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Úvodní slovo starostky obce

Srdečně vás zveme na oslavy výročí 670 let
od první písemné zmínky o obci Holasice.
Při této příležitosti je pro vás připraven zajímavý program:

sobota 15. 6. 2019
09:00, u hasičky

Zahájení oslav
09:00 – 15:00, v budově hasičky

Výstava historických fotograﬁí a ukázka
tvorby holasických občanů
10:30 – 12:00, sraz u základní školy
Moderovaná procházka Holasicemi
15:00 – 17:00, u sokolovny

Přijďte k nám na kávičku – vystoupení
Spolku elegantních dam, o přestávce
módní přehlídka tvorby Jarky Rozsypalové

neděle 16. 6. 2019
09:00 – 12:00, sraz u sokolovny

Soutěžní dopoledne pro děti
procházka Holasicemi s plněním úkolů
10:00 – 15:00, v budově hasičky

Výstava historických fotograﬁí a ukázka
tvorby holasických občanů
13:00 – 14:15, na kurtech u sokolovny
Vystoupení roztleskávaček – účastnic
Mistrovství Evropy
14:30 – 15:30, u sokolovny
Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ Holasice

16:30 – 18:00, u sokolovny
šermířské divadlo Exulis

15:30 – 16:30, u sokolovny
Slackshow – vystoupení mistrů ČR

18:00 – 19:00, v sokolovně
Vystoupení skupiny ABBA Revival

16:30, u sokolovny
Vyhlášení vítězů Soutěže o lety balonem

Během konání oslav
je zajištěno občerstvení za

17:30 – 18:30, v sokolovně
představení divadelní společnosti OKKO:

Dívčí válka aneb Jak to Alois Jirásek neviděl
Změna programu vyhrazena.

Srdečně vás zvou pořadatelé.

Vážení a milí spoluobčané,
dnešní své úvodní slovo bych ráda věnovala historii a krátké exkurzi do minulosti, protože v letošním roce je to 670 let od první písemné zmínky o naší
obci Holasice. Je jisté, že toto úctyhodné trvání naší obce bychom měli důstojně oslavit. I když nevíme přesně, zda-li první písemná zmínka – listina probošta
Mikuláše z roku 1349 byla sepsána na jaře či na podzim, termín holasických
oslav tohoto výročí byl stanoven na 15. a 16. 6. 2019. O podrobném
programu plánovaných akcí se dočtete na stránkách zpravodaje.
Nyní již v krátkosti něco z dochovaných historických dokumentů. Z dějepisné
literatury se vesměs dočítáme, že prvopočátky obce Holasice jsou spojeny s již
dříve existujícím rajhradským klášterem Benediktinů, založeným dle vůle českého knížete Břetislava I. v roce 1048 na místě starého hradiště, a s nímž pak sdílely po staletí společné osudy.
Osídlení Holasic nastalo již ve starší době bronzové, tedy v období
1800–1400 let před Kristem, což dosvědčují archeologické nálezy tzv. unětické kultury v západní části katastru obce. Z doby počátků slovanského osídlení
byly v obci objeveny žárové hroby s nádobami tzv. pražské keramiky a z pozdější doby staroslovanská keramika doby hradištní.
Podle názvu může mít vznik obce souvislost se slovanským kmenem
Holasiců, kteří se za dob osidlování zdejší krajiny dostali až na Opavsko
a Jičínsko. Lze tedy připustit úvahou značné stáří původní vsi.
Zatím neprokázaně, ze zápisů kronikáře plyne, že svobodný dvůr v Holasicích
a šest domků pro podruhy vznikly někdy v letech 1200 až 1250, to jest za vlády
krále Přemysla Otakara I. nebo jeho syna krále Václava I.
První nám známou písemnou zmínku o Holasicích obsahuje listina probošta
Mikuláše z roku 1349 (Moravský zemský archiv v Brně). Dle ní získal pro starobylý rajhradský klášter Benediktinů jako jeho tehdejší probošt v Holasicích pole,
k tomu činže a desátek. Od té doby jsou Holasice přičítány co poddanská ves
k panství rajhradského kláštera a pod správu jeho vrchnosti. Významným objektem v těch dobách byl holasický svobodný dvůr. Nám prvním známým vlastníkem byl Martin Soběkurský ze Soběkurska (asi v době 1575 – 1607), po něm
Magdalena Lhotská ze Ptení, která ho roku 1618 postoupila svému manželovi
Baltazarovi Konečnému z Lublince. Ten, dvůr krátce nato prodal rajhradskému
klášteru. Jako už zchátralý a prakticky nepotřebný zanikl panský dvůr kolem
roku 1950. Stavení bylo zbouráno a materiál použitý k jiným stavbám v obci.
Poprvé se výročí existence zmínky o obci oslavovaly v roce 1999, dále v roce
2009. Do doby prvně vzpomenutého 650. výročí existence zmínky o obci
Holasice nebyla o její historii k dispozici žádná ucelená publikace. Údaje bylo
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možno jen namátkou vyčítat z různých knih, a to víceméně ve formě statistického výčtu. Až k 650. výročí obce byl vydán jubilejní sborník, poskytuje ovšem jen
povšechný přehled. V současnosti existuje dvoudílný spis „O obci Holasice“
s co možná nejpodrobnějšími údaji o historii obce a souvislostmi, taktéž doplňující informace postrádané ztrátou 2. svazku obecní kroniky. Tuto knižně zpracovanou literaturu má k dispozici Obecní úřad v Holasicích, Obecní knihovna
v Holasicích, Státní okresní archiv v Rajhradě a Moravská zemská knihovna
v Brně. Autorem je holasický občan pan Bořivoj Duchoň.
Vím, že velkým přáním pana Duchoně bylo, aby v jeho díle bylo pokračováno
a jak on sám zdůrazňoval, je potřeba hledat další historické dokumenty a jeho
snem bylo vydat podrobnou knihu o historii Holasic. Už před dvěma roky jsem
oslovila pana ředitele Státního okresního archivu pana Mgr. Ivo Durce, zda-li by
nám s vytvořením této knihy pomohl. Pan Durec mi ale oznámil, že právě zpracovává knihu o historii města Židlochovice, a uvedl, že napsání knihy
o Holasicích zabere jemu a kolektivu jeho spolupracovníků minimálně 3 až 4
roky. Nicméně jsme dohodnuti a věřím, že sen pana Bořivoje Duchoně nezůstane jen snem a do čtyř let se dočkáme zajímavé publikace o Holasicích.
Ale již zpět k letošním oslavám. Ráda bych vás touto cestou pozvala na
program související s oslavami. Věřím, že každý z naší obce si v připraveném
bohatém programu vybere, a společně prožijeme příjemné chvíle.
Lenka Ungrová
Prameny z historie obce byly čerpány z materiálů pana B. Duchoně.

Překlad historické listiny probošta Mikuláše z r.1349
Já, bratr Mikuláš, probošt rajhradského kláštera, dosvědčuji touto listinou všem, že
konvent řečeného rajhradského kláštera s povolením a požehnáním důstojného otce
v Kristu, pána mého, pana Převora, opata břevnovského kláštera, i s mým laskavým souhlasem a svolením si opatřil či koupil dále popsaná pole pro své pitance, jež leží uvnitř
statků řečeného kláštera kolem pozemků cizích lidí i vlastních řečeného rajhradského proboštví, všechny se zachováním práv. Nejprve tedy ve vsi Holasicích dvě svobodná pole
s plným desátkem a platem 4 pražských grošů, ve vsi Sobotovicích svobodné pole s dávkou
pouze libry vosku, ve vsi Rajhradicích 6 svobodných polí, totiž Tělichovo s plným desátkem a platem 8 pražských grošů, pole Jana, řečeného Druhorád, s plným desátkem a platem 18 haléřů, 2 pole od dědiců Heinzlina z Telnice s plným desátkem a platem 15
malých penízů, pole od Ctibora z Loučky s plným desátkem a platem 2 pražské groše,
jakož i pole od Václava z Opatovic s plným desátkem a platem 6 haléřů, kteréžto desátky a platy platí zmíněnému rajhradskému proboštví od nynějška každoročně o svatém
Michalu z veškeré úrody na věky. A aby toto uvedené bylo pevné a věčně platné a nikdo
to nemohl porušit, nechali jsme sepsat tuto listinu a opatřit ji pečetí konventu řečeného
rajhradského kláštera. Stalo se a bylo vykonáno ve zmíněném rajhradském klášteře léta
Páně tisícího třístého čtyřicátého devátého.

Listina probošta Mikuláše, ze které vyplývá, že v roce 1349 získal pole,
činže a desátek ve vsi Holasice (psáno ve staré latině)
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Informace Obecního úřadu

Osázení silničních ostrůvků

Obnovení Společenské rubriky ve zpravodaji
Vážení rodiče, Obec Holasice by ráda obnovila Společenskou rubriku
v Holasickém zpravodaji. V této rubrice jsou sdělována jména nově narozených
dětí – nových občanů naší obce.
S ohledem na ochranu osobních údajů však je nutné změnit způsob organizace uveřejňování jmen nově narozených dětí. Jejich jména již nebudou v této
rubrice zveřejňována automaticky, ale v případě zájmu o zveřejnění jména nově
narozeného občánka naší obce, musí rodiče na OÚ Holasice předem podepsat souhlas se zveřejněním osobních údajů v místním periodiku a na webových
stránkách obce. Formuláře jsou k dispozici na webu obce nebo na OÚ
Holasice. Termíny uzávěrky příslušného čísla zpravodaje: 15. 2., 15. 5., 15. 8.
a 15.11.

Vážení spoluobčané,
rád bych vás touto cestou informoval o připravovaném záměru – osázení silničních ostrůvků kolem přechodu pro chodce, kolem autobusové zastávky ve
směru na Židlochovice a v blízkosti restaurace U Srnce.
Při vjezdu do obce Holasice za benzínovou čerpací stanicí a po přejezdu přes
železniční nadjezd přivítají návštěvníky obce krásně vzrostlé stromy a keře, které
byly nově vysázeny v roce 2011.
Protože je naším zájmem, aby občané, kteří přicházejí do Holasic nejen ze
směru od Rajhradu, ale zejména naši spoluobčané z ulic Brněnské, ze Čtvrtí,
z Rozhraní a vůbec všichni ti, kteří využívají IDS dopravu, procházeli kolem
barevně osázených silničních ostrůvků.
Dle schematického návrhu budou v ostrůvcích vysazeny zejména suchomilné
rostliny, trvalky, okrasné trávy a cibuloviny. Půjde o více než 350 ks rostlin jako
např. řebříček obecný, česnek obrovský, hvězdnice novoanglická, krokusy,
kakosty kantabrijské, narcisy, dobromysl obecná, mochny, rozchodník nachový, rozrazil a další. K vlastní realizaci výsadby dojde v průběhu měsíce června.
Samozřejmě, že bychom rádi viděli vkusné opravené autobusové zastávky, nicméně ani jedna z těchto zastávek není ve vlastnictví obce Holasice.

Seniorská obálka pomůže v tísni nebo ohrožení zdraví a života
Také u nás v Holasicích
můžete
obdržet
tzv.
Seniorskou obálku.
Co to je?
Uvnitř této obálky jsou uvedeny informace, které mají
usnadnit řešení v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života. Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci příbuzných
nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké osoby a praktického
lékaře. Údaje by měly být umístěny na viditelném místě v bytě nebo domě –
např. na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří.
Údaje by měly být pravidelně aktualizovány, protože jsou důležité v případě
zásahu záchranářů k rozhodnutí o tíži zdravotního stavu, optimální terapii na
místě nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.
Přejeme si, aby Seniorská obálka zdomácněla také u nás v Holasicích,
zejména u našich spoluobčanů, kteří žijí osamoceně, a bude tak pomáhat
v důležitých situacích, kdy urychlí čas a rozhodování při záchraně života.
Vy, kteří jste se účastnili 5. setkání seniorů, jste obálku obdrželi. Vy, kteří
máte o tuto obálku zájem, si ji můžete zdarma vyzvednout na obecním úřadu
v Holasicích kdykoli v době provozu OÚ Holasice.

Věříme tedy, že
příjemný pohled
na osázené ostrůvky bude částečnou náplastí
na
neutěšený
vzhled autobusových zastávek,
které by měli udržovat a opravovat
jejich vlastníci.

Ing. Roman
Kostelecký
místostarosta
a předseda
komise pro
životní prostředí

Lenka Ungrová
4

5

Zasedání zastupitelstva obce

Zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na svém 5. zasedání konaném dne 7. 3. 2019
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 5. zasedání zastupitelstva obce Holasice
Ing. Stejskalovou a Bc. Oškrdala;
schválilo:
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• podání žádosti k poskytnutí dotace z MVČR na nákup CAS pro JSDH
Holasice, předpokládaný termín realizace nákupu je rok 2021
• rozpočtové opatření č. 9/2018 v předložené podobě dne 7. 3. 2019
• uložení 2 ks umělohmotných chrániček DN 100 mm v délce cca 10 m pod
nově budovanou komunikací (stavba s názvem „Holasice, oprava ul. Čsl. armády – komunikace a chodníky od č.p. 226 do č.p. 259“), chráničky budou uloženy do pozemku p.č. 702/3 k.ú. Holasice, vše realizováno v režii žadatele
• přijetí věcného daru – kláves, klávesového stojanu, pouzdra, sluchátek a klávesové stoličky v hodnotě 7 258 Kč a zahrnutí do vlastnictví p.o. ZŠ a MŠ
Holasice, okres Brno-venkov, Palackého 24
• darovací smlouvu uzavřenou mezi p.o. ZŠ a MŠ Holasice, okres Brno-venkov,
Holasice, Palackého 24 a J.M., Holasice v podobě předložené zastupitelstvu
obce
• znovuobnovení Společenské rubriky v Holasickém zpravodaji, zveřejňovány
budou pouze ty informace, u kterých bude obec mít písemný souhlas dotčených osob
• uzavření smlouvy – pronájem prostor v obecní sokolovně uzavřenou mezi
Obcí Holasice a Mgr. Petrem Hlaváčem v období březen – červen 2019 za účelem sportování – kurz sebeobrany pro děti a soukromá výuka sebeobrany, cena
pronájmu prostory je stanovena na 50 Kč/hod. pro sportování s dětmi a 100
Kč/ hod. pro soukromou výuku sebeobrany
• termín příštího jednání 4. 4. 2019 od 18,30 hodin. Body a důvodové zprávy,
které mají být zahrnuty na program jednání budou dodány do 27. 3. 2019 do
12,00 hodin;
vzalo na vědomí:
• sdělení Bc. Oškrdala, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání zastupitelstva pro svou osobní potřebu
• rozpočtové opatření č. 1/2019, 2/2019
• informace od KTS Ekologie s.r.o., informace o podzemních a polopodzemních kontejnerech, informace o vývoji třídění door to door v Holasicích

• splnění požadavků – podpis rodičů dětí navštěvujících MŠ o respektování
vjezdu do čp. 169 a nástin zbudování parkovacích stání na ul. J. Fučíka a ul.
Nám Rudé armády
• zprávu finančního výboru o provedené kontrole
• žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 311/6 k.ú. Holasice
• informaci o zřízení FB
• informace z obecního úřadu.
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Zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání konaném dne 4. 4. 2019
určilo:
• ověřovateli zápisu průběhu 6. zasedání zastupitelstva obce Holasice paní
Tomanovou a Bc. Oškrdala;
schválilo:
• doplnění předneseného programu jednání o 3 body, které navrhuje místostarosta Kostelecký
• zařazení bodu předneseného starostkou dodatečně na program jednání 6.
zasedání obce Holasice
• navržený program jednání zastupitelstva obce
• zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku: p.č. 311/6 v k.ú.
Holasice o výměře cca 35 m2 (přesná výměra prodeje bude stanovena geometrickým plánem), náklady na vypracování GP budou hrazeny žadateli
• navrženou síť sociálních služeb a jejich spolufinancování pro rok 2020 se
zařazením do skupin A, C dle přiložené tabulky
• poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce dle platné
Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad
• pro uvolněného člena zastupitelstva obce příspěvek na stravování ve stejné
výši jako u zaměstnanců obce
• dodatek č. 1 ke smlouvě č. 996/2018 o pronájmu nebytových prostor
• provedení vodorovného značení V12c (provedení dle technické normy) před
vjezdem do RD čp. 196. Bude provedeno obecními pracovníky, termín dokončení: 31. 5. 2019
• termín příštího jednání 20. 6. 2019 od 18,30 hodin. Body a důvodové zprávy, které mají být zahrnuty na program jednání budou dodány do 11. 6. 2019
do 12,00 hodin;
neschválilo:
• žádost o umístění přípojkové skříně na pozemku p.č. 42/7 k.ú. Holasice;

Zasedání zastupitelstva obce

Nebuďte bezohlední

souhlasilo:
• s provedením nové kanalizační přípojky k rodinnému domu v Holasicích v ul.
Čsl. armády dle nově sdělených informací žadatele ze dne 3. 4. 2019. Smlouva
o právu stavby č. 589/2016 zůstává beze změny;
vzalo na vědomí:
• sdělení Bc. Oškrdala, že si pořizuje zvukový záznam průběhu jednání zastupitelstva pro svou osobní potřebu
• informace o vývoji situace kolem kupních smluv na kanalizační řad, vodovodní řad a veřejné osvětlení z lokality Čtvrtě
• zprávu o kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce za rok 2018
• rozpočtové opatření č. 3/2019
• informaci o zřízení FB
• informaci o možnostech měření hluku z dopravy u č.p. 130
• informaci o kácení v obecním lese
• informaci o možnosti zbudování kontejnerového stání u sokolovny
• informace z obecního úřadu.

Časté poruchy a ucpávky na přečerpávacích stanicích ČOV či na ležaté
kanalizaci
Vzhledem k tomu, že se neustále ucpávají čerpadla na čističce odpadních vod
a čerpadla v přečerpávacích stanicích – ulice J. Fučíka, Václavská, Rozhraní
a před ČOV, dovoluji si touto cestou informovat o tom, co NELZE vypouštět do
kanalizace.
Do kanalizace SE ZAKAZUJE vypouštět: písek, štěrk, kovové předměty
(např. žiletky, hřebíky, dráty), textilie (hadry, ručníky, utěrky apod.), provazy,
papírové pleny a vlhčené ubrousky, hygienické vložky a tampony, obaly od
šamponů, mikrotenové sáčky, uhynulá zvířata, zbytky jídel (např. kosti, střeva, slupky od zeleniny), jedy, barvy, žíraviny, ředidla, hořlavé a výbušné látky,
přepálené tuky, oleje a další látky a předměty, které nejsou odpadními vodami a mohou způsobit poruchu kanalizace a funkce ČOV.
Veškeré takto způsobené poruchy zvyšují celkovou částku na provoz kanalizace a ČOV v obci, což se pak projevuje nutností zvýšit sazbu za stočné v naší
obci.
Lenka Ungrová

Poděkování
Dovolte mi, abych touto cestou ještě jednou poděkovala za opravdu hrdinský
čin našich dvou spoluobčanů, obecních pracovníků, panu Ladislavu Ungrovi
a panu Radku Slámovi.
Protože od začátku letošního roku docházelo k opakovaným krádežím na sběrném dvoře a na čistírně odpadních vod, a byť jsme předávali Policii ČR kamerové
záznamy, nedařilo se tyto nezvané noční návštěvy chytit.
Pan Ungr a pan Sláma se rozhodli a, jak se říká, vzali spravedlnost do vlastních
rukou a jednu noc si na lupiče počkali. Nejen, že se lupičů dočkali, ale díky obrovské odvaze a nebojácnosti se jim podařilo je chytit a předat přivolané policejní
hlídce. Sami policisté byli tímto jednáním našich občanů velmi překvapení
a dokonce nabízeli oběma pánům, aby posílili řady policistů v Rajhradě.
Osobně si odvahy obou občanů velmi vážím, ale budu ráda, když chytání lupičů necháme opravdu na státní Policii.
Lenka Ungrová
8
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Co jsme v Rajhradské farnosti prožili
Postní almužna
V postních kasičkách, které byly vybírány v našich kostelích a kaplích na Květnou
neděli a následně předány Oblastní charitě Rajhrad na sociální účely, bylo v letošním
roce nastřádáno o 10 tisíc Kč víc, než loňského roku – tj. 46.380 Kč. Všem rajhradským farníkům, kteří se do akce postní pokladničky aktivně zapojili, Pán Bůh
zaplať.
Mezi poutníky do Santiaga de Compostela se objevil i vozíčkář
Z 26. na 27. března přenocoval v benediktinském opatství šedesátiletý Milan
Langer z Olomouce upoutaný díky svalové dystrofii na invalidní vozík, jenž by chtěl
spolu s šestičlenným, nejenom národnostně, ale i nábožensky různorodým „tlačícím
a táhnoucím“ doprovodem během následujících cca 200 dní dojít až do Santiaga de
Compostela.
Farní poutňo-poznávací zájezd
Ve středu 8. května se uskutečnil další poutňo-poznávací zájezd rajhradských
poutníků do sousedního Rakouska. Mši sv. jsme prožili na lokálním poutním místě
Maria Roggendorf kousek za hranicemi spravované od roku 1991 benediktiny původem z Göttweigu. Po krátké zastávce v nedalekém „moderním“ opatství sester cisterciaček Marienfeld, kde je pohřben v prostém hrobě vídeňský arcibiskup Msgre Hans
Hermann kardinál Groër, jsme se vydali do nejstaršího a zároveň nejznámějšího cisterciáckého opatství v Rakousku s univerzitou papežského práva Heiligenkreuz.

Slavnost Těla a Krve Páně
Tzv. Boží tělo budeme slavit tradičně v klášteře sester Těšitelek ve čtvrtek 20.
června v 17 hodin.
První svaté přijímání
Poprvé ke svátosti smíření a svátosti eucharistie přistoupí v rajhradské farnosti
šest dětí, které se spolu s rodiči na přijetí těchto svátostí společně připravovali,
v neděli 16. června v 10 hodin v opatském chrámu sv. Petra a Pavla.
Oslava výročí obce Holasice
V neděli 23. června bude u kaple sv. Václava v Holasicích sloužena děkovná
bohoslužba slova u příležitosti 670 výročí trvání Holasic.
Patrocinium u sester Těšitelek
U příležitosti patrocinia kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova sester Těšitelek
bude v pátek dne 28. června v 16 hodin slavit mši svatou P. Marek Dunda z hnutí
Fatym.
Petropavelská rajhradská pouť
Petropavelskou pouť oslavíme v opatském chrámu v neděli 30. června. Mše svaté
budou tradičně v 8:00 a v 10.30 hodin. Hlavním celebrantem bude novo-kněz Igor
OSB ze slovenského benediktinského priorátu Sampor, který po mši sv. v 8 hod.
bude zájemcům udělovat novokněžské požehnání.

Májové pobožnosti
Každé květnové úterky kaple sv. Václava v Holasicích ožívala, neboť se v ní scházeli místní (zejména ale letos nejenom farnice) pronášející vroucí děkovné i přímluvné modlitby za všechny živé i zemřelé obyvatele Holasic.

Výstava lilií
SZO Českého zahrádkářského svazu Brno Lilium bude ve dnech 29. června až
7. července v kapitulní kapli sv. Ondřeje Benediktinského opatství pořádat již tradiční výstavu lilií, kterou bude možné navštívit denně od 9 do 17 hod.

Obnova řeholních slibů
Ve středu 15. května již podruhé obnovil během konventní mše sv. své časné
řeholní sliby fr. Norbert OSB.

Poutňo-poznávací zájezd
V pátek 6. července je možno se vydat na poutňo-poznávací farní zájezd do Staré
Boleslavi, kde se v děkovných i prosebných modlitbách shromáždíme před Paladiem
země české a navštívíme baziliku sv. Václava, kde byl roku 935 zavražděn sv. Václav.
Odpoledne je v plánu prohlídka zámku Brandýs nad Labem, kde pobýval bl. Karel
I. s manželkou Zitou.

Co v Rajhradské farnosti připravujeme
Nové razítko zastavení na Svatojakubské cestě – Rajhradské benediktinské
opatství
Od měsíce června budou moci poutníci na Svatojakubské cestě při své zastávce
v rajhradském opatství získat od bratří benediktinů do svých poutních pasů (tzv.
Credencialu) zcela nové poutní razítko s motivem kříže sv. Benedikta.

Pozvánka
Všichni jsou již nyní srdečně zváni v sobotu 20. července do opatského chrámu
sv. Petra a Pavla, kde pomocný brněnský biskup Msgre Pavel Konzbul, Dr. udělí
jáhenské svěcení fr. Františkovi OSB.

Svatodušní vigilie
Vigilii Seslání Ducha svatého v sobotu 8. června, po níž bude připraveno společné agapé, bude začínat ve 21 hodin v opatském chrámu sv. Petra a Pavla.
10

fr. František J. Teister OSB
rajhradské opatství
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Přímé autobusové spojení s Brnem i v roce 2020?
Vážení spoluobčané,
po dokončení elektrizace železniční tratě
Hrušovany u Brna – Židlochovice dojde k zavedení
přímého vlakového spojení Židlochovice – Brno –
Tišnov. V této souvislosti se mluví i o úpravách (redukcích) jízdního řádu souběžné autobusové linky č. 505.
O jaké úpravy by asi mohlo jít, si lze udělat obrázek
z veřejně dostupných zdrojů:
• Město Židlochovice Zpravodaj, Stavba vlakového
terminálu, červenec/srpen 2018: „Zatím se počítá,
že budou autobusy jezdit po ústřední hřbitov,
v delších intervalech než teď.“
• Plán dopravní obslužnosti Jihomoravského kraje
pro období let 2017 až 2021, aktualizace č. 1,
2017: "Linka 505 zrušena v úseku Brno –
Rajhrad (v provozu Rajhrad – Židlochovice,
vybrané spoje do Modřic pro obsluhu průmyslové zóny)."
• Potenciál přínosů rozvoje železniční dopravy na Brněnsku do roku 2025, Ing. Jiří
Michalica, odbor strategie SŽDC, s. o., 2017: „…díky obnově a modernizaci trati
Hrušovany u Brna - Židlochovice klesne význam autobusové dopravy (redukce linky 505)…“
• Železniční magazín, Současné pojetí moderní české železnice, Vliv modernizace
železniční sítě SŽDC v oblasti střední a jižní Moravy na organizaci a využití železniční
dopravy v brněnském regionu, Ing. Jiří Horský, ředitel KORDIS JMK, a. s., 2016:
„…modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice přinese
zkrácení linky 505 do Rajhradu (Rajhrad - Židlochovice) a dílčí omezení provozu na lince…“
Protože jsou výše uvedené informace nejednotné, obrátil jsem se opakovaně
(naposledy v letošním květnu) s dotazem přímo na organizátora veřejné dopravy
v Jihomoravském kraji – společnost KORDIS JMK, a. s. V obou případech se mi
dostalo odpovědi, že k nějakým úpravám na lince č. 505 dojde, konkrétní dopravní
řešení jsou však ještě projednávána. Jakmile bude finálně rozhodnuto, budou
dotčené obce informovány.
Pánové nás zřejmě chtějí napínat až do poslední chvíle. Tématu se budu i nadále
věnovat.
Děkuji uživatelce sociální sítě Facebook „Růža Šp“ za upozornění na informaci
v Židlochovickém zpravodaji (viz výše).
Lubomír Oškrdal
zastupitel za uskupení Občané 2018
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Ukliďme Česko – Ukliďme Holasice

V sobotu 6. 4. 2019 od 14 hodin byl naplánován také úklid u nás
v Holasicích.
Sešlo se nás 43 dobrovolníků, z toho 20 dětí. Rozdělili jsme se do 8 skupin. Od organizátorů jsme obdrželi pytle na odpadky a případné další ochranné
pomůcky. V dopoledních hodinách uklízeli také myslivci z Holasic (8 osob) jim
přidělený prostor. Každá skupinka z odpoledních dobrovolníků dostala svůj
„rajón“, který byl za cca 2,5 hodiny uklizen.
Nasbírali jsme celkem 1200 kg odpadků, z toho 800 kg se podařilo vytřídit (plast, bioodpad – listí a větve, papír, suť, 25 ks pneumatik, ale i injekční stříkačky, apod.).
Kolem cca 17. hodiny jsme se sešli u hospůdky Na kuželně, kde jsme obdrželi jako poděkování poukázku na pivo pro dospělé a limo pro děti. Připraven byl
oheň, na kterém jsme si mohli opéct špekáček – opět jako poděkování za
pomoc při dobré akci.
Důležité je, že se během úklidu nikdo nezranil, nikomu nezmizel úsměv ve
tváři! Dobrá akce se podařila!
Všem dobrovolníkům velmi a z celého
srdce děkujeme, že je neodradilo jednak nevlídné počasí, ale především
hromady nepořádku, které pomohli
takto uklidit.
Svou účastí dokázali, že jim není
lhostejné, v jakém prostředí žijeme
a že mají HOLASICE skutečně rádi!
DĚKUJEME!!!
Určitě je mezi našimi občany spousta dalších z vás,
kdo byste rádi pomohli
s úklidem, proto už nyní zveřejňujeme termín podzimního úklidu, který proběhne
v Holasicích v sobotu
21. 9. 2019.
za obec Holasice
Lenka Ungrová, starostka
14
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V měsíci dubnu se konal ve dvou dnech zápis do 1. třídy. Bylo podáno celkem 30 žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání. Vyhověno bylo 28 žádostem
a byly uděleny 2 odklady školní docházky. Kolik nových prvňáčků skutečně
nastoupí, budeme snad vědět do konce školního roku. Vzhledem k počtu
dětí se bude navyšovat kapacita školní jídelny – výdejny a také bude během
prázdnin upraven prostor ve sklepě, který bude využit pro šatny a skladové
prostory.
Dne 14. 5. proběhl zápis do MŠ a bylo podáno 25 žádostí. Při přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání budu postupovat dle kritérií, která byla zveřejněna 14. 4. 2019 na stránkách školy a v informační skříňce u vchodových
dveří mateřské školy. Dne 6. 6. 2019 bude pak zveřejněn seznam přijatých
dětí pod registračními čísly.

ten správný šmrnc. A tak si mohli senioři poslechnout písně: Babičko, nauč mě
charleston, Zlaté střevíčky, Motýl a Do gala. Věříme, že se seniorům vystoupení, do kterého děti vložily mnoho úsilí i lásky k nim, líbilo.

Den Země
V úterý 23. 4. ve škole proběhl Den Země. Starší žáci společně s učitelkami připravili stanoviště pro mladší školní děti a děti ze školky. Děti přinesly
z domu svoje zvířecí mazlíčky, které představily v místnosti školní družiny. Pět
stanovišť bylo připraveno ve školní jídelně a jedno na školní zahradě. Uvnitř děti
poznávaly stopy zvířat, čím se zvířata ve volné přírodě živí, třídily odpad, poznávaly rostliny nebo skládaly puzzle s rostlinnými motivy. Venku děti vkládaly
zeminu do vyvýšeného školního záhonu a věnovaly se sportovním úkolům.
Vystoupení ke Dni seniorů
V měsíci březnu a dubnu jsme se ve školní družině, mimo jiné, připravovali
na pěvecké vystoupení pro seniory, které se uskutečnilo v neděli 28. dubna.
Abychom babičkám a dědečkům udělali co největší radost, vybrali jsme čtyři
hudební šlágry jejich mládí a k písničkám jsme spolu s dětmi vyrobili i taneční
doplňky. Také díky paní Rozsypalové, která ušila a věnovala krásné sukničky,
a paní Báborové, která děvčatům vytvořila nádherné účesy, mělo vystoupení
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Sonnentor
Dne 9. 5. 2019 jsme si s žáky prvního až pátého ročníku užili krásný
a naučný výlet do Čejkovic, kde jsme navštívili doslova bylinkový ráj Sonnentor.
Před samotnou prohlídkou výrobny čajů byla pro žáky připravena krátká přednáška, pojednávající o pěstování bylin a výrobě čajů spojená také s jejich
ochutnávkou. Při prohlídce výrobní haly mohli žáci přímo pozorovat, jak se
bylinky uchovávají a jak se následně míchají a balí do konečné podoby. Po
celou dobu nás doprovázela vůně nejrůznějších bylin a ochotná paní průvodkyně, která vše dětem krásně vysvětlila. Po exkurzi na žáky čekaly nejrůznější
soutěže a nakonec si mohli i vyrobit svůj vlastní bylinkový čaj. Po skončení
programu měli pak žáci prostor k tomu, aby si některé z čajů nakoupili v místní prodejně a udělali tak radost nejen sobě, ale třeba i svým blízkým.
Projekt Zdraví dětem
Ve středu 15. 5. proběhl projekt Zdraví dětem – cvičení pro radost, který
navazoval na únorový projekt Jíme zdravě. Mladší žáci se zúčastnili v příběhu
O Zdravíkovi a Jedlíkovi různých sportovních úkolů a soutěží. Starší žáci formou hádanek získali užitečné informace, rady a také si zasoutěžili a zacvičili.
Všichni se zapojili a pohyb, který sice nebyl na čerstvém vzduchu, jim udělal
radost.
Projekty
Od ledna 2019 je naše škola zapojena do projektu Podpora vzdělávání formou zjednodušeného projektu v ZŠ a MŠ Holasice II. V rámci tohoto projektu
probíhá ve škole kroužek Čtenářské gramotnosti a ve školní družině kroužek
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Klub zábavné logiky a deskových her. Realizovaly se také projekty ve spolupráci s externími pracovníky.
Tento projekt bude pokračovat i v dalším školním roce, pokračovat budou
i jiné aktivity, některé nové přibudou. V rámci místního akčního plánu proběhl
projekt zaměřený na budování vztahu k přírodě a pro děti ze školní družiny probíhají besedy v knihovně. Aktivity z místního akčního plánu budou pak probíhat
do roku 2022.
Pozvánka pro rodiče
4. 6. 2019 – třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků v 15:30
v budově ZŠ
11. 6. 2019 – hovorové hodiny od 16:00 do 17:30 hod.
16. 6. 2019 – vystoupení žáků v sokolovně k výročí první písemné zmínky
o obci Holasice
Děkuji všem rodičům a také zřizovateli za vstřícnou spolupráci v tomto školním roce. Přeji všem hezkou dovolenou a dětem krásné prožití prázdnin.
Na všechny se pak těšíme v pondělí 2. 9. 2019.
Příspěvky zařadily paní učitelky a vedoucí vychovatelka.

Mateřská škola
Babičky, děkujeme vám!
Mám ráda pohádky. Jako malé dítě jsem je ráda poslouchala, ráda jsem se
na ně dívala, později jsem je ráda četla. A teď je ráda vyprávím a ráda si je
vymýšlím. Pohádky upozorňují na hodnoty, na které dnes často zapomínáme.
Na skromnost, trpělivost, moudrost a vděčnost.
Děti potřebují pohádky, ve kterých se nachází poučení, moudrost, motivace, příběhy, které rozvíjí dětskou fantazii, tvořivost a vytrvalost. Pohádky jsou
kouzelné a krásné, stačí se jen začíst. V naší Mateřské škole Holasice četly
v březnu dětem pohádky babičky v rámci projektu „Babičko, vyprávěj“. Četly
klasické české pohádky, které oslovovaly děti mnoha způsoby, ať už krásným
zastaralým jazykem, tak třeba i nástrahami, které hrdinové v pohádkách překonávají. Děti se na společné čtení pokaždé velice těšily a vždy bylo cítit úžasné společné souznění.
Touto cestou srdečně děkujeme za spolupráci milým babičkám, jmenovitě
paní Mátlové, Čáslavové, Tomanové, Mrhačové, Hajmanové a Toncrové.
Jaromíra Saletová, vedoucí učitelka MŠ Holasice

Pavlína Zámečníková a zaměstnanci školy

Babičky čtou pohádky dětem v mateřské škole
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Pohodový letní den,
další tři měsíce jsou za námi a my opět přinášíme novinky u hasičů
v Holasicích.
V polovině dubna jsme jako každoročně posbírali od spoluobčanů železný
šrot. I když ho bylo letos o něco méně, než bylo za minulé období obvyklé,
i tak jsme mohli být spokojeni s výsledkem. Tímto bychom chtěli všem přispěvatelům z řad našich občanů poděkovat.
Další z akcí, kterou jsme měli uspořádat, jak bylo i v minulém vydání zpravodaje zmíněno, měl být turnaj v nohejbale hasičských družstev. Bohužel
předpověď počasí avizovaná začátkem týdne, kdy se měl turnaj odehrát, nebyla příznivá takovéto akci. O to více nás mrzí, že počasí by nakonec odehrání
turnaje zřejmě umožnilo.
Co nás naopak potěšilo: Naší mládeži se po několika měsících trénování
podařil vstup do soutěžních klání se svými vrstevníky. První květnovou sobotu se mladí požárníci zúčastnili svých prvních závodů v Syrovicích. I když bude
co zlepšovat, nezalekli se a podali hodnotný výkon. Celkově se kádr našich
mladých hasičů stabilizoval a vytvořil kompaktní sestavu, ve které jsou možné
budoucí úspěchy, tak jak jsme byli dříve zvyklí.

16. 4. Ve stejný den, ale v podvečer, došlo k rozsáhlejšímu požáru skládky
v Žabčicích. Naše jednotka byla operačním střediskem vyzvána k držení pohotovosti do doby likvidace požáru. V tomto případě jsme v pohotovosti zůstali až
do 22.30 hod., kdy byla jednotka HZS Židlochovice opět akceschopná. Naše
jednotka v případě rozsáhlejšího zásahu provádí zálohu na hasičce a v případě jiné události je připravena ve zkráceném čase vyjet.

Zásahová jednotka hasičů také nezahálela. Mimo praktického a teoretického výcviku na hasičce, kdy se nacvičovaly situace, se kterými se můžeme
potkat, proběhl i časově a fyzicky náročnější výcvik. Ten byl jeden den na téma
stabilizace vozidel po dopravní nehodě, vyproštění osob z těchto vozidel
a správné postupy včetně předlékařské pomoci. Druhé odpoledne byla tématem výcviku práce s dýchací technikou, práce s proudnicemi u požárů
a hasební práce a postupy. Koncem května jsme se spolu s dalšími jednotkami cvičili v Opatovicích. Zde jsme dostali možnost zasahovat v zakouřeném
neznámém prostředí s dýchací technikou. Mimo to jsme se zúčastnili i přezkoušení strojníků v Tišnově.

Závěrem mi dovolte malé zasvěcení do problematiky, se kterou jsem byl
konfrontován:
Proč máme tři vozy, když dříve stačil jeden?
V minulosti obci naší velikosti a požárnímu nebezpečí stanovenému legislativou postačil dle platných nařízení dopravní automobil, např. Avia. V souvislosti
s rozvojem obce, zákony o Integrovaném záchranném systému a stupni požárního nebezpečí je dle zákona povinné mít pro kategorii jednotky typu 3, což je
i jednotka naší obce, k dispozici dopravní automobil a cisternu. Vzhledem ke
smlouvám uzavřeným s okolními obcemi a městem bylo doporučeno na poradě zastupitelů s velitelem stanice HZS doplnění o další CAS. Na možnosti
obce a garážového stání bylo přistoupeno k pořízení DA s menší zásobou vody
pro případný souběh více událostí. Navíc i stav cisterny není již delší dobu optimální a velké DA umožnilo částečně nahradit vozidlo CAS po dobu např. servisu, závad či oprav. Jen pro příklad uvádíme počet vozidel u jiných sborů pro
ilustraci: Židlochovice 4 auta, Blučina 3 auta, Syrovice 2 auta.
Nejedná se tedy o libovůli či rozmar velitele / členů zásahové jednotky.
Proto TŘI hasičské vozy. Pokud má někdo nějakou další otázku, stačí vznést
dotaz odpovědné osobě :-)
za hasiče Luboš Bachorec

Jednotka za uplynulé období vyjela k následujícím událostem:
26. 2. V podvečer jsme vyjížděli k nahlášenému požáru trávy u chatek
v Rajhradicích. Požár byl velmi rychle zlikvidován jak naší jednotkou, tak i hasiči ze Židlochovic.
16. 4. V dopoledních hodinách vyjela jednotka do modřické průmyslové zóny,
kde mělo dojít k požáru lakovací kabiny a filtrační jednotky vzduchotechniky.
Na místě byl vyhlášen II. stupeň poplachu. Naše jednotka dostala za úkol
ochlazovat hořící lakovací box a to v dýchací technice pomocí 1C proudu.
V tomto případě se však jednalo jen o cvičení.
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Obecní knihovna Holasice
Vážení čtenáři,
i v předprázdninovém a prázdninovém čase si můžete zpříjemnit své
dny dobrou knihou. Ráda bych vám nabídla možnost seznámit se (nebo
si připomenout) tituly, se kterými se můžete zapojit do Čtenářské výzvy
2019:
Kniha od ženské autorky s mužskou hlavní postavou
Agatha Christie – série detektivek s Herculesem Poirotem
Jarmila Loukotková – Navzdory básník zpívá
J.K. Rowling – série o Harrym Potterovi
Mary Shelley – Frankenstein
Valja Stýblová – Mě soudila noc
Kniha, která má v názvu kalendářní měsíc
Jeffery Deaver – Říjnový seznam
Jaroslav Foglar – Když duben přichází
František Hrubín – Srpnová neděle
Karel Hynek Mácha – Máj
Iva Procházková – Červenec má oslí uši
Kniha od současné české autorky
Ivanka Devátá – Kde spí lufťáci
Irena Dousková – Hrdý Budžes
Alena Mornštajnová – Slepá mapa
Barbara Nesvadbová – Brusinky
Halina Pawlowská – Dá-li Pánbůh zdraví, i hříchy budou
Obecní knihovna Holasice si rovněž dovoluje doporučit nové knihy ze
svého fondu:
Knihy pro dospělé:
Ladislav Beran – Velký pitaval města Písku
Stanislav Češka – Smrt v Stuttgartu
Marta Davouze – Dům v Bretani
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Obecní knihovna Holasice
Diana Gabaldon – Ledový dech
Ester Geislerová – Terapie sdílením
Martin Greenfield – Krejčí z Osvětimi
Hannah Howellová – Náčelník z Vysočiny
Eva Kačírková – Nenechám tě odejít
Lisa Kleypas – Chladnokrevný ničema
Pavel Kosatík – Emil Běžec
Erika Rosenbergová – Já, Emilie Schindlerová
Knihy pro děti a mládež:
Katherine Arden – Medvěd a slavík
Katherine Arden – Dívka ve věži
Anne Bootheová – Ledové prokletí
Linda Champanová – Škola jednorožců: První kamarádi
Madeleine L´Engle – V pasti času
Jonathan Meres – Svět podle Norma: Může způsobit podráždění
Jonathan Meres – Svět podle Norma: Může vyvolat plynatost
Půjčovní doba: pátek 16:00 – 19:00 hod.
Příjemné chvíle s dobrou knihou přeje
Petra Koláčková, knihovnice

INZERCE
Obec Holasice hledá pracovníka na pozici
obsluha ČOV Holasice.
Práce na poloviční pracovní úvazek, vhodné i pro aktivního
důchodce. Nástup možný ihned.
Nutné cca 1 měsíc na zaučení
a seznámení se s chodem ČOV Holasice.
Bližší info na OÚ Holasice.

Dobrosloupek

Článek od Aničky

Je před námi nejteplejší období v roce. Přes zimu
řada z nás pomáhá divoké přírodě alespoň tím, že přikrmuje ptáky na krmítku. Ale i po zbytek roku ocení ptáci
naši pomoc. Právě v létě nás mohou zbavovat škůdců.
Např. sýkory sbírají obaleče jabloňové a mohou uchránit
až 90 % plodů. Ostatní druhy ptáků sbírají komáry, mšice a další škůdce. Pokud
chcete přilákat do vaší zahrady ptáky v létě, nabídněte jim vodu. V posledních
letech zažíváme zejména přes léto velká sucha a pro některé ptačí jedince to může
být velký problém. Ptačí koupaliště nabízí
k prodeji řada obchodů, ale pořídit si je můžete i s minimálními náklady. Postačí mělká Ptačí koupaliště
miska, nejlépe keramická, ale poslouží i plastová miska pod květináč. Vody stačí 3 cm – jde
o to, aby se ptáci neutopili. Nádobu umístěte
do blízkosti stromu, kam se mohou ptáci
v případě potřeby ukrýt. A pak už můžete jen
pozorovat, jaké ptačí druhy si vaše koupaliště
oblíbily.
Podobné napajedlo je možné vyrobit i pro včely. Vyberte si mělkou nádobu,
která je bezpečná jako sklo nebo keramika, protože plasty a kovy mohou proniknout do vody. Do misky přidejte několik plochých kamenů (kameny můžete vložit
i do ptačího koupaliště kvůli včelám, které by se tam jinak mohly utopit). Přidejte jen
tolik vody, aby vrcholy kamenů nebyly ponořené. Měňte vodu denně a pravidelně
čistěte včelí koupátko. Přitahováním včel do zahrady udržujete vaši zahradu zdravou a produktivní.
Včely i motýly do zahrad přilákáte také pomocí
kvetoucích rostlin, které jim nabídnete. Na jaře
Komule davidova zvaná „Motýlí keř“
je spolehlivě přitáhne např. šanta, v létě dobromysl, levandule, třapatka, slunečnice,
meduňka, rozmarýn či perovskie a na podzim
nenáročný modře kvetoucí keř ořechokřídlec.
Nejspolehlivějším lákadlem pro motýly je nádherně kvetoucí keř komule davidova, kterému
se také říká motýlí keř. Na naší zahradě v době
květu na něm sedí až 10 motýlů najednou! Některé ze zmíněných druhů vám mohu
zdarma nabídnout na telefonu 777 668 481. Pokud sami tyto druhy máte a rozmnožují se vám na zahradě, nabídněte je sousedům.
Milí sousedé, přeji vám krásné léto a mnoho radosti při pozorování všeho, co
létá, ať už na zahradě, na balkóně či na okenním parapetu!

Je tady čas dopisování testů, opravování známek na poslední chvíli, popřijímačkové oslavy a maturity. Mě už se přijímačky letos netýkají, maturity také
ještě ne. Každopádně testy psát musím, ostatně jako každý student. Co se mi
ale přimíchalo v diáři mezi data dnů, kdy se psaly důležité písemky, byl výlet do
Skotska.
Nevím, jak se mi to povedlo, ale tento zájezd jsem zcela vytlačila z hlavy
a v předdruhopololetním shonu mě najednou zaskočil stejně jako Gabčík
s Kubišem Reinharda Heydricha. Naštěstí Skotsko pro mě nemělo tak
katastrofální následky jako Anthropoid pro zástupce říšského protektora, ba
naopak, moc jsem si to užila.
Celý výlet vám zde popisovat nebudu, to by ve zpravodaji asi nezbylo místo
na mé oblíbené rubriky ‘Mateřská škola’ a ‘Co nového v základní škole’, při
jejichž četbě si vždy ráda zavzpomínám na krásné dětství, které jsme se spolužáky prožili. Konec melancholické chvilky, zpět do reality.
Skotsko se pyšní hornatou krajinou se spoustou zeleně. Také za sebou má
bohatou historii a desítky zajímavých památek. Měli jsme možnost nahlédnout
do Skotska historického, ale i do současného a to pomocí rodin, ve kterých
jsme bydleli. Když jsme my – účastníci zájezdu – později diskutovali o tom, kdo
se dostal do jaké rodiny, zjistili jsme, že jsme obsáhli snad všechny věkové
skupiny a sociální vrstvy. To pro nás byla velmi zajímavá zkušenost a myslím si,
že nás to v některých směrech velmi utužilo v přesvědčení, že se máme doma
dobře a nic nám neschází. Na rodiny si ale ani v nejmenším nechci stěžovat!
Ve Skotsku jsem si ale uvědomila, krom toho, jaký mám doma blahobyt,
i to, jak důležité je poznávat cizí kultury a místa. Byť se od nás Skoti na první
pohled moc neliší, jsou svou náturou velmi jiní, než my.
Bylo pro mne velmi zajímavé zjišťovat, v čem se od nás liší, co dělají jinak
a také co praktikují stejně jako my.
Doufám, že já i vy o prázdninách někam vycestujeme, nemusí to být jen do
zahraničí, bohatě stačí naše krásná česká krajina. Přeji vám, ať poznáte nové
lidi, místa a kultury a ať prožijete krásné prázdniny.
Anna Procházková

Zdroje:
http://bdln.cz/zahrada-a-exterier/pitko-pro-ptaky-na-zahradu-si-dokazete-vyrobit/
https://sazenicka.cz/jak-vytvorit-koupatko-pro-vcely/
24

25

Otestujte se s námi

KLAS, KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ®
Dobrý den vážení občané Holasic,
zdravím vás v těchto snad již teplých dnech, které k nám
pomalu, ale jistě přináší léto…
My v klubu aktivních seniorů jsme si i přes nepřízeň
počasí užili pěkné jaro, vzpomínali jsme
na školu nebo se bavili o pozitivních
zprávách kolem nás… Během velikonočních svátků jsme tvořili košíčky
z pedigu, které jsme si všichni odnesli
domů. Velmi se nám také povedly velikonoční závěsy z vlny ve tvaru beránků.
Dne 28. 4. proběhlo již 5. setkání
holasických seniorů v místní sokolovně.
Opět se vás sešlo téměř 70 a nálada
byla velmi příjemná. Za sebe bych chtěla poděkovat především těm nejmenším vystupujícím – dětem z MŠ a ZŠ Holasice, jejichž vystoupení bylo opravdu dechberoucí! Za zvuku lidové
muziky potom přítomní senioři strávili příjemné
odpoledne, kdy si mohli popovídat se svými přáteli, které již tak často nevídají.
Ráda bych všem připomněla autobusový
zájezd, který se koná ve středu 19. 6., a na který
zbývá ještě 5 volných míst. Prosím případné
zájemce, aby mě co nejdříve zkontaktovali.
Veškeré informace k zájezdu viz. přiložený letáček. Do programu jsem kromě jeskyně blanických rytířů v Rudce u Kunštátu zařadila také prohlídku zámku Lysice. Veškeré informace i platba
za zájezd u mě, osobně každou středu od 14.00
do 16.00 na OÚ nebo telefonicky.
Seniorům, kteří nebyli přítomni na Setkání
seniorů, nabízíme, aby si na Obecním úřadě zdarma vyzvedli Seniorskou obálku. A o co se jedná? Jedná se o projekt Jihomoravského kraje ve spolupráci se
složkami integrovaného záchranného systému. Každá složka, tj. zdravotníci,
policie či hasiči, která se bude muset dostat v krizové situaci do vašeho domu,
kde se bude nacházet senior v ohrožení života, bude hledat právě tuto obálku,
která pomůže urychlit procesy nutné k záchraně života a zdraví.
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KLAS, KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ ®
OBEC HOLASICE A KLAS – KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ
SENIORSKÁ OBÁLKA
K čemu slouží?
Pomáhá v situacích, kdy se dostanete do
tísně, ohrožení zdraví nebo života.
Proč I.C.E.?
ICE označení je mezinárodní zkratka a znamená
„Použít v případě nouze" (z anglických slov In
Case of Emergency).
Tiskopis si sami vyplníte dle skutečnosti, návod
je součástí každé obálky.
Co dál?
Kartu umístěte na viditelném místě ve
vašem bytě nebo domě! Buď na dveřích lednice,
nebo vnitřní straně vchodových dveří.
Integrované složky záchranného systému
Jihomoravského kraje (zdravotnická záchranná
služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informováni a budou ji hledat vždy
na těchto místech!
Tip!
Pokud je v domácnosti více seniorů, dejte do každé obálky viditelně vaši fotografii.Záchranné složky musí pracovat rychle!
Kam pro obálku?
Seniorskou obálku distribuuje zdarma Obecní
úřad Holasice všem seniorům 65+. Každý senior, který se zúčastnil dubnového setkání seniorů, má již tuto obálku doma. Ráda bych tímto
poděkovala nezištné pomoci členům KLAS,
kteří pomohli 200 ks obálek kompletovat.

ZVOU NA ZÁJEZD

JESKYNĚ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ Rudka u Kunštátu
a ZÁMEK LYSICE
TERMÍN: 19.6.2019
CENA: 215 Kč/senior
(cena zahrnuje autobusovou dopravu a vstupné do zámku Lysice
a do jeskyně Rudka)

Program zájezdu:
8:30
10:00
11:00
12:00
13:30
14:00

17:00
Na závěr bych vás chtěla informovat, že
poslední setkání KLAS před prázdninami bude
26. 6., a poté bude prázdninová přestávka.
Rádi přivítáme nové členy v našich řadách!
Poklidné léto ve společnosti vašich vnoučat
a pravnoučat přeje
Jitka Holíková
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odjezd, sraz před samoobsluhou
zámek Lysice, prohlídka zámku s průvodcem
osobní volno
možnost individuální návštěvy zahrady (40 Kč)
přejezd do Kunštátu
osobní volno na oběd (individuálně)
přejezd do Rudky
prohlídka jeskyně Blanických rytířů v Rudce,
dále individuální prohlídka Smyslové zahrady,
případně Burianovy rozhledny
předpokládaný návrat do Holasic

Přihlášky na zájezd:
Jitka Holíková, tel.: 774 254 550,
e-mail: holikova@holasice.cz
nebo osobně
každou středu mezi 14:00 a 16:00 v klubovně na OÚ
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