto poškození musel být nejprve řešen havarijní stav na
kanalizaci a po opravě (výměna hl. řadu potrubí kanalizace vč. opravy ša
chet a napojení všech domovních přípojek) mohla pokračovat vlastní
oprava komunikace. Z tohoto důvodu se dokončení očekává v týdnu před
Václavskými hody. Chci alespoň touto cestou poděkovat všem občanům,
jejichž život byl na dlouhou dobu dotčen stavební činností, že byli trpěliví,
shovívaví a chápající situaci!
Druhou velmi významnou investiční akcí byla výstavba nové mateřské
školy v lokalitě Čtvrtě. Jsem opravdu velmi potěšena, že přes všechna kri
tická proroctví, kterých jsem si od jara tohoto roku vyslechla nespočet,
27. července bylo zahájeno navážení jednotlivých kontejnerů, z nichž
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vznikla postupně velmi pěkná stavba, která byla obci předána 18. 8. 2021.
Od tohoto data následoval celý koloběh dokončovacích prací na vlastním
interiéru – montáž nábytku, gastro zařízení, vybavení pračka, sušička, revize
veškerého elektro zařízení, zabezpečení budovy, zavedení internetu, insta
lace interaktivní tabule, vybavení počítači, apod. Dne 24. 8. 2021 proběhla
závěrečná prohlídka pracovnicí z krajské hygienické stanice, dne 26. 8. 2021
proběhne závěrečná kolaudační prohlídka paní vedoucí ze stavebního úřadu
v Rajhradě. Poté bude následovat vyřízení veškeré administrativy – předání
budovy školky do užívání škole, zápis do školského rejstříku, povolení na
výšení kapacity školky z krajského úřadu, zápis dětí do školky… Půjdeli vše
„hladce“, očekáváme, že do 30. 9. 2021 nastoupí nové děti do této školky.
Vlastní přípravy celé této investiční akce byly zahájeny před rokem, kdy od
června 2020 jsme spolu s paní ředitelkou školy, panem projektantem,
panem místostarostou seděli nad vznikající projektovou dokumentací a už
zde jsme vymýšleli, kde bude jaké okno, jaká elektrická zásuvka, kde bude
pračka, kde bude vývod pro napojení dataprojektoru, kde bude výdejní
okénko z kuchyně, kde bude
pověšená jaká skříňka, aby
se stěny kontejneru dobře
vyztužily, apod. Bylo velmi
zajímavé sledovat, jak to, co
bylo vymyšleno na papíře,
bylo převedeno do reálu!
Musím se přiznat, že pod
vedením autora projektu a
současně stavebním dozo
rem investora v jedné
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osobě, se dle mého názoru podařil malý zázrak, kdy prakticky ve dvou mě
sících vznikla krásná plnohodnotná stavba. Těším se na den otevřených
dveří, kdy budete moci i vy, občané, si novou školku prohlédnout. Přeji
všem dětem, aby se jim ve školce líbilo a chodily do ní rády!
Jako poslední větší investiční akcí v době prázdnin byla realizována
rekonstrukce sociálního zařízení v budově sokolovny včetně zřízení ven
kovních toalet se vstupem ze dvora sokolovny. I zde jsme se po dobu vlastní
realizace potýkali s celou řadou problémů, které se při rekonstrukci starých
budov objeví, ale tyto problémy nebyly dostatečně řešeny ze strany pro
jektanta. Byla jsem velmi vděčná, že realizační firma všechny tyto problémy
řešila doslova v průběhu vlastních prací, takže termín dokončení byl zcela
dodržen. Tuto vydařenou rekonstrukci toalet budete moci ohodnotit už
koncem měsíce září, kdy pevně věřím, proběhnou tradiční holasické hody.
Jak už se stává tradicí, podzimní slovo zakončuji pozvánkou na tradiční
Václavské hody. Ráda bych vás tedy touto cestou pozvala na Václavské
hody, které s ohledem na epidemiologickou situaci v naší zemi, by se měly
v Holasicích konat ve dnech 25. a 26. 9. 2021. Tedy všichni jste srdečně
zváni na všechny akce související s důstojnou oslavou patrona naší obce
svatého Václava.
Lenka Ungrová
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Informace z obecního úřadu

David Kostelecký na 32. LOH v Tokiu

Informace k novému zákonu č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech
Dne 2. 8. 2021 nabyl účinnosti nový zákon o občanských průkazech, který přinesl
na úseku občanských průkazů významné změny. Nejdůležitější informace již se zapra
covanými změnami jsou přehledně zpracované na webových stránkách Ministerstva
vnitra https//www.mvcr.cz/clanek/osobni‐doklady‐642319.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d.
V souvislosti s účinností zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech budou
nové občanské průkazy, o které bude požádáno od 2. srpna 2021, obsahovat bezkon
taktní čip, na kterém budou uloženy biometrické údaje, a to zobrazení obličeje držitele
občanského průkazu a dva otisky prstů. Budou sloužit k ověření pravosti občanského
průkazu a ověření totožnosti jeho držitele při překročení státních hranic. U dětí mlad
ších dvanácti let nebude pořízení otisků prstů povinné.
Nedojde k jednorázové výměně občanských průkazů. Platné občanské průkazy se
strojově čitelnou zónou budou obměňovány postupně, nejpozději do 3. srpna 2031.
Ty dosud platné občanské průkazy, které ještě nemají strojově čitelnou zónu, musí
být vyměněny do pěti let, jinak nebude možné s nimi cestovat do zahraničí.
Automaticky skončí platnost občanského průkazu po 45 dnech od změny:
– místa trvalého pobytu,
– jména, případně jmen a příjmení,
– rodného čísla, pokud je v občanském průkazu uvedeno,
– pohlaví,
– rodinného stavu, pokud je v občanském průkazu uveden.
Pokud občan má datovou schránku nebo je v registru obyvatel uveden jeho email
či telefon, bude informován nejpozději 60 dní předem o konci platnosti občanského
průkazu.
Nově se nebudou v občanských průkazech uvádět akademické tituly. Rodná čísla
by měla být v občanském průkazu uváděna do konce roku 2023.
Mění se rovněž výše některých správních poplatků. Zvyšuje se správní poplatek
při přijetí žádosti o vydání občanského průkazu osobě mladší 15 let z 50 Kč na 100 Kč
a při přijetí žádosti o vydání občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztra
cený, odcizený, zneplatněný, obsahující neoprávněně provedené zápisy ze 100 Kč na
200 Kč.

Historický triumf na 32. letních olympijských hrách v Tokiu! Jiří Lipták a David
Kostelecký rozdrtili zbytek světa.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Prezident republiky vyhlásil dne 31. 12. 2020 Volby do Poslanecké sněmovny
a stanovil dny jejich konání na pátek a sobotu 8. a 9. 10. 2021. Volební místnost
v naší obci bude jako obvykle v prostorách Obecního úřadu na ul. Václavská 29. Přesné
informace o vlastním konání voleb budou vyhlašovány a zveřejňovány dle platné
legislativy.
Lenka Ungrová
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Zajisté jsem nebyla sama, kdo ve čtvrtek 29. 7. 2021 od 9 hodin ráno netrpělivě
očekával začátek sportovního klání ve střelbě na trap. Vždyť mezi šesti střelci jsem
velmi dobře znala dvě jména, našeho holasického Davida Kosteleckého a Jiřího
Liptáka z Rajhradic.
Oba čeští střelci postupně vyřadili ve finále všechny čtyři soupeře a po 50 stře
lách a 43 trefách svedli rozhodující souboj v rozstřelu. V něm si nakonec vedl lépe
Jiří Lipták, jenž svého kolegu porazil díky zásahu na sedmé ráně. Tu David minul
a mohl Jirkovi gratulovat k vítězství.
Každopádně oba střelci dosáhli v Tokiu obrovského historického úspěchu pro
českou střelbu. Naposledy byli dva Češi ve finále olympijského trapu v roce 1992
v Barceloně, kde získal medaili jen vítězný Petr Hrdlička (současný trenér národ
ního týmu).
Pod pěti kruhy dosud z českých a československých sportovců získali zlato
a stříbro ve stejné disciplíně na jedněch hrách pouze vzpěrači Jaroslav Skobla
s Václavem Pšeničkou v supertěžké váze v roce 1932 v Los Angeles.
Někde na webu jsem si přečetla, jak David říká, že srovnávat olympiády je
hodně těžké, protože na první byl před 25ti lety, tato v Tokiu je pro něho šestou
v pořadí a prostě ty první si už moc nepamatuje…
Myslím si, že na tu olympiádu v Tokiu zcela jistě nezapomene! Nejen pro celou
řadu obtížností, které všechny sportovce provázely a měly stejný název – KOVID,
ale zejména proto, že to, co celému světu předvedli David s Jirkou nejen na poli
sportovním, kdy šlo o obrovský triumf a úspěch, ale já jsem také vnímala to lidské
poselství, kdy se oba kluci před velkým finále objali a doslova všem nám u televi
zorů předvedli lekci přátelství, kamarádství!
Byl to pro mě obrovský zážitek vidět stoupat k nebi dvě naše české vlajky
a byla jsem neskutečně hrdá, že z naší malé krásné České republiky, z krásné Jižní
Moravy, z Holasic a z Rajhradic jsou tito velcí a krásní muži!
Ještě jednou veliká gratulace, obrovská úcta a přání, abychom i za tři roky
v Paříži slyšeli a viděli tato dvě nám velmi dobře známá jména mezi finalisty LOH!
Lenka Ungrová
(info čerpáno z internetu, ČTK)
5

Tady si kluci řekli, že finále LOH bude takové malé mistrovství České republiky.
Víte, proč se tak dlouho čekalo na vyhlášení vítězů? Japonci nemohli rychle sehnat
dvě české vlajky, které v jeden moment stoupaly k nebi!
Víte, že zlatá olympijská medaile vlastně vůbec není ze zlata? Podle pravidel
Mezinárodního Olympijského výboru musí medaile pro vítěze obsahovat alespoň
6 gramů zlata. Medaile z Tokia jsou unikátní tím, že cenné kovy, které na ně byly

použity, pochází výhradně ze staré elektroniky. Japonští organizátoři v roce 2017
vyhlásili akci Tokyo 2020 Medal Project, ve kterém vyzvali obyvatele Japonska, aby
darovali na výrobu medailí své staré telefony a další elektroniku. Nakonec bylo
vybráno 79 tisíc tun starých elektronických zařízení.
Na zlatou medaili Jiřího Liptáka bylo použito asi 580 starých mobilních
telefonů.

David Kostelecký

Jiří Lipták

narozen:
klub / trenér:
největší úspěchy:

narozen:
klub / trenér:
největší úspěchy:

další úspěchy:
ocenění:

12. května 1975 (46 let) v Brně
Dukla Hradec Králové / Kamil Ploc
olympijský vítěz, vicemistr světa, mistr Evropy
a vítěz Evropských her
Evropské hry 2019  zlato,
vítěz dvou závodů Světového poháru
3x vítěz domácí ankety Střelec roku
(2011, 2016, 2017)
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další úspěchy:
ocenění:

30. března 1982 (39 let) v Brně
Kometa Brno / Radomír Zaoral
olympijský vítěz, mistr Evropy
a vítěz Evropských her
vítěz dvou závodů Světového poháru
2x vítěz domácí ankety Střelec roku
(2010, 2018)

7

Zasedání zastupitelstva obce

a druhá fáze), která byla společnosti Tomava vyfakturována
• informace z OÚ.

Zastupitelstvo obce na svém 22. zasedání konaném dne 25. 5. 2021
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 22. zasedání zastupitelstva obce Holasice
Ing. Stejskalovou a paní Tomanovou;
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva
• záměr prodeje obecního pozemku p.č. 323/2 o výměře 103 m2 a p.č. 323/4
o výměře 82 m2
• návrh smlouvy o zajištění financování sociálních služeb v rámci dotačního pro
gramu „Podpora základních činností v oblasti poskytování registrovaných sociál
ních služeb občanům města Židlochovice a občanům správního obvodu ORP
Židlochovice“
• podání žádosti o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských za
řízení pro školské zařízení – základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola
a Mateřská škola Holasice, okres Brnovenkov, příspěvková organizace, ul. Palac
kého 24, 664 61, která se týká: zvýšení nejvyššího povoleného počtu kapacity
základní školy z 81 žáků na 115 žáků s účinností od 1. 9. 2021
• nájemní smlouvu na pronájem části obecního pozemku p.č. 369/1 k.ú. Holasice
pro vytvoření sportovní dráhy pro cyklisty uzavřenou mezi Obcí Holasice a p. Sla
víčkovou, p. Ungrem a p. Báborem v podobě předložené zastupitelstvu
• smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO014330074757/001MDP za účelem
umístění distribuční soustavy – kabel NN, skříň SR542/NK, R705181, uzemnění na
pozemcích p.č. 611/2, 611/479; 613/2; 613/20; 613/4; 613/53 vše v k.ú. Holasice.
Smlouva uzavřená mezi EG.D, a.s. a Obcí Holasice za jednorázovou náhradu ve
výši 16 400 Kč bez DPH (k částce bude započítána platná sazba DPH);
pověřilo:
• starostku, aby nechala zpracovat znalecký posudek na parcelu č. 26, 27 k.ú. Holasice;
vzalo na vědomí:
• sdělení Bc. Oškrdala, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání zastupi
telstva pro svou osobní potřebu a pro zveřejnění na FB
• na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021
• informace o společné čistírně odpadních vod oblasti Rajhradsko
• informaci o ukončené těžbě akátového dřeva a celkové částce 325 308 Kč (první

Zastupitelstvo obce na svém 23. zasedání konaném dne 24. 6. 2021
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 23. zasedání zastupitelstva obce Holasice pana Ba
chorce a Ing. Kosteleckého;
schválilo:
• dodatečné zařazení bodu č. 19 – Návrh železničního jízdního řádu pro rok 2021/2022
• navržený program jednání zastupitelstva
• účetní závěrku obce za rok 2020 a schvaluje převedení hospodářského výsledku
ve výši 6 985 761,03 Kč z účtu 431300 na účet 432300
• účetní závěrku ZŠ a MŠ Holasice, okres Brnovenkov, p.o. ke dni 31. 12. 2020
• jmenování zastupitele Ing. Romana Kosteleckého za člena Školské rady při ZŠ
a MŠ Holasice, p.o., jako zástupce zřizovatele
• návrh kupní smlouvy č. 10752010 mezi Obcí Holasice a EG.D, a.s., jejímž předmětem
je prodej p.č. 611/482, p.č. 611/488 a p.č. 611/489 o celkové výměře 28 m2 v k.ú. Ho
lasice za cenu 8 400 Kč + DPH. Jedná se o pozemky pod nově budovanou trafostanicí
• výši školného 400 Kč měsíčně na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ma
teřské školy na jedno dítě zapsané do mateřské školy pro školní rok 2021/2022
• výši úplaty 100 Kč měsíčně na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na jedno
dítě zapsané do školní družiny pro školní rok 2021/2022
• smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení IS č. 616/2021
• Dohodu o provedení práce uzavřenou mezi Obcí Holasice a p. Lubošem Bachorcem
• dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 2. 2021 na zhotovení stavebních prací
„Oprava komunikace a chodníku v obci Holasice“;
uzavřelo:
• projednání závěrečného účtu za rok 2020 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením Obce Holasice a schvaluje závěrečný účet Obce Holasice za rok
2020 vč. zprávy KÚ JMK o výsledku hospodaření za rok 2020, a to bez výhrad;
souhlasilo:
• s výsledkem hospodaření p.o. ZŠ a MŠ Holasice za rok 2020 ve výši –15 476,18
Kč, který byl způsoben nenaplněním příjmů ze školného MŠ a ŠD
• s rekonstrukcí havarijního úseku hl. řadu kanalizace na ul. Čsl. armády (tři úseky od RD
219258, 258265, 265257) v celkové délce 120 m včetně 4 ks revizních kanalizačních
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šachet. Vlastní práce na rekonstrukci úseku provede společnost VAS Brnovenkov, a.s.
• s provedením nové vodovodní přípojky k rodinnému domu v Holasicích v ul. Čsl.
armády č.p.265 dle přiloženého technického popisu. Veškeré práce spojené s pro
vedením přípojky budou hrazeny v režii žadatele. Budeli již hotový nový povrch
místní komunikace na p.č. 469 k.ú. Holasice, je možné napojení se uvedenou stav
bou vodovodní přípojky pouze protlakem pod místní komunikací;
požaduje:
• důrazně požaduje, aby do studie proveditelnosti a dalších stupňů projektové
dokumentace na výstavbu vysokorychlostní trati „PrahaBrnoBřeclav“, byla na
celém k.ú. Holasice zapracována a následně realizována tato technická opatření:
1) v úsecích, kde není trať vedena tunelem nebo dostatečným zářezem, budou
vybudována protihluková opatření
2) požadujeme, aby nám byly předloženy detaily opatření umožňující migraci zvěře
3) požadujeme, aby nám byly předloženy detaily křížení se stávajícím systémem
komunikací a polních cest pro zajištění prostupnosti krajinou pro pěší, cyklisty,
dopravu apod. bez omezení
4) požadujeme, aby nám byly předloženy detaily umístění a realizace zařízení pro
bezbariérové přecházení, popř. podcházení chodců, seniorů, osob s malými dětmi,
osob se zdravotním postižením;
vzalo na vědomí:
• sdělení Bc. Oškrdala, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání zastupi
telstva pro svou osobní potřebu a pro zveřejnění na FB
• na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2021
• závěrečný účet Mikroregionu Rajhradsko za rok 2020 a závěrečný účet DSO Re
gionu Židlochovicko za rok 2020
• že odhadované náklady na rekonstrukci havarijního úseku kanalizace na ul. Čsl.
Armády jsou cca 1 milion Kč. Přesná částka bude zastupitelstvu sdělena na základě
vystaveného daňového dokladu – faktury
• informaci o možnosti vyjádřit připomínky k návrhu železničního jízdního řádu
2020/2021 prostřednictvím uvedených možností. Budouli občané žádat, aby vy
jádření připomínky specifikovala Obec Holasice, je nutné tyto připomínky Obci
Holasice předložit do 30. 6. 2021, po tomto termínu mohou občané své připo
mínky vyjadřovat do 7. 7. 2021 uvedeným způsobem
• informace z obecního úřadu.
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Sbor dobrovolných hasičů
Dobrý den,
rádi vás informujeme o činnosti sboru dobrovolných hasičů. Od vydání minu
lého zpravodaje se podařil zrealizovat sběr železného šrotu. Protože neproběhl
dětský den, uskutečnili jsme aspoň akci s názvem Kamínky ZŠ pro MŠ Holasice.
Žáci ze ZŠ pomalovali kamínky, které jsme si převzali a rozmístili 29. 6. 2021 na
školním hřišti. Děti z MŠ je formou hry hledaly. Některé kamínky dětem zůstaly a
jiné se různě objevují po naší obci. Staly ze z nich kamínky putovní nebo pro ra
dost. Všechny děti od nás dostaly balíček nejen se sladkou odměnou, na kterém
se finančně spolupodílela Obec Holasice.
Jak jsme všichni zaznamenali, dne 24. 6. 2021 zasáhlo Břeclavsko ničivé tor
nádo. Na to konto jsem svolal členskou schůzi, jak pomoci zasažené oblasti, kde
se jednohlasně odsouhlasilo uvolnění finanční částky ve výši 20.000 Kč na nákup
potřebných věcí. Výběr zakoupených věcí jsem provedl na základě odsouhlase
ného seznamu krizového štábu obce Mikulčice. Při té příležitosti jsme také vyhlásili
i veřejnou materiální sbírku. Tímto děkujeme všem, kterým neštěstí nebylo lhos
tejné a věnovali další materiální pomoc. Speciální poděkování patří paní starostce
Mgr. Lence Ungrové za bezplatné za
půjčení dopravního automobilu a spo
lečnosti Ungrmat s.r.o. v Rajhradě za
maximální vstřícnost při realizaci a ná
kupu potřebných věcí.
Na sobotu 28. 8. 2021 jsme pro děti
připravili Rozloučení s prázdninami.
Pepa Marčák ml., starosta sboru
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Zprávičky z naší školičky
Měsíc červen byl plný akcí a zážitků:
● Oslavili jsme Dětský den a putovali hmyzí stezkou za pokladem. Rodičům tímto
děkujeme za sponzorské dary.
● Jeli jsme autobusem do Šakvic do pohádkového světa plného dobrodružství.
● Do školky přijel kouzelník, aby dětem ukázal čáry a kouzla.
● Děti ze třídy Dráčků jely na cyklový
let. Vyrazili jsme přes oboru v Rajhradě,
Popovice a skončili jsme v rajhradské
cukrárně, kde nás čekal oběd a pohár.
● Paní Bára Ungrová připravila s panem
Josefem Marčákem na konci školního
roku milé překvapení v podobě hry
„Hledání kamínků” na školní zahradě.
Školáci malovali kamínky pro „škol
kové” děti. Odměnou byl balíček,
za který moc děkujeme holasickým
hasičům.
● Děti za třídy Sluníček a nejmenší
Včeličky měly zahradní rozloučení
s občerstvením.
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● Pasovali jsme předškoláky. Rozloučili jsme se s dětmi, které v letošním školním
roce ukončily povinnou předškolní docházku a postoupí o jedno patro výš, do
školy základní. Radim Koráb profesionálním způsobem zabavil nejen děti, ale
i rodiče. Paní ředitelka v roli královny předala dárečky budoucím školákům a při
vítala je do řad školáků. Paní starostka pronesla slova, která byla jako vždy do
jemná a upřímná. Rodiče ze třídy Dráčků připravili pro paní učitelky překvapení.
Ukápla i slzička. Přejeme školákům mnoho úspěchů. Rodičům děkujeme za za
jištění pohoštění, rodině Bulové za ob
sluhu a napojení žíznivých dětí. Školní
rok jsme zdárně ukončili a těšíme se na
nový. Přivítáme nové děti i rodiče.
Co nás čeká?
Čeká nás nová školička, nové paní uči
telky, nová dobrodružství.
Děkujeme rodičům za celoroční spolu
práci a pomoc.
za kolektiv MŠ
Lenka Kubíčková
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Co nového v základní škole?
Závěr školního roku je spojen nejen s uzavřením klasifikace, ale vážou se k němu
i skvělé zážitky, které vznikají v rámci školních výletů a nejrůznějších akcí. Na konci
letošního školního roku však tyto aktivity nabyly nového významu a důležitosti. Žáci
se značnou část školního roku vzdělávali distančně a díky tomu byli v podstatě od
trženi od kolektivu, a tedy i od budování vlastního postavení v něm a v podílení se
na jeho zdravém fungování. Tento sociální distanc ovlivnil při návratu do školy
spoustu dětí, bylo pro ně těžké znovu navázat vztahy mezi spolužáky a začlenit se
do kolektivu. Červnové akce a výlety proto sloužily mimo jiné i k upevňování sociál
ních vztahů mezi dětmi, a to formou pro ně zábavnější a atraktivnější, než které na
bízí školní lavice.
Žáci 3., 4. a 5. ročníku absolvovali 4. června naučnou stezku v chráněné oblasti
Podyjí. Odborný výklad zajistil pan Čupa z Holasic a jeho asistentka, kteří žáky in
formovali nejen o unikátní říší vodního ptactva, ale také o vývoji celé krajiny. Možná
děti nejvíc zaujala malá vodní
elektrárna v Bulharech, kde
viděli přechod pro ryby (aby
se ryby nedostaly do samot
ného zařízení je jim vybudo
vána cesta). Výlet byl
zakončený
občerstvením
a zmrzlinou na náměstí
v Lednici.
Další výlet konaný 17.
června byl určen žákům 2.
a 4. ročníku, kdy navštívili

14

slovanské hradiště v Mikulčicích obohacený o výklad paní učitelky. Výlet pokračoval
návštěvou hodonínské zoologické zahrady. Kromě pozorování a krmení zvířat si
mohli žáci také koupit suvenýr či si pohrát na skákacím hradě.
Pro žáky 4. ročníku pak připravila paní učitelka cyklovýlet do Rajhradic. Žáci na
vštívili i nové sportovní hřiště, kde si zacvičili i pohráli se zastávkou na zmrzlině
u Taverny. Následně přejeli k mokřadu, kde bylo pro děti připraveno plavení koní.
Vše bylo zakončeno opékáním špekáčků a večerní stezkou.
Mimo výletů do přírody měli žáci i možnost dozvědět se informace o historii
Brna a brněnských pověstech. Žáci 1., 2. a 3. ročníku vyrazili 23. června vlakem na
návštěvu brněnských památek. Žáci si prošli Petrov, Zelný trh a Jakubský kostel. Žáci
se dozvěděli zajímavosti o kostele sv. Ja
kuba a katedrále sv. Petra a Pavla a vys
lechli si pověsti o brněnském kole
a drakovi. Výlet byl zakončený zmrzlinou
v Aidě. Obdobný výlet pak absolvovali
28. června i žáci 5. ročníku v návaznosti
na probírané učivo ve Vlastivědě. Žáci
byli velice šikovní a dokázali vlastními
slovy okomentovat památky, které navš
tívili.
Velkým zážitkem bylo také pasování
prvňáčků na čtenáře. Čtvrtého června
navštívili žáci prvního ročníku společně
se svojí třídní paní učitelkou knihovnu
v Rajhradě. Žáci byli slavnostně pasováni
na čtenáře a jako dárek obdrželi od své
paní učitelku knihu s věnováním.
V rámci aktivit konaných přímo ve
škole byl pro žáky připraven výchovně
vzdělávací koncert a preventivní pro
gram v rámci dopravní výchovy.
I ve školní družině využili krásného
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Zásahová jednotka SDH

počasí ke konání několika pěkných akcí.
Navštívili Záchrannou stanici dravých
ptáků v Rajhradě, na školním hřišti
uspořádali MDD – odpoledne se spor
tovními i zábavnými disciplínami.
Nezapomněli si také zajít na zmrzlinu do
Vojkovic. Konec školního roku pak oslavili
výletem do Židlochovic. Děti ve školní
družině myslely i na své mladší kama
rády ze školky a zapojily se do školní akce
malování kamínků pro MŠ.
Co nového ve školním roce 2021/2022?
Nový školní rok je na svém počátku
a uvidíme, co nám přinese. Jsme
připraveni zvládnout obě formy výuky,
ale pevně věříme, že prezenční výuka už
bude po celý rok.
1. 9. 2021 nastoupí do ZŠ 96 žáků. Kapacita ZŠ byla k 1. 9. 2021 opět navýšena.
O prázdninách proto proběhly úpravy ve třídě, která sloužila MŠ – nové
osvětlení, tabule s dataprojektorem, školní sety, umyvadlo a byly vyměněny toalety.
Dále byly některé třídy a prostory vymalovány a do třídy v 1. patře byly instalovány
žaluzie.
Do I. třídy (1.) nastoupí 25 žáků, do II. třídy (2., 4.) 23 žáků, do III. třídy (3.) 24
žáků a do IV. třídy (5.) 24 žáků. Žáci se budou vzdělávat podle školního vzdělávacího
programu s výukou anglického jazyka od 1. ročníku. Ve všech třídách budou
s třídními učitelkami asistenti pedagoga, v 1. ročníku i další pedagogický pracovník.
Na škole pracuje také z projektu evropské unie školní asistent.
Školní družina:
Školní družina bude v provozu od 2. 9. 2021 a bude nově otevřeno další oddělení
s novou paní vychovatelkou.

Dobrý den,
opět velmi rychle uplynuly tři měsíce a my vám znovu přinášíme informace
z dění u Jednotky sboru dobrovolných hasičů Holasice, tentokrát jich není právě
málo.
Jako již tradičně jsme prováděli kondiční jízdy a menší opravy. Ty větší, na vo
zidle LIAZ, jsme museli přenechat odborné firmě. Kromě zajištění pravidelné STK
bylo nutné nechat opravit opotřebované řízení, vozidlo totiž bylo pro další provoz
v podstatě nebezpečné. Průběžně jsou prováděny i pravidelné revize a kontroly
na technice, budovách i vybavení. Po zklidnění epidemické situace jsme konečně
mohli vyslat strojníky na školení do školicího střediska HZS v Tišnově a opět tím
doplnit požadované stavy.
Konec června byl ve znamení tornáda, které zasáhlo nedalekou oblast Břec
lavska a Hodonínska. Bylo velmi těžké najít nějaká pozitiva na této obrovské tra
gédii, která oblast zasáhla, ale i přesto se našla. Byla to neuvěřitelná solidarita
mezi občany v místě zasažených tornádem a obrovská vlna solidarity z řad obyvatel
jak v naší zemi, tak v zemích sousedních i vzdálenějších. I my jsme se aktivně za
pojili do likvidace následků řádění tohoto živlu, ale nepředbíhejme...
26. 5. v podvečer jsme vyjížděli k požáru stohu slámy mezi Holasicemi a Voj
kovicemi. Požár nebyl po dohodě s majiteli pro neefektivnost likvidován a stoh se
nechal dohořet. Naše jednotka byla na místě ponechána do následujícího rána
do cca 6:00 na dohlídku a kontrolu požářiště.
13. 6. krátce po obědě jsme byli vysláni k požáru plynového grilu do Rajhradu
na ulici Halouzkova. Oheň byl zlikvidován ještě před našim příjezdem.
19. 6. v noci jsme byli povoláni k požáru trávy a keřů na hrázi u trati v Holasicích
po použití pyrotechniky. Vzhledem k panujícím vysokým teplotám a suchu se požár

Stravování:
Stravování bude zajištěno od 2. 9. 2021 ze Zdravého Restaurantu Vitalité, Brno.
Do nového školního roku přeji všem
pevné zdraví, hodně sil a trpělivosti.
Těšíme se na děti a na spolupráci
s vámi.
Pavlína Zámečníková
a pedagogický sbor
příspěvky zařadily:
Kristýna Kulpová a Marie Komosná
16
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velmi rychle šířil. Komplikací byly i probíhající stavební práce na mostu v souvislosti
s výstavbou odbočky na traťovém koridoru, když nebylo možné se k jednotlivým
ohniskům dostat ve směru od benzinové pumpy. Požár se podařilo ve spolupráci
s jednotkami HZS ze Židlochovic a Správy Železnic (SŽ) zlikvidovat za cca půl
hodiny.
24. 6. v podvečer zasáhlo oblast mezi Břeclaví a Hodonínem ničivé tornádo.
Když bylo zřejmé, že síly a prostředky na místě katastrofy nestačí, byl po 21h vy
hlášen poplach jednotkám předurčeným k řešení těchto událostí, mezi než pa
tříme i my. Vyjeli jsme s požadovanou technikou, tj. CAS a DA, v počtu 6 osob (další
4 členi zůstali v Holasicích připraveni pro případ střídání či dalšího zásahu). Po
krátké poradě na shromaždišti jednotek na stanici HZS v Židlochovicích a vytýčení
trasy přesunu jsme vyjeli do Moravské Nové Vsi v okrese Hodonín. Cesta byla
zkomplikována uzavřením dálnice D2 a dalšími uzavírkami na objízdných trasách.
Přesto jsme se zhruba po půlhodině dostavili na místo zásahu. Na místě byly jed
notlivé ulice rozděleny jednotlivým zasahujícím jednotkám pro zajištění průzkumu
zasažených domů a provozoven. Naší jednotce byla přidělena ulice U Jordánky
(ulice přímo za Obecním úřadem), kde bylo silně poškozeno cca 30 domů. Provedli
jsme fyzickou kontrolu nemovitostí na přítomnost osob a zvířat, jejich případná
zranění, a možná nebezpečí pro další zasahující. Vstup do objektů nebyl kvůli po
padaným stromům, sutinám, zbytkům střech, poškozeným vozidlům a dalšímu
materiálu vždy úplně jednoduchý. Od místních, kteří v budovách na vlastní nebez

pečí zůstali, se nám ale v drtivé většině dostalo vstřícných reakcí a naši nečekanou
návštěvu v poničených domech chápali. Na místě jsme zasahovali do zhruba páté
hodiny ranní, kdy teprve slunce ukázalo zkázu v plném rozsahu. Cestou zpět jsme
již potkávali další vysílané složky IZS z okolí i vzdálených krajů.
25. 6. na žádost starosty Rajhradu a pořadatelů jsme dle zákonných požadavků
na koncertu kapely The Backwards na hřišti RAFK provedli požární asistenci.
3. 7. v ranních hodinách jsme na žádost HZS vyjeli opět do Moravské Nové Vsi
k odstraňování následků tornáda. Díky včasné koordinaci a vstřícnosti firem Mar
ston a Hošek Motor jsme na místo mimo naší techniky mohli dovézt na odtaho
vém vozidle i smykový nakladač, tzv. „bobek“. Další firmy, jmenovitě pekárna
„Kulhánek & Drápal rodinná pekárna“ a restaurace „Na boudě“, nám darovali ob
čerstvení, které přišlo vhod nejen nám, ale i mnoha dalším zasahujícím a dobro
volníkům. Nyní ale k samotné činnosti na místě. Na štábu zásahu jsme opět dostali
přiděleno několik zasažených ulic, kde jsme koordinovali činnosti dalších jednotek
např. ze Středních Čech nebo Bratislavy, nakládali do kontejnerů odpad z poško
zených domů a zahrad, připravovali jeden dům k demolici a pomocí dovezeného
nakladače nakládali suť do kontejnerů jednotek HZS z Pardubic a Olomouce. Spo
lečně s jednotkou z Jihlavy jsme provedli stabilizaci a provizorní zabezpečení jedné
z poškozených budov. Celkem zde bylo 5 členů z jednotky a 3 dobrovolnice, které
se samy nabídly, a je třeba vyzdvihnout, že po většinu času dělali stejnou práci
jako muži. Domů jsme se vrátili před 20h. I přes úmorné vedro a poměrně velký
zápřah jsme naštěstí nezaznamenali žádný úraz. I v dalších dnech jsme měli vyjet
do zasažené oblasti, ale nakonec nás již nebylo třeba. Ještě jednou všem zasahu
jícím, dobrovolníkům a dárcům velký dík.
16. 7. krátce před 3h ráno jsme vyjížděli k požáru osobního automobilu v garáži
rodinného domu v Popovicích. Na místě jsme zasahovali s jednotkami HZS z Lís
kovce, BVV a ze Židlochovic. Požárem byl poškozen OA Škoda Felicia a vybavení
garáže u rodinného domu. Požár byl naštěstí včas zpozorován a mimo garáž se
nerozšířil.
27. 7. k požáru odsávání v průmyslové hale ve Vojkovicích jsme vyjeli v dopo
ledních hodinách. Na místě byl zjištěn požár filtru odsávání na střeše haly. Pomocí
automobilového žebříku a proudu vody byl požár uhašen a jednotky vyslané na
místo byly poslány zpět.
28. 7. další požár vozidla, tentokrát během odpoledne, byl nahlášen v Rajhradě
u kláštera. Požár interiéru byl uhašen již před příjezdem jednotek hasicími přístroji.
Jednotka byla po vyloučení dalšího hoření odeslána zpět.
Obrázky z akcí i zásahů najdete na webové adrese „sdhholasice.rajce.idnes.cz“.
za zásahovou jednotku
Ing. Michal Stodůlka a Luboš Bachorec
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Dobrosloupek
Rodák z Ivančic
Po deseti letech se letos začátkem srpna na Mo
ravu vrátila Muchova Slovanská epopej. Během
prvního víkendu si toto monumentální dílo pro
hlédlo více než 1500 návštěvníků.
Alfons Maria Mucha se narodil 24. čer
vence 1860 v Ivančičích na jižní Moravě. Jeho
otec Ondřej Mucha (1825–1891) pocházel
z rodiny vinařů, avšak sám pracoval jako soudní
zaměstnanec. S Muchovou matkou Amálií se
seznámil na radu její příbuzné potom, co ovdo
věl se svou první manželkou, s níž měl celkem
tři děti. Možná mu bylo sympatické i to, že Amá
liino jméno začíná na písmeno A. V tomto písmenu
měl zjevně oblibu, jelikož jeho děti se jmenovaly
Aloisie, Antonie a August. Rok po svatbě se jim narodil
syn, který byl pojmenován taktéž na A, totiž Alfons (zbožná
maminka mu ještě přidala druhé jméno, Maria). Později se jim ještě narodily dvě
dcery a v duchu rodinné tradice dostaly jména Anna a Anděla. Další děti už manželé
Muchovi neměli, možná už v kalendáři nebylo k nalezení nic dalšího od A.
Malířské nadání měl Mucha již od mala a pozoruhodné bylo, že v předškolním
období kreslil výhradně levou rukou. Na gymnáziu měl tak špatný prospěch, že
musel dva ročníky opakovat a nakonec ho dokonce vyhodili. Po této události kres
líval po hospodách místní obyvatele, což ho bavilo rozhodně víc, než škola, a tak si
ujasnil, že se chce stát malířem. Podal si přihlášku na pražskou Akademii, kam ho
však nepřijali (že by pro nedostatek talentu?), a tak se živil jako soudní zapisovatel.
Nemohl si však pomoct a kreslil i u soudu, například zdobil stránky knih krásně psa
nými iniciálami. Přílišná iniciativa tohoto druhu se mu však nakonec vymstila, když
jednou, místo toho, aby zapsal iniciály souzených cikánů, všechny nakreslil. To vedlo
k tomu, že mladého Muchu od soudu vyhodili.
Všechno zlé je však k něčemu dobré. Začal číst inzeráty a jeden ho zaujal. Ve
Vídni nabízeli práci malíře divadelních kulis a opon. Devatenáctiletý Mucha neváhal,
sedl na vlak a jel. Našel zde práci, která mu skutečně vyhovovala, a zapáleně se jí
věnoval. Jeho nadšení nicméně zarazil požár 8. prosince 1881 v jednom z největších
divadel, Ringtheater, při němž celá budova shořela a s ní i zhruba čtyři až pět set
diváků, kteří se v ní v tu chvíli nacházeli. Firma KautskyBrioschiBurghard, jejímž
bylo divadlo Ringtheater největším odběratelem, se po katastrofě dostala do značné
finanční ztráty a byla nucena propustit několik svých zaměstnanců, mezi nimi i tehdy
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nejmladšího Alfonse Muchu.
Alfons šel tedy opět na nádraží, avšak měl peníze jen na cestu do Mikulova. Tam
prodal u místního knihkupce jednu ze svých kreseb, usadil se v hotelu U Lva a začal
kreslit místní obyvatele. Hned jeho první kresba, kterou chtěl u knihkupce opět zpe
něžit, vzbudila značné pozdvižení. Namaloval totiž ženu místního lékaře, což by
samo o sobě nebylo nic zvláštního, kdyby knihkupec pod kresbu nepřidal poznámku
s nápisem „Za pět zlatých v hotelu U Lva“. Skandál se podařilo vysvětlit a ve výsledku
navíc Muchovi přinesl výhodu – všichni totiž věděli, že se ve městě usadil malíř.
Jeho hvězda začala stoupat, jeden z jeho příznivců se stal jeho mecenášem.
Mucha později díky tomu vystudoval mnichovskou Akademii výtvarných umění
a následně pokračoval ve studiích v Paříži. Tam se stýkal mimo jiné i s malířem Gau
ginem. Ten se r. 1891 vrátil z Tahiti zcela bez peněz a byl to právě Mucha, kdo mu
nabídl, aby u něj bydlel.
Mucha byl stále úspěšnější, cestoval po Evropě a zavítal i do Ameriky, kde nejen
maloval, ale malířství i přednášel. Po návratu do rodné země se oženil, aby se ná
sledně i s manželkou Marií vrátil do Ameriky s myšlenkou, že se tam usadí. Právě
tam chtěl totiž vydělat dostatek peněz, aby vytvořil své stěžejní dílo, Slovanskou
epopej, které chtěl následně věnovat Praze. Finance nakonec sehnal, vrátil se do
Čech a na zámku Zbiroh ve stejnojmenném městečku se pustil do svého nejslav
nějšího díla.
Po válce se v době socialistického realismu stala Muchova díla nechtěnými, byla
označována za vrchol buržoazního umění. Slovanská epopej pak ležela srolovaná
ve skladu vedle uhlí. K rehabilitaci díla našeho malíře, který dobyl svět, přispěl nej
výrazněji jeho syn Jiří Mucha. (Mimochodem, Alfons Mucha měl zřejmě stejně jako
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jeho otec zálibu v písmenech a jeho favoritem bylo nejspíš písmeno J, neboť po
Jiřím jeho druhé dítě, dcera, nesla jméno Jaroslava, a jeho vnoučata pak John a Jar
mila).
Mucha byl velký mystik a spiritista. Dokonce v seancích se radil se zesnulým Jo
sefem Mánesem, jak malovat. Stal se i nejvyšším představeným Zednářské lože
v Československu. Kvůli tomu ho povolalo k výslechu v létě roku 1939 Gestapo,
které už plně úřadovalo na území protektorátu. Výslech byl pro Alfonse Muchu tak
náročný a vysilující, že 10 dní před svými 79. narozeninami 14. července 1939
zemřel.
Slovanská epopej patří k dílům, které by každý správný Čech, tím spíše Moravan,
měl alespoň jednou za život shlédnout. A ten, kdo ho již viděl, se na tato úžasná
velkoformátová plátna jistě rád podívá znovu. V krumlovském zámku budou vysta
vena dalších pět let. Vzhledem k velkému zájmu o výstavu organizátoři doporučují
kupovat vstupenky online a vybrat si konkrétní hodinu. Ve virtuálním prostoru
aplikace se mohou zájemci seznámit s Muchovými inspiracemi a životem v jeho
rodných Ivančicích. Na jedenácti zastaveních se seznámí s příběhy propojenými his
torickými fotografiemi nebo úryvky dopisů, které psal fenomenální malíř svým
milým.
zdroje: Wikipedie
www.pozitivni‐zpravy.cz
https://brno.rozhlas.cz/alfons‐mucha‐zivot‐a‐dilo‐zblizka‐7570270
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Článek od Aničky
Prázdniny se chýlí ke konci a má sociální baterka je zcela vybitá. Je to zvláštní,
protože by to přece mělo být naopak  měla jsem teď zažít dva měsíce času jen pro
sebe  momentálně bych měla být zregenerovaná, odpočatá a s to začít nový školní
rok plna energie. Jenže se tak necítím. Na vině je dozajista ta strana mé osobnosti,
která je sociální, chce se s každým spřátelit a nejlépe se všemi být za dobře. Díky ní
jsem poznala spoustu nových lidí, zažila mraky nových zážitků a v jejím duchu se tak
nějak neslo celé mé léto.
Bohužel už jí odzvonilo. Vypršely jí pracovní hodiny a ona nedělá přesčasy. Co si
bez této části osobnosti počnu? Vždyť od příštího týdne budu muset den co den
sedět v jedné místnosti s dvaceti jinými lidmi, povídat si s nimi a u toho dávat pozor
na výklad profesora. Začala jsem panikařit a tak jsem udělala to, co v těchto chvílích
paniky a strachu dělám nejčastěji. Dala jsem si šlofíka. Po probuzení mi svitlo. Proč
se tolik stresovat nad příchodem do třídy, když jdu mezi lidi, které znám už tak
dlouho? Najednou mě strach z toho, že přijdu po dvou měsících mezi spolužáky pře
šel a já pochopila proč. Viděli mě přeci v těch nejhorších situacích (při zkoušení
u tabule, když jsem plakala či při hádce s učitelem). Tihle lidé, po společně strávených
třech letech, ode mě opravdu nečekají že se vrátím z prázdnin vyměněná s plnou
nádrží energie a chutí jim skočit kolem krku. Oni sami to tak určitě také necítí. Náhle
jsem si uvědomila kouzlo toho, když jste na někoho zvyklí a nemáte od něj žádná
očekávání. Asi proto mě nikdy nevyčerpá to, když trávím čas s rodinou. Máma
a David (její přítel) ví, že jsem nepraktická a líná. Nemusím si před nimi hrát na něco
co nejsem. Když se kouknu na můj arzenál přátel, získává mé tvrzení definitivně
smysl. Sestává totiž z velké části z lidí, se kterými se bavím odmalička. Mezi nimi si
také nemusím nasazovat masku, jelikož oni ví, co ode mě čekat a já vím, co čekat od
nich. Je tak super mít někoho, na koho jste prostě zvyklí, navzájem od sebe nic
neočekáváte a navíc máte třeba vytvořené svoje rituály.
Už se těším až půjdu o velké přestávce s Klárou pro svačinu do večerky. Už se
těším až budu loudit z Petra domácí úkol do matematiky. Těším se dokonce i na to,
až přijde uzavírání známek před prvním pololetím a já budu škemrat u profesorů,
aby mi dali druhou šanci na to si opravit stávající známku. Tyhle činnosti jsou pro
mě důležitější, než jsem si myslela  jsou to totiž malé rituálky, které jsem si nevě
domky vytvořila s lidmi, které mám ráda a už mi za ty dva měsíce začaly chybět. Už
se nebojím jít do školy a díky tomu, že jsem si přišla na to, proč se u mě ta iracionální
obava objevila, jsem pochopila, že bych si měla mnohem víc vážit lidí, kterými se
obklopuji, lidí, před kterými se nemusím přetvařovat a být sama sebou  což mezi
spolužáky rozhodně můžu.
P.S.: Vzkaz pro Standu Dufka. Dufi díky moc za to, že jsi pomohl mé mamce se
stěhováním kanceláře. Najdi si mě na hodové zábavě, zvu tě na pivko!
Anna Procházková
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Soutěžní anketa “Alej roku 2021”
Soutěžní anketa Alej roku 2021 hledá po jedenácté nejkrásnější alej nebo stro
mořadí v Česku!
Sdružení Arnika – Centrum pro podporu občanů, česká nezisková organizace
spojující jedince usilující o lepší životní prostředí, pořádá v roce 2021 již jedenáctý
ročník ankety Alej roku, soutěž o nejkrásnější alej nebo stromořadí v Čechách.
Aleje a stromořadí jsou nedílnou součástí české krajiny. Z přírodního i kultur
ního hlediska jsou nenahraditelné. Právě prostřednictvím ankety Alej roku se snaží
sdružení Arnika na význam alejí a stromořadí upozornit a přispět tak nejen k jejich
zachování, ochraně a péči, ale také podnítit veřejnost k jejich nové výsadbě.
Na fotografii: Ví
tězná Alej roku 2019
 Památná alej u Ra
kovnického potoka.
(Autor: Jan Mudra).
Do aktuálního roč
níku soutěže se mů
žete zapojit i vy!
Stačí, když zašlete 1
3 fotografie vyfo
cené aleje nebo
stromořadí spolu s krátkým popisem či příběhem prostřednictvím nominačního
formuláře na www.alejroku.cz. Vaši alej nebo stromořadí můžete nominovat do
26. 10. 2021, poté o vítězce rozhodne široká veřejnost v internetovém hlasování.
Výsledky ankety budou zveřejněny v polovině ledna 2022. Bude vyhlášeno 14 re
gionálních vítězek a jedna celonárodní Alej roku 2021. Na nominující vítězných
alejí čekají ocenění, a to jak v podobě diplomů, tak dárkových balíčků od sponzorů.
Nominující celonárodní vítězky vyhraje let balonem. Patroni soutěže navíc vyberou
tři nejkrásnější fotografie, které budou oceněny fotoaparátem nebo tiskárnou.
Přihlásit můžete alej nebo stromořadí z vašeho blízkého okolí nebo alej, kterou
jste objevili na svých cestách po české krajině a která vás zaujala pro svou krásu
nebo příběh s ní spjatý. Podělte se o krásu i s ostatními a nominujte je do ankety
Alej roku 2021.
Klára Ondrigová
koordinátorka ankety Alej roku 2021
Arnika ‐ centrum pro podporu občanů
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Obecní knihovna
Vážení čtenáři,
večery se nám opět prodlužují a ochlazují, a představa strávit je s dobrou kni
hou je velmi lákavá. Abyste měli větší výběr, dovolím si vám doporučit některé
zajímavé tituly ze čtyř kategorií letošní Čtenářské výzvy:
Kniha o známé české osobnosti
Bystrov, Michal. Dvanáct strun Karla Zicha
Hrušínská, Eva. Eva Hrušínská vzpomíná
Hvížďala, Karel. Jiří Suchý & tingltangl – 3 ½ rozhovoru
Klíma, Josef. Šarlatán
Kosatík, Pavel. Emil Běžec
Remešová, Michaela. Karel Gott – zůstal svůj
Kniha, jejíž děj se odehrává na vesnici
Dvořáková, Petra. Dědina – pole, závist, chtíč a otčina
Hanišová, Viktorie. Houbařka
Jirglová. Petra. Všechno nejlepší, Anno
Körnerová, Hana Marie. Heřmánkové údolí
Legátová, Květa. Želary
MacDonaldová, Betty. Vejce a já
Kniha, jejíž název je i jménem hlavní postavy
Hartl, Patrik. Prvok, Šampón, Tečka, Karel
Jirotka, Zdeněk. Saturnin
Pecková, Dagmar. Dagmar Pecková – Šaty noty boty
Rolland, Romain. Petr a Lucie
Rowling, J.K. Harry Potter a kámen mudrců
Šulc, Martin – Šulcová, Ivana. Životní příběh Jana Mikoláška
Kniha, jejíž hlavní hrdina pracuje se zvířaty
Bobek, Miroslav. Supi v hotelu Continental a další zápisky ředitele Zoo
Cranston, Jonathan. Zvěrolékař na cestách – od domácích mazlíčků k nosorožcům
Gamble, Luke. Zvěrolékař a spol.
Herriot, James. Zvěrolékař mezi nebem a zemí
Minaříková, Olga. Z deníku dočaskářky – Ten pes je chuligán
Moyesová. Jojo. Jako hvězdy v temné noci
Obecní knihovna Holasice si rovněž dovoluje doporučit nové knihy ze svého
fondu:
Pro dospělé:
Barbervová, Muriel. Růže sama
Börjlind, Cilla – Börjlind, Rolf. Zmrazené zlato
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KeleováVasilková, Táňa. Ranč u dědečka
Klíma, Josef – Epstein, Marek. Šarlatán
Lombardo, Claire. Nejhezčí dny našich životů
Luptonová, Rosamund. Tři hodiny
Matthews, Jason. Kremelská kandidátka
Mayne, Andrew. Dívka pod hladinou
Mertlík, Vladimír. Nevšední rozhovory v Café Signál
Morávek, Jaroslav. Deník zvěrolékaře: Můj život nejen se zvířaty
Mornštajnová, Alena. Listopád
Murray, Andrew. Zlomený génius
Pecková, Dagmar. Dagmar Pecková – Šaty noty boty
Poznanski, Ursula. Ani mrtvá, ani živá
Šulc, Martin – Šulcová, Ivana. Životní příběh Jana Mikoláška
Winchesterová, J.M. Ještě jedna lež
Žák, David Jan. Návrat Krále Šumavy – Román o Josefu Hasilovi

CO NABÍZÍME PODPOŘENÝM?
Mikrogranty do výše 2 000 Kč. Podpoříme až 100 jednotlivců nebo malých týmů.

Pro děti a mládež:
Clarke, Ed. Drak do kapsy
Darlisonová, Aleesah. Liga odvážných lam – Zlatá lama
Inglis, Karen. Tajné jezero
Symons, Ruth. Hádej, kdo tu bydlí? – Nakoukni zvířátkům do domečku

ADMINISTRATIVA SPOJENÁ S PROJEKTEM
Do 14 dnů po ukončení aktivity je třeba
vyplnit jednoduchou a krátkou zprávu
o tom, co se vám povedlo, a zaslat nám
alespoň 3 fotografie z průběhu.

Těším se v knihovně na shledanou!
Petra Koláčková, knihovnice

Pojďte (si hrát) ven!
Dobrodružné mikrogranty aneb Pojďte (si hrát) ven!
Chcete si zpestřit začátek školního roku? Láká vás udělat něco hezkého pro sebe i
pro druhé? Máte chuť zapojit kamarády? Přihlaste se do výzvy na Dobro–družné
mikrogranty!
Mikrogranty jsme v Nadaci Via vyhlásili v programu Dobrodruzi
https://www.nadacevia.cz/nabidkaprogramu/dobrodruzi/ jako alternativní vari
antu k běžnému ročníku programu, který nebylo možné kvůli pandemii vyhlásit.
JAKÝ TYP AKTIVIT PODPORUJEME?
Ty, které udělají radost vám i druhým, realizujete je venku, s respektem k pří
rodě i aktuálním opatřením. Možností je celá řada. Můžete vymyslet vlastní akti
vitu. Vždycky je ale při jejich realizaci nutné dbát na aktuální protiepidemická
opatření.
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KDO SE MŮŽE O PODPORU HLÁSIT?
Žáci druhého stupně základních škol a studenti středního stupně vzdělávání za
podpory plnoletého patrona (pokud již sami nedosáhli plnoletosti), jednotlivci
i menší týmy (celkem podpoříme 100 projektů). Přihlášku by měl vyplňovat přímo
realizační tým (nebo jednotlivci), tedy žáci druhého stupně základních škol
a studenti středního stupně vzdělávání, nikoliv patron projektu.
REALIZAČNÍ OBDOBÍ
Aktivity se musí konat mezi 14. 4. 2021
– 30. 11. 2021.

KRITÉRIA VÝBĚRU
Smysluplnost, promyšlenost, uskutečni
telnost, zápal pro věc, hospodárnost
HARMONOGRAM
Vyhlášení výzvy: 7. dubna 2021
Uzávěrka pro podání přihlášek: průběžně
Hodnocení přihlášek: průběžně
Poslední přihlášky: říjen 2021 nebo do vyčerpání prostředků grantu
Do kdy je možné aktivity zrealizovat: listopad 2021
KONTAKT: Dobrodruzi@nadacevia.cz, Vendula Humlová, 739 320 295
Více informací a odkaz na přihlášku naleznete zde:
https://www.nadacevia.cz/nabidkaprogramu/zivakomunita/dobrodruznemi
krogranty/
Příklady již podpořených aktivit pro inspiraci popisuje tento článek:
https://www.nadacevia.cz/2021/07/21/jakpomahajidobrodruznemikro
granty/
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KLAS – Klub aktivních seniorů
Vážení spoluobčané, milí senioři,
po mnoha měsících výjimečného stavu bych ráda přinesla trochu naděje tím,
že bych vás ráda opět pozvala na naše pravidelná setkávání Klubu aktivních seniorů
KLAS v budově OÚ. Připomínám, že naše schůzky budou probíhat opět ve stejném
čase, tj. ve středu od 14.00 do 16.00. První schůzka proběhne dne 15. 9. Níže vám
přikládám program našich schůzek na 2. pololetí roku 2021.
15.9.
22.9.
29.9.
6.10.
13.10.
20.10.
27.10.
3.11.
10.11.
24.11.
1.12.
8.12.
15.12.
5.1.
12.1.
19.1.
26.1.

setkání
setkání
výtvarná činnost
vycházka
setkání
setkání
výtvarná činnost
setkání
vycházka
setkání
setkání
výtvarná činnost
setkání
setkání
setkání
výtvarná činnost
setkání

Setkání po dlouhé pauze
Jan Werich
Podzimní dekorace
bude upřesněno dle počasí
Horoskopy vážně i nevážně
Úklidové finty
Rámečky
O spánku
bude upřesněno dle počasí
Co je dron?
Oblíbené seriály
Vánoční tvoření I.
Vánoční besídka
Jizerské hory známé i neznámé
Listování v knihách
Háčkujeme
Tvoříme program na další pololetí

Žádám vás tímto také o sledování nástěnky před samoobsluhou, kde budou
uvedena případná aktuální protiepidemiologická opatření, která budou v daném
okamžiku platit. Jak víme, nařízení se mění každým dnem, takže v okamžiku vydání
zpravodaje mohou být zcela jiná než ve chvíli, kdy píšu tyto řádky.
Věřím, že naším společným cílem je navrátit se pokud možno do normálního
života, ale samozřejmě za předpokladu dodržení aktuálních pravidel.
Aby byl můj příspěvek úplný, přidávám tradiční úkol „otestujte se“. Na prvním
obrázku najdete známé evropské stavby – poznáte všechny? Pokud ano, pokuste
se stavby správně přiřadit do mapky na obrázku č. 2.
Přeji vám krásné babí léto a těším se na osobní setkávání s některými z vás.
Uvítáme samozřejmě i nové tváře. Všichni jste srdečně zváni!
Jitka Holíková
28

29

Informace z rajhradské farnosti
Malé ohlédnutí
POUTNÍCI NA POUTNÍ STEZCE ROMEA STRATA
„Víte o tom, že Moravu protíná dálková poutní stezka Romea Strata, která vede
od Baltského moře do Říma (Římská cesta)?“
Touto otázkou zvala Evropská asociace Romea Strata na Promotion pilgrimage
tour (čes. prošlápnutí poutní stezky) všechny zájemce na šestidenní putování mo
ravskou částí Romea Straty začínající 16. května 2021 na Velehradě a končící kou
síček za českorakouskými hranicemi v rakouské obci Poysdorf, kde předali
pomyslnou poutní štafetu rakouským poutníkům.
Byla to opravdu radost přivítat v úterý dne 18. května 2021 odpoledne účast
níky onoho putování, kteří se v rámci třetí etapy v úseku Brno  Rajhrad  Židlo
chovice zastavili také v Holasicích a se zájmem si prohlédli kapli sv. Václava a bl.
Podivena, v níž navíc mnozí z nich setrvali ke krátké modlitbě.
SBÍRKA NA POMOC LIDEM POSTIŽENÝM TORNÁDEM
V neděli dne 27. června 2021 se z rozhodnutí brněnského biskupa Msgre ThLic.
Vojtěcha Cikrleho ve všech kostelích a kaplích brněnské diecéze konala sbírka na
pomoc lidem postiženým tornádem na Jižní Moravě. V rajhradské farnosti se vy
bralo dohromady 58.209 Kč + dalších 10.000 Kč darovali otmarovští věřící ze svého
tzv. kapličního fondu.
„Cokoli jste učinili pro jednoho z mých nejnepatrnějších, pro mne jste učinili.“
RAJHRADSKÁ POUTNÍ SLAVNOST
Tzv. hrubou mši sv. v 11 h u příležitosti poutní slavnosti ke cti sv. apoštolů Petra
a Pavla sloužil v opatském chrámě sv. Patra a Pavla v neděli dne 27. června 2021
převor rajhradského opatství P. Maximilian P. Krenn  mnich ze spřáteleného ra
kouského benediktinského opatství Göttweig.

Řešení úkolu:
1. Malá mořská víla, Kodaň, Dánsko
3. Big Ben, Londýn, Anglie
5. Šikmá věž, Pisa, Itálie
7. Chrám sv. Sofie, Istanbul, Turecko
9. Vodotrysk na jezeře, Ženeva, Švýcarsko

2. Atomium, Brusel, Belgie
4. Most vzdechů, Benátky, Itálie
6. Panthenon, Atény, Řecko
8. Braniborská brána, Berlín, Německo
10. Eiﬀelovka, Paříž, Francie
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ZEMŘELA SESTRA STANISLAVA
V neděli dne 27. června 2021 v klášteře Kongregace sester Těšitelek v Rajhradě
zemřela ve věku 94 let s. M. Stanislava Zelená  rodná sestra roku 1972 tragicky
zahynuvšího P. ThDr. Rostislava Zeleného, kterou mnozí znali díky jejím častým
„objížďkám“ na svém modrém kole četného množství nemocných a starých.
s. M. Stanislava (občanským jménem Marta), která byla 15. prosince 1945
v Rajhradě přijata za čekatelku Kongregace sester Těšitelek, se narodila dne
18. března 1927 v Ratenicích.
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Byla vyučenou švadlenou. V průběhu své formace, kterou zakončila 28. srpna
1958 složením tajných slavných slibů, si doplnila zdravotnické vzdělání. I přesto,
že byla ráznější povahy, jako pečovatelka byla velmi pracovitá a šikovná.
V roce 1951 byla se skupinou mladších sester poslána do nemocnice v Tepli
cích. Po neúspěšné snaze o její názorové ovlivnění v duchu tehdejší vládní ide
ologie, byla spolu s ostatními z teplické nemocnice propuštěna a „převedena“ ke
službě v ústavu sociální péče.
Po dovršení důchodového věku spolu se sestrou Gonzagou vedla v Poděbra
dech tajný exerciční dům, kterým prošlo mnoho turnusů exercitantů. Kromě toho
ošetřovala nemocné v domácnostech a tajně vyučovala děti náboženství.
Její apoštolská horlivost byla obdivuhodná a zastavila jí až těžká nemoc. Od
roku 2006 byla upoutána na lůžko. Svou bezmoc a utrpení však snášela s obdivu
hodnou odevzdaností a veselou myslí.
„Requiem in Pace!“
DOČASNÝ RAJHRADSKÝ PŘEVOR NA NÁVŠTĚVĚ V HOLASICÍCH
V měsíci květnu, kdy se Holasičtí tradičně setkávají ve své kapli sv. Václava a bl.
Podivena pod vedením fr. Františka J. Teistera OSB, aby si vyprošovali u Matky Boží
Holasické zprostředkování četných jejich díků a proseb, navštívil k překvapení
všech v úterý dne 25. května 2021 Holasice dočasný převor Staroslavného bene
diktinského opatství sv. Petra a Pavla  P. Maximilian P. Krenn OSB.
O. Maximilian, který díky jazykové bariéře jen usedl mezi přítomné věřící, se
s Holasickými nejenom modlil prosebné Loretánské (mariánské) litanie, ale setrval
s nimi i poté v rámci neformálního posezení, na jehož závěru udělil všem obyva
telům Holasic (tj. i mnohým nepřítomným) požehnání.

farnosti nezištně rok vypomáhal, jenž se všem stal nejenom ochotným průvod
cem, ale také pozorným hostitelem, plně dle ducha Řehole sv. Benedikta.
A protože po návštěvě Samporu, odkud si všichni účastníci farního putování
mimo jiné odváželi podarovaný čerstvě tamními bratry napečený domácí chléb,
vybyl ještě čas, na zpáteční cestě byla učiněna zastávka v Hronseku, kde se nachází
jeden z pěti na Slovensku do
chovaných starobylých celo
dřevěných (sestavených bez
použití jediného hřebíku)
evangelických artikulárních
kostelů, který je pro svou
výjimečnost spočívající v užití
skandinávských architektonic
kých prvků zapsán na
seznamu Unesco.

NÁVŠTĚVA HOLASICKÝCH O. DAMIÁNA NA SAMPORU
6. červenec je pro farníky rajhradské farnosti již tradičním termínem pro konání
letních farních zájezdů a ani letos, kdy stále platí mnohá epidemiologická omezení,
tomu nebylo jinak.
V tento den se 14 zájemců
převážně z řad Holasických
vydalo na Slovensko, kde se
hlavním cílem jejich putování
stal klášter Proměnění Páně
v nevelké obci Sampor (cca 10
km vzdálené od Zvolena).
Zde holasické poutníky již
očekával P. Daminán Žilka
OSB, který v rajhradské

PŘED 165 LETY NAVŠTÍVIL RAJHRAD BL. ANTONÍN MARTIN SLOMŠEK
Málokdo dnes již bohužel ví o tom, že v roce 1856 mariborský biskup bl. Msgre
Antonín Martin Slomšek pověřený vizitacemi benediktinských klášterů na území
rakouské monarchie navštívil také Rajhrad, kde se setkal s „kolegou“ národním
obrozencem P. Františkem Sušilem.
Národní buditel Mgsre Antonín Martin Slomšek, jehož osvětovou a vydavatel
skou činností se podařilo vytvořit základy pro kodifikaci jednotného slovinského
literárního jazyka a jeho další rozvoj, se narodil 26. listopadu 1800 v Slomu. Byl
osmým dítětem sedláka Marka a Marie Slomšekových.
Jeho učitelem, který jej řádně připravil na gymnaziální studia v Celji následně
v Lublani a nakonec v Senji, byl P. Jakub Prašnikar  kaplan v Ponkově. Filosoficko 
teologická studia absolvoval v letech 1821  1824 v Klagenfurtu (v letech 1829 
1838 zde pak působil jako spirituál), kde byl také dne 8. září 1824 vysvěcen na
kněze.
Dva roky působil jako kaplan v Bizeljsku a další dva v Nové Cerkvi u Celje.
V roce 1838 se stal farářem ve Vuzenici.
Roku 1844 byl jmenován školním inspektorem a kanovníkem katedrální kapi
tuly ve Svatém Ondřeji. O dva roky později, kdy se navíc stal farářem v Celji, byl
jmenován do čela lavantské diecéze (biskupské svěcení přijal 5. července 1846
v Salzburgu z rukou Msgre Bedřicha Jana Josefa Celestina kardinála knížete
Schwarzenberga), jehož sídlo v souladu s přáním věřících o třináct let později pře
nesl ze Svatého Ondřeje ve východním Korutansku do Mariboru ve Slovinsku, kde
z vlastních prostředků a z darů dal přestavět katedrálu a postavit biskupskou rezi
denci, kanovnické domy a seminář.
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Jeho zásluhou bylo v roce 1851 zalo
ženo Bratrstvo sv. Cyrila a Metoděje,
jehož působnost se neomezovala
pouze na území levantské diecéze,
mající za cíl náboženské sjednocení
Slovanů (do 90. let 19. století počet
členů bratrstva, spolupracujících na
díle laického apoštolátu a sjednocení
křesťanů východního i západního
ritu, dosáhl čísla 150.000).
Zemřel 24. září 1862 v Mariboru
a tam byl taktéž na hřbitově pohřben
(od konce 20. století jeho ostatky
spočívají v mense oltáře sv. Kříže
v boční kapli katedrály sv. Jana Křti
tele). Prvním slovinským blahoslave
ným byl prohlášen sv. papežem
Janem Pavlem II. dne 19. září 1999
během jeho návštěvy Slovinska.

Připravujeme
HOLASICKÁ POUTNÍ SLAVNOST
Letošní holasická hodovní slavnost ke cti sv. Václava a jeho věrného druha bl.
Podivena, pakliže tomu nebudou bránit omezující epidemiologické nařízení, se
uskuteční v neděli dne 26. září 2021.
POUTŇO – POZNÁVACÍ ZÁJEZD
Ve středu dne 27. října 2021 (tj. v době podzimních prázdnin), nebudeli tomu
vadit nějaké omezující vládní nařízení, po roční pauze připravujeme nejenom pro
rajhradské farníky možnost další poutňo  poznávací zájezd.
Tentokrát se společně vydáme do výrobny skleněných vánočních ozdob ve
Dvoře Králové nad Labem, kde se budeme moci podívat, jak tyto skleněné vánoční
ozdoby vlastně vznikají, dále zavítáme do Třebechovic pod Orebem do Muzea Bet
lémů, kde budeme obdivovat řezbářský um tvůrce Třebechovického Betléma,
a po zpáteční cestě se zastavíme ještě na poutním mariánském místě Homole
u Malé Lhotky. Zájemci se mohou přihlásit u fr. Františka J. Teistera OSB.

VÝSTAVA LILIÍ
Od 10. do 18. července 2021 se v prostorách kapitulní kaple sv. Ondřeje Bene
diktinského opatství sv. Petra a Pavla zásluhou Specializované základní organizace
českého zahrádkářského svazu Brno „Lilium“ konal již 9. ročník výstavy lilií, kterou
tentokrát navštívil rekordní počet návštěvníků (tj. cca 800).
ZLATÁ SVATBA MANŽELŮ JAMBOROVÝCH V OPATOVICÍCH
V sobotu dne 17. července 2021 přišli do opatovického kostela sv. Karla Boro
mejského v Opatovicích poděkovat za 50. let společného života manželé Jan, který
pochází z Opatovic, a Jarmila Jamborovi toho času z Vojkovic, kteří si své „ano“
v dobrém i ve zlém, dokud je smrt nerozdělí, řekli 10. července 1971 v opatském
chrámě sv. Petra a Pavla v Rajhradě.
Ať jim Hospodin žehná, po všechny dny, jejich společného života!
POUTNÍ SLAVNOST KE CTI SV. ANNY V LESNÍM HLUBOKÉM
Letošní poutní slavnost ke cti sv. Anny v Lesním Hlubokém se konala v neděli
dne 25. července 2021. Poutní mši sv. v 11 h sloužil „nový“ domašovský duchovní
správce P. Mgr. Pavel Kafka.
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SOUTĚŽ O CENY
V souvislosti se Svatým rokem sv. Jakuba jsme se rozhodli pro uspořádání sou
těže o ceny, do níž se může zapojit každý, kdo najde správnou odpověď na otázky
týkající se Svatojakubské cesty a putování po ní do Santiaga de Compostela.
Správné řešení soutěžní otázky na měsíc květen / červen:
V minulém čísle Rajhradského zpravodaje byla uveřejněna soutěžní otázka č. 3
naší Svatojakubské soutěže: „Jakým symbolem a proč jsou Svatojakubské cesty
značeny?“
Svatojakubské cesty jsou značeny symbolem "Svatojakubské mušle" (vieira) – hře
benatky, ze které vychází záře. Poutníci vydávající se na pouť ke hrobu sv. Jakuba
St. do Santiaga de Compostela nosí „Svatojakubskou mušli“  atribut sv. apoštola
Jakuba St. také s sebou, aby je uchránila před nebezpečími na dlouhé cestě. Původ
„Svatojakubské mušle“ je odvozován z příběhu, jehož ústředním tématem je zá
zračné zachránění člověka.  Jedna z mnohých legend vypravuje o portugalském
rytíři, který stál v blízkosti španělského přístaviště, kam doplula loď s ostatky sv.
Jakuba St.. Ve chvíli, kdy jeho kůň spatřil podivuhodný světelný třpyt, dopadající
z hvězd na apoštola, vyděsil se a skočil do vody a spolu s jeho pánem zmizel v hlu
binách. Naštěstí byl rytíř zachráněn a vytažen na palubu. Zachránci plní úžasu hle
děli na Svatojakubské mušle, kterými bylo pokryto rytířovo tělo, a spojovali to
s pomocí sv. Jakuba St..
Odpovědí na tuto soutěžní otázku č. 3 došlo tentokrát 12, ale ne všechny
z nich mohly být soutěžním komisařem fr. Jakubem Maria J. Pohlem OSB označeny
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za správné. Ze 7 správných byly fr. Heřmanem F. Řezáčem OSB vylosováni tito tři
vítězové:
1. místo  p. Gabriela Kvášová z Veselí nad Lužnicí
2. místo  p. Andrea Klapálková z Říčan
3. místo  p. Marek Vylášek z Otmarova
Soutěžní otázka č. 4 naší soutěže na měsíc červenec / srpen zní:
V katedrále sv. apoštola Jakuba St. v Santiagu de Compostela se nachází jedna
z největších kadidelnic na světě vážící 80 kg, kterou rozhoupává tahem za lano
osm „tiraboleiros“ (čes. nositelů kadidla)  kadidelnice, jenž dosahuje rychlosti 68
km/h, se při houpání téměř dotýká stropu.
Dokázali byste ale najít odpověď na to, proč se tato unikátní kadidelnice vy
pouštějící hustý kouř kadidla v katedrále sv. Jakuba St. v Santiagu de Compostela
vlastně začala v 11. století používat?

Vážení občané,
jak jistě víte, vše se nám zdražuje. Jedno z největších zdražování se nás dotkne
v oblasti elektřiny a zemního plynu. Aby se vás toto zdražení dotklo co možná nej
méně, zajistili jsme vám schůzku se specialisty, kteří už dlouhodobě vám i našemu
obecnímu majetku kvalitně zajišťují nízké ceny v oblasti energií.
POKUD CHCETE UŠETŘIT, přijďte na náš obecní úřad dne 15. 9. 2021, kde vám
vše od 13.00 do 17.00 hodin vysvětlíme.
Vezměte si s sebou současné smlouvy na elektřinu a plyn a také poslední
vyúčtování.
Těšíme se na vás
Dušan Makaj
ve spolupráci s Obcí Holasice

snižujeme Vaše náklady
EnproShop.cz

Mgr. JAN SPÁČIL
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

e. jan@akspacil.cz
t. +420 776 176 171
w. www.akspacil.cz

Rajhrad, Štefánikova 116
Své odpovědi na tuto soutěžní otázku se jménem a kontaktní adresou můžete
předat osobně fr. Jakubovi Maria v Klášterním obchůdku nebo zaslat emailem
fr. Františkovi (email: teister@volny.cz) do 15. září 2021. Ze všech správných od
povědí budou vybrány tři, které budou odměněny produkty nabízenými Klášter
ním obchůdkem rajhradských benediktinů.
Aktuální informace o dění v rajhradské farnosti je možné dohledat také na inter
netových stránkách http://www.farnostrajhrad.benediktini.cz/ a http://www.se
strytesitelky.eu/
br. František J. Teister OSB
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