Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len.

11. prosince 2020 | ročník 30 | číslo 8

Přání k Vánocům

Vážení spoluobčané, s blížícími se vánočními svátky nastává čas otevírání
lidských srdcí. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoje a míru. Čas, kdy se alespoň
na malou chvíli snažíme zavzpomínat

na krásné okamžiky prožité v uplynulém roce. Mnozí z nás si jistě vzpomenou
na poslední vánoční svátky, na své blízké
nebo na ty, kteří již nejsou mezi námi.
Nyní se opět zamýšlíme nad kouzlem

a atmosférou vánočních svátků. Přitom
se snažíme pamatovat na svou rodinu,
přátele a známé, aby v tomto krásném
čase nebyl nikdo sám.
Dovolte mi proto, abych všem spoluobčanům popřál příjemné svátky, štěstí,
spokojenost, lásku a pevné zdraví. Zvláště v této složité době. Zároveň vám všem
přeji, abyste do nového roku vykročili
šťastnou nohou a s optimismem. Jistě nás
potkají krásné, ale i nepříjemné chvíle
a okamžiky, neboť i to patří k životu. Nezapomeňme však na lidskost, toleranci,
vzájemnou pomoc a porozumění. Dovolte mi ještě jednou popřát vám šťastné
a veselé Vánoce.
za obec Holasovice
Václav Volný, starosta obce

Tříkrálová sbírka 2021

Vážení a milí obyvatelé Holasovic, zdravím vás z Charity Opava.
Vaše obec se každoročně na začátku
roku připojuje ke krásné akci, která se
již stala tradicí, totiž k Tříkrálové sbírce.
Malí i velcí koledníci, na Opavsku jich
vloni koledovalo více než 1 400, obcházejí jednotlivé domácnosti s přáním požehnání a všeho dobrého do nového roku.
Zároveň nabízejí dárcům možnost přispět do pokladničky na dobrou věc. Peníze pak po celý rok pomáhají potřebným.
V tomto roce jsme tak z vykoledovaných
darů mohli podpořit seniory a vážně

nemocné lidi, o které se naše terénní služby (pečovatelská, ošetřovatelská a hospicová) starají v domácím prostředí. Také
jsme mohli, i díky těmto darům, dokončit přestavbu chráněných dílen, ve kterých nachází smysluplnou práci více než
160 lidí s handicapem z celého Opavska.
Vaše dary pomohly také mladým lidem
s těžkým tělesným a mentálním postižením a lidem, kteří se neočekávaně ocitli
v krizi. Dary z následující sbírky máme
v plánu využít opět pro naše terénní
služby, které poskytují pomoc seniorům
a pacientům v terminálním stádiu, také
lidem s mentálním postižením a chronickým duševním onemocněním, kterým poskytujeme služby v sociálně-terapeutické dílně Radost.
TKS 2021 se bude konat v prodlouženém
termínu od 1. do 24. ledna. Jsme rádi, že
se koledníci z vaší obce rozhodli do následující sbírky opět zapojit. Věříme,

že vše provedou tak, aby vám koledování přineslo radost, odpovídalo všem
vládním nařízením, která budou v lednu platná, a bylo bezpečné pro všechny
účastníky.
Pokud by se v lednu ukázalo, že koledování není možné, nebo pokud by vás koledníci nezastihli doma, nabízíme možnost přispět na tříkrálový sbírkový účet:
66008822/0800, VS pro Charitu Opava
77708012. Více informací na www.
charitaopava.cz.
Již nyní vám děkujeme za vaši štědrost,
přejeme
pokojné
Vánoce a do nového
roku mnoho naděje,
Božího požehnání a všechno dobré.
Za Charitu Opava Marie Hanušová,
koordinátorka TKS 2021

Zprávy z obce
27. schůze rady obce 9. 11. 2020

Rada na své schůzi projednala a schválila pronájem obecního
bytu v budově bývalé školy v Kamenci a
schválila prodloužení pronájmu střechy vodojemu v Holasovicích společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. pro umístění zařízení
veřejné sítě elektronických komunikací do roku 2028. Rada
byla seznámena se stanoviskem společnosti ČEZ Distribuce,
a.s. k žádosti obce o vyjádření ke stavebnímu řízení Stavby technické a dopravní infrastruktury pro zástavbu rodinnými domy v Holasovicích (lokalita pod bývalou cihelnou)
a schválila příkazní smlouvu se společností RADIV plus s.r.o.
Štítina na práce spojené s podáním žádosti o dotaci na akci
Komunitní centrum Holasovice (chovatelské středisko). Rada

16. zasedání zastupitelstva obce 16. 11. 2020
Zastupitelstvo obce na svém zasedání bylo seznámeno s plněZastupitelstvo obce bylo na svém zasedání seznámeno s plněním příjmů a čerpáním výdajů obce k 10. měsíci 2020, projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3 roku 2020 týkající
se příjmů z hazardních her a snížení příjmů ze státního rozpočtu a schválilo podání žádosti o dotaci na stavbu Sportovního areálu Holasovice a Komunitního centra Holasovice (chovatelské středisko). Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí
Sboru dobrovolných hasičů Holasovice na pořízení hasičského
auta CAS (cisterna) místo současné AVIE, která je v nevyhovujícím technickém stavu, slouží již přes 50 let a její oprava je
nerentabilní. Zastupitelstvo schválilo pořízení repasovaného
hasičského vozidla. Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo
potvrzení žádosti obce o bezúplatný převod pozemků v Kamenci, které potřebujeme pro stavbu splaškové kanalizace,
z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec.
Zastupitelstvo rovněž schválilo úhradu znalečného a realizaci

Pozvánka

Zveme všechny občany na 17. zasedání Zastupitelstva obce
Holasovice, které se bude konat v pátek 18. 12. 2020 v Loděnici, v případě platnosti nouzového stavu v Holasovicích.

byla seznámena s připravovanou změnou společnosti BNET
Business s.r.o. Brumovice a schválila Plán inventarizace pro
rok 2020 a Příkaz starosty obce číslo 1 k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce Holasovice ke dni 31. 12.
2020. Rada byla seznámena se stanoviskem členů zastupitelstva z jednotlivých místních částí ve věci zajištění autobusové
dopravní obslužnosti a schválila v místní části Loděnice zavedení služby „Senior TAXI“. Rada rovněž projednala žádost
Sboru dobrovolných hasičů Holasovice na pořízení hasičského auta místo současné AVIE, která je již v nevyhovujícím
technickém stavu.

směny pozemků v Loděnici
se Státním pozemkovým úřadem dle jeho
nabídky.
Dále
bylo zastupitelstvo seznámeno
s dokončenými,
rozpracovanými
a připravovanými akcemi a stavbami v letošním roce a se Zápisem z jednání kontrolního výboru obce o provedené kontrole usnesení zastupitelstva obce. Zastupitelstvo projednalo
a schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce
na přípravu Dne obce v roce 2021 a bylo seznámeno s konáním elektronické dražby na budovu zámku v Loděnici. Tento
objekt byl vydražen a má nového majitele.

Program jednání a místo konání bude uvedeno na pozvánce
a zveřejněno obvyklým způsobem.
Václav Volný, starosta obce, foto Jan Heisig

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného
a stočného s účinností od 1. ledna 2021 takto:
voda pitná (vodné)

43,52 Kč/m³ (bez DPH)

47,87 Kč (vč. 10 % DPH)

voda odvedená (stočné)

38,66 Kč/m³ (bez DPH)

42,53 Kč (vč. 10 % DPH)

Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2021, popřípadě bude
postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
SmVak Ostrava, a.s.

Cena stočného v naší obci

Na základě rozhodnutí orgánů naší obce zůstává cena za odvádění odpadních vod do obecní splaškové kanalizace pro rok 2021
stejná jako v loňském roce, tj. 30 Kč za 1 m³ odvedené vody.
obec Holasovice
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Upozornění pro žadatele „polské půdy“

Prosíme občany, kteří jsou účastníky Jednoduchých pozemkových úprav „Polská půda“, aby po obdržení návrhu nového uspořádání pozemků co nejdříve reagovali na tuto zásilku a odeslali ji podle pokynů zpět. Urychlí to řízení, které se vlivem pandemie koronaviru velmi zpozdilo.
Děkujeme za spolupráci, Ing. Metoděj Skřeček, První zeměměřická a.s.

Novoroční ohňostroj

Novoroční ohňostroj se bude konat v pátek 1. ledna 2021 od 18.00 hodin na tradičním místě - u bývalé školy v Kamenci.
Všechny vás srdečně zveme.

Vánoční prodej ryb

Vážení zákazníci, v důsledku nepříznivé epidemiologické situace jsme se rozhodli, že ryby na Vánoce budeme prodávat formou
objednávek. Objednat si můžete kapra, pstruha a amura. Objednávky budeme přijímat od 1. 12. do 18. 12. 2020. Objednané
ryby budou vydávány 22. a 23. 12., vždy od 10 do 15 hodin. Objednávat můžete na těchto telefonních číslech: 602 571 106 –
Pavel Vaněk, 721 944 915 – ing. Petr Vaněk, případně na adrese: Vaňkovi, Zámecká 117, Neplachovice.
Děkujeme za pochopení

Buďte informováni, buďte V OBRAZE!

Obec Holasovice dostala v rámci zkvalitňování svých webových stránek zdarma možnost využít půlročního testovacího období
aplikace V OBRAZE. Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité informace z obce
ve vašem chytrém telefonu? Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných
akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.
Jaké informace v aplikaci najdete?
• pozvánky na kulturní a sportovní akce
• fotogalerie
• aktuality
• záznamy z úřední desky
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
• mít chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Více informací na webu: www.aplikacevobraze.cz
Vyzkoušejte a dejte nám vědět, jak se vám aplikace líbí – klidně pište na Facebook, e-mail, řekněte nám to osobně anebo pošlete
zprávu poštovním holubem či SMSkou :-) Na základě vaší zpětné vazby se pak rozhodneme, jestli budeme v projektu dále pokračovat a rozvíjet jej dál.
Jiří Quis, Jan Heisig

Vítání občánků

Vážení spoluobčané, v tomto období se každoročně setkáváme v místním kině
u příležitosti vítání nových občánků do řad občanů naší obce. Letos jsme bohužel nuceni, v důsledku protiepidemických opatření, tuto krásnou tradici přerušit.
I přesto, a možná právě proto, bychom rádi popřáli našim nejmenším do života
hodně zdraví, sil a optimismu.
Vám, rodičům, přejeme hodně trpělivosti při výchově svých ratolestí. Ať vám
ti malí drobečkové přinášejí co nejvíce radosti a potěšení. I když je vítr zavane
kamkoli, vždy zůstanou našimi rodáky.
Letos jsme do života přivítali celkem devět dětí. Jsou to: z Holasovic Damián Uvíra, Damián Antala, Matěj Herber, Anna Marie Antala; z Loděnice Štěpán Heisig,
David Matýsek, Eduard Steinwirt; z Kamence Matyáš Šenk, Julie Otipková.
Narozené děti dostaly od obce dárek v hodnotě 600 Kč. Jménem sociální komise vám přeji klidné prožití vánočních svátků,
pohodu u rodinného krbu a krásné chvíle s vašimi nejbližšími.
Eva Sglundová, předsedkyně sociální komise obce Holasovice
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Knihovny za časů covidu
Jaké jsou nyní a jaké byly? Zdaleka ne tak
tiché, jak na první pohled vypadaly. Celkem dvakrát jsme v letošním roce museli
své služby razantně omezit – nepořádali
jsme přednášky, besedy, výtvarné dílny
ani výstavy. Prvňáčci si k nám nepřišli
pro pohádku, neproběhlo jejich pasování
na rytíře Řádu čtenářského. Nefungovala meziknihovní výpůjční služba, regály
s krásnými novými knihami osiřely. Naši
největší čtenáři se však nenechali odradit
nouzovým stavem a objednávali si konkrétní tituly telefonicky a elektronicky.
Rádi jsme jim vyšli vstříc a předávka
proběhla bezkontaktně podle platných
nařízení. V tomto období zdánlivého
klidu zákulisní knihovnický život pulzoval dál. Rozjeli jsme se na obsluhované knihovny revidovat a aktualizovat
jejich fondy, dál jsme se věnovali metodice, nakoupili jsme spoustu zajímavých
knih. Během podzimu vyšly novinky
od Vlastimila Vondrušky, Táni Keleové-Vasilkové, Miroslava Zikmunda, Evy
Tvrdé, Jo Nesba, Larse Keplera, Nory
Robertsové, Jonase Jonnasona, Daniely
Steelové, Patricie Cornwellové, Sabine
Ebertové, Lisy Kleypasové, či Barbary
Cartlandové. Milovníky Albi tužky potěšíme dalšími knihami z edice Kouzelné

čtení, nezapomněli jsme ani na interaktivní Adventní kalendář a Betlém. Jindy
rutinní práce však měla hořkou příchuť.
Bylo opravdu nezbytné neprodyšně uzavřít i vesnické knihovny, když ve velkých
nákupních centrech je koncentrace lidí
mnohem větší a po delší dobu? Covidové období v nás všech zanechá spoustu
otázek, které budou zodpovězeny mnohem později, na některé však odpověď

nenajdeme nikdy. Po celou dobu uzavírky jsme se těšili na chvíli, kdy budeme
moci znovu otevřít. Věřím, že v tomto
předvánočním čase jsou naše dveře konečně zase dokořán. A protože kultura
v letošním roce nedostala příliš prostoru,
přijďte si alespoň pro malý kousek k nám
do knihoven. Těšíme se na vás…
za knihovny Helena Dehnerová

Šťastné a veselé…
Je zvláštní doba - věci, na které jsme zvyklí a které obvykle přijímáme jako běžné
a obyčejné, jsou najednou vzácností. Možnost kamkoli jít, sejít se s přáteli u piva, jít
s kamarádkou na nákupy nebo kafíčko,
těšit se na ples nebo večírek, zajít do kina,
divadla či na koncert. Některé příjemnosti
nám alespoň trochu nahradí média, nedáme si točené, ale lahvové pivo, můžeme
bez omezení chodit do přírody. Ale jsou
okamžiky, kdy pomoci není. Tak například zavřená kadeřnictví. Pánové prominou, ale pro ženy je to téma opravdu, ale
opravdu velmi důležité. Kdo nemá, tak
jako já, to štěstí, že má kadeřnici v rodině
či kamarádku, ví přesně, o čem mluvím.
Přímou úměrou s nechtěným růstem vlasů klesá mé sebevědomí a já se zmítám
v pokušení vzít situaci do svých rukou.
Naštěstí si vždy včas vzpomenu na svou
maminku, která mě před lety požádala
o zkrácení svého účesu o dva centimetry, nedbaje mých faktických připomínek
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a varování, že jsem to přece nikdy nedělala. Měla mě poslechnout. O dva centimetry jsem vlasy zkrátila, ale jen na jedné
straně, na té druhé to bylo centimetrů šest.
Moje maminka, zaměstnanec okresního
úřadu, dostala největší hysterický záchvat
v životě a několikrát mi velmi emotivním

způsobem sdělila, že kvůli mně nebude
moci nejméně měsíc mezi lidi. Naštěstí to
přežila ona i já. Pamatujíc však této události, pohlížím na kadeřnice s úctou a respektem a do jejich řemesla jim už nikdy,
ani v době nejvyšší nouze, nefušuji. Jen
mě napadá, že teď bych na tom byla lépe,

kdybych byla psem.
O distanční výuce už toho bylo napsáno
hodně, myslím ale, že není žádný učitel,
který by nebyl raději se svými žáky ve třídě, než aby je naháněl skrze webkameru,
navíc s výsledkem velmi nejistým. Mohlo by se tedy zdát, že na tomto způsobu
výuky není nic pozitivního, ale opak je
pravdou. Můj synovec, gymnazista, stíhá
při distanční výuce sledovat nejrůznější
televizní programy, a tak mě například
poučil, jak se podle Receptáře musím postarat o sekačku předtím, než ji uložím
k zimnímu spánku. Do té doby jsem třeba

vůbec neměla tušení, že sekačka má taky
filtry, které se musí pravidelně čistit. Teď
už jsem moudřejší a určitě tuto důležitou
informaci v životě ještě mnohokrát zúročím.
Zavřené obchody taky nejsou příjemné
a teď, na prahu adventu, to vnímáme obzvláště. Obáváme se a řešíme, jak to letos
zvládneme s nákupem dárků a všeho, co
k svátkům potřebujeme. Naše školkové
děti v tom ale problém nevidí - dárky přece nosí Ježíšek. Jak prosté, viďte? Vidí svět
takový, jaký by měl být, bez starostí a stresu, mají radost z každé maličkosti, dokáží

se těšit na to, co bude a dávají nám svou
bezstarostností energii zvládnout tuto nelehkou dobu.
Všichni jsme museli letos změnit spoustu
svých plánů. Nedovolme ale koronaviru,
aby nám pokazil nejkrásnější svátky roku,
Vánoce. Bezesporu budou v mnohém letos jiné, přesto ale budou takové, jaké si je
každý z nás udělá. Já vám přeji, aby byly
navzdory všemu veselé a klidné, abyste si
je užili v kruhu svých nejbližších, protože
v tom je jejich největší kouzlo.
Kamila Zborajová,
ředitelka MŠ Holasovice

Milá událost v nemilé době…
V červnovém příspěvku na konci minulého školního roku jsem nám všem přála,
aby nepřišla žádná další vlna epidemie
a školy se nemusely uzavírat…
Bohužel realita je jiná. Školy se opět uzavřely a výuka se přesunula do on-line
světa. Zaznamenala jsem obavy ze strany
rodičů v podobě otázek: „ Co z této mladé generace vyroste? Budou něco umět?“
V tomto směru o mladou generaci obavy nemám, poněvadž i v distančním
vzdělávání hraje nezastupitelnou roli
motivační faktor a vztah rodičů k hodnotě vzdělání. Žák, který dobře pracuje
ve škole, přistupuje zodpovědně i k distanční výuce. Problémem zůstává žák
s minimální chutí ke vzdělávání a bez
rodičovské podpory. Takový žák zůstává v jakési šedé zóně on-line světa. Čas,
který by mohl věnovat distanční výuce,
věnuje on-line hrám nebo komunikaci
na sociálních sítích. Proto i nyní patří
mé upřímné poděkování zodpovědným
žákům a samozřejmě rodičům, kterým
vzdělávání jejich ratolestí není lhostejné
a s plným nasazením na distanční výuku
dohlížejí. Velice si vážím svých kolegů,
kteří se v předstihu zúčastnili mnoha
školení a vzájemně se podporovali tak,
aby v distanční výuce obstáli se ctí. Za to
jim patří mé velké poděkování.
I když zastávám názor, že sebekvalitnější
technika nenahradí klasickou prezenční
výuku se všemi jejími možnostmi, našla
jsem i u distanční výuky momenty, které se dají využít pro posílení kompetencí
žáků, jako je samostatnost, zodpovědnost, pevná vůle při dodržení nastaveného denního režimu apod. Hlavně starší
žáci tyto dovednosti dodatečně ocení
na střední škole. Na závěr si dovolím
trochu optimismu, který osvětlí titulek

mého příspěvku. I přes náročné současné vzdělávací podmínky se naši prvňáčci „na dálku“ naučili nová písmenka
a věřte, zvládli to skvěle. Dostat do ruky
úplně první knihu, kterou si umí sami
přečíst, je svátek, který prvňáčci dlouho
vyhlížejí. Tento den nastal 23. listopadu.
Děti si poprvé prošly menší zkouškou…
Než dostaly slabikář, musely předvést,
jak umí číst slova a jednoduché věty. Nejdříve společně, a poté každý sám za sebe

předvedl, co se ve škole, ale také doma při
distanční výuce, naučil.
Tyto úkoly zvládli prvňáčci na jedničku
s hvězdičkou. Přesvědčili mne i paní starostku, že nastal čas dostat vytouženou
odměnu – PRVNÍ SLABIKÁŘ. Blahopřejeme!!!
Přeji všem mnoho optimismu, klidné
a ve zdraví prožité Vánoce.
Ivana Pavlíková, ředitelka ZŠ a MŠ
Neplachovice
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Dětský sportovní den
Sobota 19. září 2020 - den jako každý
jiný, a přesto jiný pro členy TJ Sokol Holasovice, z.s., kteří s napětím očekávali,
jaké počasí toho dne bude. Zda chladné, nevlídné, ponuré podzimní, jako
v předešlých dnech, nebo naopak slunné
a teplé. A vyšlo to. Od rána den jako malovaný, plný slunce, modré oblohy a teplého sluníčka. Uf, všem pořadatelům
spadl kámen ze srdce, protože krásné
počasí je to hlavní pro pořádání „venkovní“ sportovní akce pro děti. Tento
rok, který je od jara zcela jiný, neuchopitelný, nepředvídatelný, jsme nechtěli
děti nutit ke sportu, ale chtěli jsme, aby
si užily sportovní aktivity společně s kamarády a rodinou.
Proto jsme se rozhodli udělat sportovní
odpoledne plné her a zábavy na hřišti
v Holasovicích. Členové TJ Sokol Holasovice společnými silami připravili
pro děti spoustu sportovních stanovišť
s disciplínami jako hod šipkou na nafouklý balónek nebo terč, shazování plechovek tenisákem, střelba ze vzduchové
pistole, opičí dráhu, chůzi na chůdách,
dovednostní střelbu na branku včetně
vodního fotbálku, který byl velmi oblíbenou atrakcí plně obsazenou od začátku akce až do samého konce. Členové
stolního tenisu připravili pro děti velmi
zajímavou manuálně-dovednostní aktivitu s pingpongovou pálkou a míčkem.
Nezapomněli jsme ani na ty nejmenší,
kteří si mohli barevnými křídami pomalovat chodník a dlažbu před hřištěm.
O všechny děti a jejich doprovod se členové Sokola postarali. Také o občerstvení a dobrou náladu po celou dobu konání akce.
Celý den byl jedním slovem nádherný.
Děti si slunný den na hřišti společně

s kamarády užily, stejně tak i rodiče,
tety, babičky a dědové, kteří se po delší
době opět setkali.
Moc všem děkujeme za příjemně strávený den v dobré společnosti s dobrými
lidmi a budeme se na vás opět těšit při
další možné sportovní akci.

Peťa & Ili dekor

Výroba vyřezávaných, malovaných nebo šitých dekorací. V naší dílně
si můžete objednat dětské cedulky, písmena, dětská ramínka, uvítací
cedulky na dveře, ručně malovaná dřevěná kolečka, šité vánoční stromečky (ubrusy), ozdoby aj.
Nabízíme širokou škálu různých tvarů, velikostí, barev, motivů a zdobení. Lze zvolit vypalované i lepené nápisy.
Můžete nás sledovat nejen na Facebooku (Peťa & Ili dekor), ale nově
i na Instagramu (peta_a_ili_dekor), případně kontaktovat na telefonních číslech 605 082 905, 605 305 330.
Budeme se těšit na nové zákazníky. Petra Glogovská a Ilona Glogovská
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Na webové stránky TJ Sokol Holasovice - http://tjsokolholasovice.webnode.
cz/ byly přidány fotografie. Určitě se
na nich všichni účastníci akce najdou.
za TJ Sokol Holasovice, z.s., předseda
Petra Volná, foto Filip Homola
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Silvestrovský běh obcí
Tělovýchovná jednota Sokol Holasovice pořádá ve čtvrtek 31. 12. 2020 již 16. ročník silvestrovského běhu obcí. Prezence bude od
9.30 do 10.00 hodin na fotbalovém hřišti v Holasovicích, hromadný start je v 10.00 hodin. Délka trati je přibližně 4 km. Účastníci
budou rozděleni do kategorií: muži do 15 let, muži 16-39 let, muži 40 a více let a ženy. Vítěz každé kategorie obdrží cenu. Startovné
činí 20 Kč. Pro závodníky i diváky bude připraveno občerstvení pro zahřátí. Běh se uskuteční za každého počasí.
za TJ Sokol Holasovice Petr Bolík

Kulturní a společenské akce od poloviny prosince do konce února...
12. 12.

Vycházka k Wysoké – Schengen, obec Holasovice, od sochy sv. Floriana v Holasovicích

12. 12.

Vánoce v Muzeu, spolek Slezský venkov, Dvůr Holasovice

19. 12.

Živý betlém, SDH Loděnice, hráz rybníka Loděnice

23. 12.

Zpívání koled, SDH Štemplovec, náves Štemplovec

27. 12.

Veřejné bruslení, SK Loděnice, zimní stadion Horní Benešov

27. 12.

Hokejové derby Kamenec vs. Štemplovec, SDH Kamenec, zimní stadion Krnov

31. 12.

Silvestrovský běh, TJ Sokol Holasovice, hřiště Holasovice

1. 1. 2021,
od 18. hod.

Novoroční ohňostroj, obec Holasovice, SDH Kamenec, bývalá škola Kamenec

2. 1.

Valná hromada SDH Loděnice

8. 1.

Valná hromada SDH Kamenec

9. 1.

Tříkrálová sbírka, SDH Štemplovec a Místní knihovna Štemplovec, Štemplovec

16. 1.

Valná hromada SDH Štemplovec

16. 1.

Valná hromada SDH Holasovice

16. 1.

Hasičský ples, SDH Holasovice, hasičská zbrojnice Holasovice

13. 2.

Masopust, SDH Loděnice, náves Loděnice

13. 2.

Dětský maškarní ples, Spolek rodičů při MŠ Holasovice, hasičská zbrojnice Holasovice

20. 2.

Dětský maškarní ples, SDH Kamenec, bývalá škola Kamenec

20. 2.

Pochování basy, SDH Loděnice, chovatelské středisko Holasovice

27. 2.

 ýroční členská schůze Mysliveckého sdružení, Myslivecký spolek Hůrka Holasovice,
V
střelnice Neplachovice

Upozornění: informace o kulturních a společenských akcích jsou převzaty z kulturních kalendářů obcí. Konání jednotlivých
akcí bude upřesněno dle vývoje epidemiologické situace - bližší informace u pořadatelů akcí.

Kino Holasovice v lednu
Promítáme každou středu v 18.00 hodin, není-li uvedeno jinak. Vstupné na všechna představení je 20 Kč.
6. 1.

Pěkně tučná sebeláska, komedie Dánsko, mládeži přístupno od 15 let, mluveno česky

13. 1.

Chlap na střídačku, komedie ČR, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky

20. 1.

Super mazlíčci, animovaný rodinný film Německo a Velká Británie, mládeži přístupno, mluveno česky

27. 1.

Štěstí je krásná věc, komedie ČR, mládeži přístupno, mluveno česky

Filmová představení se budou konat v závislosti na vyhlášených opatřeních v souvislosti s pandemií koronaviru.
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