Na svatou Františku déšť - neurodí se brambory.
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Maškarní karneval v Loďce
Děti naší mateřské školy v Loděnici se
těší každý rok na maškarní karneval.
Takže omezení, neomezení - 5. února
hned ráno to vypuklo! Školka se plnila
dětským smíchem a roztomilými maskami - piráty, Elsami, princeznami, želvami Ninja, motýlky, beruškami, vílami,
dýněmi a indiány. Přišel také zahradník
a nechyběl ani policista - a ne jeden!
Kromě překrásné výzdoby připravené

nápaditými paními učitelkami, kterým
děti vydatně pomáhaly, se u nás vyjímal
i originální fotoateliér. V něm se všechny
masky měly možnost vyfotit na památku. Rodiče si fotografie mohou stáhnout
na školkovém webu OÚ nebo na našich
fb stránkách.
Karneval začal slavnostní promenádou
masek a pokračoval střídáním diskotéky
a soutěžemi s odměnami. Děti zkusily trefit klauna balónkem, chůzi v sedmimílových botách, chytání bonbónu
na udici, taneček s balónky. Všechny se
s radostí zapojily a se zaujetím zdolávaly překážky, či plnily úkoly v soutěžích.
Samozřejmě s důrazem na bezpečnost!
Na tu dohlížel náš zodpovědný policista.
Děti si vytancovaly a vysoutěžily drobné
odměny a diplom za nejkrásnější masku.
Domů ze školky odcházely sice unavené,
ale veselé a spokojené. A jelikož děti potřebují pohyb, zábavu a radost v každém
čase, už nyní připravujeme podobně laděný den plný legrace - PYŽAMKOVÝ
DEN, kdy se rozloučíme se zimou a přivítáme voňavé jaro.
Radka Karli, foto učitelky MŠ Loděnice

Zprávy z obce
30. schůze rady obce 18. 1. 2021

Rada na své schůzi projednala a schválila záměr přenechat
k užívání areál pod bývalou školou v Kamenci a prostory Muzea Slezský venkov ve Dvoře v Holasovicích. Dále rada schválila aktualizaci programu MISYS-Obec v rozsahu nabídky
společnosti GB-Geodezie, spol. s r.o. Opava a schválila smlouvu o poskytování služeb „Senior TAXI“ s panem Robertem
Silberem jako poskytovatelem této služby. Rada byla seznámena s rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci změny rozhodnutí podle zákona o ochraně přírody a krajiny týkající se
realizace záměru stavby „Eliminace jmelí – alej Štemplovec“.
Změnou dojde ke snížení celkového počtu ořezávaných stro-

31. schůze rady obce 15. 2. 2021

Na základě zveřejněných záměrů a přijatých žádostí rada
schválila smlouvy o užívání obecních budov a zařízení v souladu s platnou legislativou, a to sportovního areálu v Holasovicích Tělovýchovnou jednotou Sokol Holasovice, zahrádkářského areálu v Holasovicích základní organizací Českého
zahrádkářského svazu Neplachovice, hasičské zbrojnice v Holasovicích Sborem dobrovolných hasičů Holasovice, hasičské
zbrojnice v Loděnici Sborem dobrovolných hasičů Loděnice,
hasičské zbrojnice a areálu parku ve Štemplovci Sborem dobrovolných hasičů Štemplovec, hasičské zbrojnice a areálu pod
bývalou školou v Kamenci Sborem dobrovolných hasičů Kamenec a prostor Muzea Slezský venkov ve Dvoře v Holasovicích zapsaným spolkem Slezský venkov Holasovice. Rada

18. zasedání zastupitelstva obce 22. 2. 2021
Zastupitelstvo obce bylo na svém zasedání seznámeno s plněním příjmů a čerpáním výdajů obce k 1. měsíci 2021 a se Zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020, které bylo
vykonáno kontrolní skupinou z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se závěrem „nebyly zjištěny chyby a nedostatky“. Zastupitelstvo projednalo žádosti zájmových spolků a organizací o dar nebo dotaci z rozpočtu obce a schválilo dary
těmto subjektům na činnost v roce 2021. Zastupitelstvo bylo
seznámeno s novou odpadovou legislativou, která platí od ledna letošního roku, schválilo ceny za výsyp popelnic od občanů pro rok 2021 (65 Kč/výsyp popelnice 110 litrů) a schválilo

mů na torzo na 20 ks a navýšení počtu pokácených vzrostlých
lip na celkových 60 ks. Rada projednala a schválila pořízení
zametacího kartáče pro obecní zametací vůz v rozsahu nabídky společnosti AZ-tuning Skrochovice, dále smlouvu o dílo
s Ing. Michalem Sglundou ve věci zhotovení projektové dokumentace, včetně inženýrské činnosti na akci „Zázemí ke hřišti
v Loděnici“ a příkazní smlouvu se společností RADIV plus
s.r.o. Štítina na právní úkony a technické činnosti související
s procesem výběrového řízení na dodavatele stavebních prací
akce „Multifunkční dům Holasovice“ (přestavba chovatelského střediska). K realizaci stavby by mělo dojít co nejdříve po
výběru zhotovitele.

na své schůzi projednala a schválila přijetí neinvestiční dotace
ve výši 746 000 Kč účelově určené k úhradě uznatelných nákladů spojených se zabezpečením výkonu regionální funkce
knihovny a schválila smlouvu o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce, a.s. pro přípojku NN pro objekt Loděnice 5. Rada vzala na vědomí informace společnosti
EKO-KOM, a.s. o množství odpadů z obalů, které naše obec
vytřídila v období od 1. 10. do 31. 12. 2020 a předala k využití;
schválila smlouvu s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o právu
provést stavbu „Technické a dopravní infrastruktury pro zástavbu rodinnými domy v Holasovicích“. Rada rovněž projednala nabídku arboristy Lukáše Olivy a schválila ošetření 18 ks
vrb kolem rybníku v Loděnici v rozsahu této nabídky.

výsyp popelnic od občanů jednou za 2 týdny (v sudých týdnech). Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemků
potřebných pro rozvoj obce v katastrálním území Kamenec
z vlastnictví České republiky s právem hospodaření Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových na obec Holasovice a schválilo záměr prodeje a prodej obecních pozemků
v Holasovicích a v Loděnici. Dále bylo zastupitelstvo seznámeno s rozpracovanými a připravovanými akcemi a stavbami
v letošním roce a se zavedenou službou pro občany - „Senior TAXI“ - poskytovanou panem Robertem Silberem (mobil
604 657 892).

Pozvánka

Zveme všechny občany na 19. zasedání Zastupitelstva obce Holasovice, které se bude konat v pondělí 29. 3. 2021 v Loděnici,
v případě platnosti nouzového stavu v Holasovicích. Program jednání a místo konání bude uvedeno na pozvánce a zveřejněno
obvyklým způsobem.
Václav Volný, starosta obce.

Změna provozní doby České pošty v Neplachovicích
Pošta Neplachovice, Školní 207, 747 74 Neplachovice
pondělí, středa
13:00-18:00
úterý, čtvrtek, pátek
8:00-12:00
13:00-14:00
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Česká pošta, s.p., pobočka Neplachovice

Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice
„Statistika nuda je, má však cenné údaje…“

Loňský rok byl v novodobé historii zcela výjimečný. Knihovny byly část roku
pro veřejnost zcela uzavřeny, nebo fungovaly v omezeném režimu. Tato skutečnost se projevila i ve statistikách knihovnické činnosti. Ukázalo se však,
že uživatelé si cestu k našim službám umí najít i navzdory velmi nepříznivým
okolnostem.V roce 2020 se v knihovně registrovalo celkem 486 uživatelů - 369
v Holasovicích, 69 v Loděnici, 30 v Kamenci a 18 ve Štemplovci. Ve sledovaném
období knihovny navštívilo 6 446 klientů - v Holasovicích 5 134, v Loděnici 792,
v Kamenci 318, ve Štemplovci 202. Vypůjčeno bylo celkem 22 380 dokumentů
– v Holasovicích 19 452, v Loděnici 2 087, v Kamenci 605, ve Štemplovci 236.

Výpůjční proces

Loňský rok nás toho hodně naučil. Mezi nejcennější zkušenost patří ta, že můžeme bezpečně fungovat díky bezkontaktnímu provozu. Na webu i FB vždy
najdete informace o aktuálním režimu, ve kterém poskytujeme své výpůjční
služby. Jejich rozsah zůstal nezměněn. Půjčujeme knihy, časopisy, audioknihy
i hry, na vyžádání objednáváme knihy prostřednictvím meziknihovní výpůjční
služby.

Vracení dokumentů

Díky biblioschránce můžete vracet knihy 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Vrácené knihy projdou karanténou, a následně jsou k dispozici dalším zájemcům.
Schránku vybíráme 2x denně, knihy jsou odepsány z vašeho účtu nejpozději
následující pracovní den.

Březen – měsíc čtenářů

Celostátní knihovnickou kampaň Čtenář roku vyhlašuje od roku 2011 Svaz
knihovníků a informačních pracovníků ČR. Cílem kampaně je posilovat společenský význam a prestiž četby a oceňovat ty, kteří služeb knihovny nejvíce
využívají. V letošním desátém ročníku odměníme tři čtenáře, kteří v loňském
roce přečetli nejvíce knih.
za knihovnu Helena Dehnerová

Certifikát eTwinningová škola
Naší škole byl udělen certifikát eTwinningová škola pro období 2020-2021. Ocenění
jsme získali nejen za aktivní zapojení do mezinárodních projektů, ale také za zajištění eBezpečnosti, inovativních přístupů ve výuce a také za podporu pedagogů
v jejich profesním rozvoji. V České republice tento certifikát získalo pouze 22 škol.
Naši žáci se věnují eTwinningovým projektům již několik let. Za svou skvěle odvedenou práci jsou pravidelně odměňováni udělováním certifikátů Quality Label
na národní, ale i mezinárodní úrovni. Jejich největším úspěchem je získání ocenění
„Finalista Národní ceny“ za projekt Malované čtení.
Z prvotní myšlenky obohatit zájmové kroužky o mezinárodní projekty se na naší
škole rozrostl eTwinningový tým pedagogů. Nadšeně vedou své žáky k rozvoji a k poznání aktuálních témat a spolupracují se školami z celé Evropy. I v době
distanční výuky velmi úspěšně pracují se svými žáky na projektech. Přestože se
setkávají pouze online, jejich výstupy plní platformu eTwinning.
Mé velké poděkování patří paní učitelce Kláře Střížové, paní učitelce Tereze Pethsové a panu učiteli Jakubu Machelovi.
Ivana Pavlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Neplachovice
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Sběr nebezpečného odpadu

OBEC HOLASOVICE oznamuje občanům, že sběr nebezpečného odpadu se uskuteční na prostranství před Obecním
úřadem v Holasovicích

ve středu 28. 4. 2021 v době od 15.00 do 17.00 hod.

Technické služby Opava budou sbírat olověné akumulátory, rozpouštědla (ředidla, odmašťovací prostředky), zářivky, obaly od barvy, obaly od olejů, léčiva, fotochemikálie, kyseliny, pesticidy (postřiky), baterie (monočlánky) atd. Také budou
sbírány chladničky, mrazničky, televizory, počítačové monitory, drobné elektrozařízení (počítače, videa, DVD, telefony,
radiopřijímače, vysavače, žehličky apod.). Tekuté odpady budou přijímány v uzavřených obalech.
Elektrozařízení bude převzato bezplatně ke zpětnému odběru, ale pouze v kompletním stavu. Tento sběr je organizován pro občany obce Holasovice zdarma, na vyzvání je nutno předložit občanský průkaz.
obec Holasovice

Nakládání s odpady v obci

1) Shromažďování a svoz biologického odpadu
	Biologický odpad rostlinného původu je např. posekaná tráva, listí, zbytky ze zahrady, bramborové slupky. Sběr a svoz biologického odpadu je zajišťován jeden den v týdnu jeho odebíráním:
a) na sběrném místě ve Dvoře v Holasovicích každou středu od 12.00 do 17.00 hodin přímo do kontejneru k tomuto účelu
určenému. Zde budeme také odebírat větve dřevin, které budou štěpkovány;
b) do kontejnerů na stanovištích v ostatních místních částech obce, a to každou I. sobotu v měsíci od 9.00 do 11.30 hodin
v Kamenci, každou IV. sobotu v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin ve Štemplovci a také každou IV. sobotu v měsíci od 8.00
do 11.30 hodin v Loděnici. U těchto kontejnerů bude k dispozici pracovník obce, který dohlédne na to, aby se v nich shromažďoval pouze biologický odpad rostlinného původu.
2) Shromažďování kovového odpadu
	Kovový odpad je možno odkládat na dočasném sběrném místě ve Dvoře v Holasovicích, a to každou středu od 12.00
do 17.00 hodin. Také je možné kovový odpad odkládat do sběrné nádoby žluté barvy pro plasty. Kovovým odpadem se rozumí kovové obaly od piva, limonád, potravin atp. Obaly musí být umyté.
3) Sběr a svoz objemného odpadu
	Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek, atd.). Sběr objemného odpadu zajišťuje obec na dočasném sběrném místě ve Dvoře v Holasovicích
každou středu od 12.00 do 17.00 hodin do velkoobjemových kontejnerů.
4) Shromažďování a svoz směsného komunálního odpadu
	Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po vytřídění výše uvedených odpadů. Směsný komunální odpad shromažďují občané v naší obci do popelnic o obsahu 110 litrů, jejichž svoz a uložení na skládce zajišťují
Technické služby Opava, s.r.o.
5) Jedlé oleje a tuky z domácností
	Sběr jedlých olejů a tuků z domácností je zajišťován jeden den v týdnu jejich odebíráním na sběrném místě ve Dvoře v Holasovicích každou středu od 12.00 do 17.00 hodin. Použité jedlé oleje a tuky budeme odebírat v uzavřených PET lahvích
a ukládat do sběrné nádoby černé barvy s oranžovým víkem o objemu 240 litrů. Sběr a likvidaci tohoto odpadu bude provádět společnost Trafin Oil, a.s. v souladu s platnou legislativou na základě uzavřené Smlouvy o sběru a likvidaci odpadu.
6) Nakládání se stavebním odpadem
	Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním, je odpadem inertním. Jeho likvidaci si zajišťuje každý sám.
obec Holasovice

Sběr olejů

Od roku 2020 máte možnost ve sběrném dvoře Holasovice každou středu odevzdávat použitý rostlinný olej z vašich domácností. V následující sezóně budete mít možnost tento odpad odevzdávat rovněž v našich místních částech, a to vždy, když u vás bude
podle harmonogramu přistaven kontejner na bioodpad. U něj umístíme nádobu k tomuto sběru určenou. Rostlinný olej vylitý
do odpadu totiž velice zatěžuje technologický provoz ČOV, ve které se následně usazuje. Odvoz oleje je zajišťován specializovanou firmou, která se zabývá jeho ekologickou likvidací.
Věříme, že budete této možnosti využívat, a přispějete tak ke zlepšení životního prostředí v naší obci.
Použitý rostlinný olej odevzdávejte v uzavřených PET lahvích.
obec Holasovice
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Odpady
 ážení občané, jak jistě víte, vláda nám doslova pod stromeV
ček (23. 12. 2020) „nadělila“ nový zákon o odpadech, který je
účinný již od 1. ledna 2021. Na tuto skutečnost během svátků
zareagovala příslušná ministerstva a postupně začala vydávat pro jednotlivé oblasti a okruhy zákona metodiky a právní
výklady pro aplikaci nového zákona. Také na naši obec bude

mít nová právní úprava velký dopad. Zásadním sdělením je
to, že v letošním, tzv. přechodném roce, je možno zachovat
dosavadní způsob plnění svých povinností stejným způsobem
jako doposud. Nicméně již v roce 2022 budeme nuceni přistoupit ke změně způsobu zpoplatnění a pro příští rok zavést
jeden z nových poplatků za komunální odpad.

Kolik nás stála likvidace odpadů v roce 2020?
Za vývoz a likvidaci tříděného odpadu (plasty, papír, sklo),
které nám zajišťuje svozová společnost Technické služby Opava s.r.o., zaplatila obec v loňském roce částku 217 000 Kč. Občané mohou využít sběrných nádob na tříděný odpad na sběrných místech zdarma. Na základě spolupráce se společností
EKO-KOM, a.s. získala v roce 2020 naše obec odměnu od této
společnosti za třídění odpadů a obalů a předání k dalšímu využití částku takřka 240 tis. korun. Děkujeme moc, že třídíte.
Obec odebírá od občanů ve Dvoře v Holasovicích do velkoobjemových kontejnerů objemný odpad, který se občanům
nevejde do popelnic (nábytek, koberce, matrace apod.) a BIO
odpad (tráva, listí a podobný materiál ze zahrady), jehož odvoz a likvidaci nám v souladu se zákonem zajišťuje svozová
společnost a provozovatel skládky (ELIO Slezsko, a.s.). Provozovatel skládky z tohoto odpadu vyrábí „opavský kompost“,
který nabízí k využití zemědělcům. Za sběr, odvoz a uložení
velkoobjemového a BIO odpadu v loňském roce zaplatila přes
700 tis. korun, občané mají tuto službu zdarma.
Dvakrát ročně obec zajišťuje pro občany sběr nebezpečného
odpadu a elektrozařízení a jedenkrát za rok sběr starých použitých pneumatik od osobních automobilů. Tuto službu nám
zajišťuje svozová společnost a v minulém roce jsme za ni zaplatili 47 000 Kč. Občané naší obce mají rovněž tuto službu
zdarma.
Podle zákona jsme povinni odebírat od občanů i použité jedlé
oleje a tuky. Náklady na tuto službu jsou ve srovnání s ostatními náklady zanedbatelné.

Vývoz popelnic od občanů nám zajišťovala svozová společnost a komunální odpad předávala provozovateli skládky pro
likvidaci zákonem povoleným způsobem. Náklady na svoz,
uložení a skládkový poplatek činily v loňském roce bezmála
258 tis. korun. V plné výši byly tyto náklady zaplaceny občany prostřednictvím složenek.
Když sečteme celkové náklady obce na sběr, svoz, třídění, využívání a zneškodňování odpadů v roce 2020, dostaneme se
na částku 1 222 000 Kč. Po odečtení odměny z EKO-KOMU,
a.s. a úhrady za popelnice občany, je tato částka 724 000 Kč.
Z výše uvedeného je zřejmé, že náklady obce přepočtené
na jednoho občana (1 380 občanů) činí takřka 525 Kč a náklady na jednu domácnost (530 domácností) jsou 1 366 Kč za rok.
Musíme ovšem rovněž připomenout, že obec byla do konce
roku 2020 jediným příjemcem skládkového poplatku (500 Kč
za tunu) ze skládky, která je na našem území. Od letošního
roku, kdy dochází k navýšení poplatku na 800 Kč, bude obec
příjemcem jen 60 % z této částky a zároveň se stala poplatníkem skládkového poplatku. Skládkovat se bude moci dle nového zákona do roku 2029 a skládkový poplatek se bude každý
rok zvyšovat, až bude v roce 2029 ve výši 1 850 Kč za tunu odpadu, a podíl pro naši obec se bude dále snižovat. Celý zákon
a jeho důsledky ponese nejen naše obec, ale každý z nás. Zákazem skládkování bude učiněn významný krok pro lepší životní prostředí, musíme mít ovšem na paměti, že za to zaplatíme.
Doslova. Likvidace odpadů nebude stát tisíc korun za tunu,
ale několikanásobně více!!

A jak to tedy bude v roce 2021??
Začátkem letošního roku jsme zahájili jednání se svozovou
společností a provozovatelem skládky o změně smluvních
vztahů tak, aby byly naplněny povinnosti dané novým zákonem. Naše obec dle nového zákona nebude již osvobozena
od placení poplatku za ukládání odpadů na skládku za odpady produkované obcí. Nově se stala poplatníkem poplatku
za ukládání odpadu na skládky, který činí 800 Kč za tunu
uloženého odpadu.
Obec si může uplatnit slevu na základě přechodného ustanovení v § 157 zákona o odpadech, a to v případě odpadů,
které spadají do dílčího základu za využitelné odpady (jedná se o odpady s výhřevností v sušině odpadů vyšší než 6,5
MJ/kg, nebo překračující limitní hodnotu parametru biologické stability AT4; mezi které v naprosté většině spadají
odpady: 20 03 01 Směsný komunální odpad, 20 03 02 Odpad
z tržišť, 20 03 03 Uliční smetky, 20 03 07 Objemný odpad),
při uložení těchto odpadů na skládku - tedy zařazení těchto odpadů do dílčího základu za komunální odpady, u nějž
výše poplatku činí pouze 500 Kč za tunu odpadu. Jednoduše řečeno – obec požádala o slevu poplatku a do množ-

ství uloženého odpadu 278 tun (počet obyvatel k 1. 1. 2020 x
200 kg na občana) bude platit poplatek ve výši 500 Kč.
Technické služby Opava s.r.o., které zajišťují vývoz popelnic
od občanů, předložily kalkulaci za výsyp jedné popelnice,
do které zahrnuly výše zmíněný skládkový poplatek (500
Kč). Na základě této kalkulace Zastupitelstvo obce Holasovice při projednávání nové odpadové legislativy na zasedání
zastupitelstva obce 22. 2. 2021 rozhodlo, že za jeden výsyp
popelnice o obsahu 110 litrů budou občané platit 65 Kč
včetně DPH.
Zastupitelstvo rovněž rozhodlo o změně termínů vývozu
popelnic a na doporučení svozové společnosti a dle zkušenosti z ostatních obcí schválilo výsyp popelnic od občanů
1x za dva týdny, a to vždy v sudém týdnu. Tímto chceme
ušetřit náklady za odvoz popelnic, přimět občany, aby přistavovali k výsypu jen plné popelnice, a hlavně aby ještě více
třídili.
obec Holasovice
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Očkování psů

V Kamenci a ve Štemplovci proběhne očkování v pátek 9. 4. 2021 od 16 hodin podle seznamu po jednotlivých domech. V Holasovicích proběhne očkování v sobotu 10. 4. 2021 od 8 do 9 hodin před
obecním úřadem, poté podle seznamu po jednotlivých domech. Zájemci, které obvykle nenavštěvuji,
se musí nahlásit na obecním úřadě. Cena vakcinace je 200 Kč za obyčejnou vakcínu proti vzteklině
a 350 Kč za kombinovanou vakcínu.
Roman Jokl, veterinární lékař

Dopřejme zvěři a ostatním volně žijícím živočichům
tolik potřebný klid

Konečně zase přichází toužebně očekávané jaro.
Sluníčko začíná hřát, příroda se začíná probouzet - mám na mysli tu rostlinnou část (flóru). Ta živočišná část (fauna), všechna
zvěř a ptactvo, si musela zimu protrpět a konečně se jí ulevilo. Zvěř se po celé zimě vyčerpala ze svých tukových zásob a mnohdy
je na konci svých sil. Na začátku jara také
proto, že přichází období mláďat. U zajíců
začíná doba námluv a v březnu kladení
prvních zajíčat. Srny prožívají těžké chvíle
se svou březostí (graviditou). A tady jsme
u problému, na který chceme my myslivci
poukázat a vyzvat veřejnost ke spolupráci,
ohleduplnosti a pochopení.
Chápeme, že to láká naše spoluobčany
k procházkám v přírodě, zejména v dnešní
„uzavřené covidové“ době. Nejde o to, zakazovat lidem vstup do okolí našich vesnic,
tedy do honitby. Chceme apelovat na spoluobčany a ostatní návštěvníky honitby
„Holasovice“, což je ze zákona o myslivosti
naší povinností, aby se chovali zodpovědně ke všemu živému, co v okolní přírodě
žije. Velice často je opak pravdou.
Zvýšený pohyb veřejnosti v terénu je pro
zvěř poměrně velkým rizikovým faktorem. Stoupá počet lidí, kteří vyrážejí
do honitby v pozdních odpoledních, dokonce nočních či ranních hodinách, tedy
v čase, kdy má příroda odpočívat a mít klid
k pastvení. Mnohdy ani tradiční lokality,
kde zvěř hledá klid, jí ho nezaručí.
Nejkritičtější období roku z hlediska přežití zvěře jsou pozdní zimní a první jarní
měsíce. Musíme apelovat zejména na majitele psů, aby své mazlíčky v přírodě měli
pod dohledem (to znamená spolehlivě
poslušné), ideálně pak přímo na vodítku.
Necvičený, volně pobíhající pes dokáže
zvěř spolehlivě uštvat a také se tak děje.
Dosti často lze pozorovat majitele psa, jak
se věnuje svému mobilu nebo jiné činnosti,
a dlouhou dobu vůbec neví, co zatím dělá
jeho pes. Stejně tak apelujeme na návštěvníky naší honitby, aby noční čas nechali přírodě, která si od lidí také potřebuje odpočinout.
Jak už bylo řečeno výše, je ze zákona povinností uživatele honitby zajistit klid a ochranu zvěře. Ostatně zákon o myslivosti
přímo zakazuje volné pobíhání domácích zvířat v honitbě. Nechte své miláčky proběhnout hned za vsí a dál si je držte u nohy.
Věříme, že najdeme společnou řeč a myslivecká stráž nebude muset použít své povinnosti k udělování pokut.
Chovejme se v přírodě jako na návštěvě u zvěře, ptactva a ostatních volně žijících živočichů. Je to jejich domov. Chtějí klid,
v klidu a bezpečí se nakrmit a vychovat své mladé. Tak se k nim chovejme jako lidé. Všem, kdo se chová v přírodě ohleduplně
a dopřává zvěři klid, děkujeme.
za MS Hůrka Holasovice Jiří Bolík
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Tříkrálová sbírka

Vážení obyvatelé obce Holasovice, vaše obec se každoročně zapojuje do Tříkrálové sbírky – největší dobročinné sbírky v ČR. Letošní sbírka se vzhledem k epidemiologické situaci od těch předchozích značně lišila. Nebylo
možné
, aby proběhla tradičním způsobem, kdy skupinky koledníků obcházejí jednotlivé domácnosti, přejí všechno
dobré v novém roce a nabízejí možnost přispět do pokladniček na dobrou věc.Zůstala pouze možnost umístit pokladničky na veřejně dostupná místa či přispět na sbírkový účet.
Velice si vážíme všech, kteří nám pomohli tuto mimořádnou sbírku ve vaší obci uspořádat. Děkujeme také všem dárcům, kteří
byli ochotni přinést své příspěvky do pokladniček nebo poslali peníze na tříkrálový účet.
V Holasovicích proběhla sbírka v prostoru místní knihovny a vybralo se zde 6 000 Kč, v Kamenci letos sbírka neproběhla, v Loděnici uspořádali sbírku v místní kapličce a vybralo se 10 719 Kč, ve Štemplovci se vybralo 1 900 Kč. Někteří občané přispěli
také na tříkrálový účet či do pokladniček umístěných v Opavě. Charita Opava je vám vděčná za každý dar. Na Opavsku dosáhla
sbírka (včetně online sbírky) 1 637 235 Kč, což jsou dvě třetiny loňské částky.
Peníze z letošní sbírky, které připadnou Charitě Opava, budou sloužit seniorům a vážně nemocným pacientům, kterým naše
terénní služby pomáhají v domácím prostředí, a pomohou nám s přestavbou sociálně terapeutické dílny Radost, která slouží
lidem s mentálním postižením a lidem s chronickým duševním onemocněním.
Dobrá zpráva pro ty, kteří by snad ještě chtěli do sbírky přispět, je ta, že je stále, až do konce dubna 2021, možné zúčastnit se
koledy online a přispět na sbírkový účet 66008822/0800, VS pro Charitu Opava 77708012.
Děkujeme vám, že v těchto složitých časech myslíte na druhé. Chtěla bych vám z celého srdce poděkovat nejen za Charitu Opava, ale především za ty, jimž vaše štědré dary pomohou.
Marie Hanušová, koordinátorka TKS 2021

Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi na území Opavska
Od září 2020 je možné na území obcí MAS Opavsko (Brumovice, Holasovice, Velké Heraltice, Stěbořice, Hlavnice, Uhlířov,
Jakartovice, Litultovice, Dolní Životice, Štáblovice, Otice, Slavkov, Vršovice, Raduň a Chvalíkovice) využívat sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V rámci služby můžeme pomoci rodinám, které potřebují:
• Podporu při hledání bydlení (podpora při zajištění prostředků k uhrazení kauce, při jednáních s pronajímateli).
• Pomoc při jednáních na institucích a úřadech (např. při vyřizování nárokových dávek, podpora při jednáních na oddělení
sociálně-právní ochrany dětí).
• Podporu při zajištění lékařské péče.
• Podporu při sepisování podkladů a vyjádření pro instituce (návrh na svěření dítěte zpět do péče rodičů, návrh na úpravu
práv a povinností k nezletilému dítěti).
• Pomoc při řešení finančních problémů, které ohrožují možnosti materiálního zajištění rodiny (pomoc při řešení exekucí,
pomoc při žádání o splátkové kalendáře, zajištění pomoci přes nadační fondy).
• Pomoc při hledání zaměstnání.
• V době nouzového stavu můžeme napomoci komunikaci se školou a pomoci dětem a rodičům vyrovnat se se zátěží domácí výuky.
Služby jsou poskytovány bezplatně.
Kontakt:
Bc. Andrea Demlová

Spolu pro rodinu, z.s.

Manažer kvality služby
Zacpalova 27
Tel.: +420 739 340 210
Opava
E-mail: andrea.demlova@spoluprorodinu.cz
Služba je poskytována v rámci projektu „Dostupná pomoc pro rodiny s dětmi na území MAS Opavsko“
(CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015708), který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu
v rámci Operačního programu Zaměstnanost
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Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
– informace pro občany
Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů
fyzických osob za rok 2020 připadá na 1. dubna 2021. V případě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno elektronicky, připadá konec lhůty na 3. května
2021. Občanům, kterým přiznání zpracuje a podá daňový
poradce, končí lhůta pro podání tohoto přiznání až 1. července 2021. V těchto lhůtách je daň z příjmů fyzických osob také
splatná.
Za elektronicky podané přiznání se považuje také přiznání
vyplněné a občanem podané pomocí aplikace na www.daneelektronicky.cz bez elektronického podpisu nebo jiného ověření identity odesílatele, za podmínky, že bude finančnímu
úřadu do 5 dnů doručen vytištěný, řádně rukou podepsaný
e-tiskopis, který se vytvoří automaticky po odeslání přiznání.
E-tiskopis lze finančnímu úřadu doručit poštovní přepravou
nebo vhozením do sběrných boxů, umístěných na územních
pracovištích finančního úřadu.
Všechny tiskopisy (včetně tiskopisů interaktivních) jsou k dispozici zde (zkrácený odkaz – https://1url.cz/PzyUf). Tiskopisy
jsou v papírové podobě k dispozici také na územních pracovištích, finanční úřad však osobní návštěvu územních pracovišť
občanům z epidemiologických důvodů nedoporučuje.
Od 28. února 2021 je možno přiznání vyplnit a elektronicky

Územní pracoviště finančního úřadu
ÚP v Opavě

podat také pomocí portálu Moje daně. Podrobné informace
naleznete na www.financnisprava.cz nebo na stránkách ministerstva financí zde (zkrácený odkaz – https://1url.cz/XzyUS).
K telefonickým dotazům ohledně tohoto portálu je zřízena
speciální infolinka 225 092 392.
Kompletní informace o tom, kdo musí přiznání k dani z příjmů fyzických osob podat, i odpovědi na nejčastější dotazy naleznete zde (zkrácený odkaz – tps://1url.cz/GzyUO).
Vzhledem k epidemiologické situaci letos nemohou zaměstnanci územních pracovišť Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj v průběhu března vyjíždět za občany do obcí
a na minimum je omezena také možnost osobních konzultací
k vyplnění přiznání, které lze v budovách územních pracovišť
realizovat jen v případech předběžného telefonického sjednání termínu osobního jednání se zaměstnancem územního pracoviště. Územní pracoviště v Orlové, v Českém Těšíně,
v Bohumíně, ve Frýdlantě nad Ostravicí a ve Fulneku jsou pro
veřejnost z epidemiologických důvodů zcela uzavřena.
Finanční úřad proto prosí občany, aby k vyřízení svých
dotazů použili zejména níže uvedená telefonní čísla
a e-mailové adresy.

E-mailové adresy
pro příjem dotazů veřejnosti

Linky pro zodpovídání dotazů k
dani z příjmů fyzických osob (DPFO)

podatelna3216@fs.mfcr.cz

553 681 111

Všechny aktuální informace a stanoviska včetně informací o aktuálních úředních hodinách podatelen jsou zveřejněny
na www.financnisprava.cz, konkrétně zde (zkrácený odkaz – https://1url.cz/OzyUc).
převzato z tiskové zprávy Finanční správy, upraveno

Stavba chodníků Loděnice
Dne 7. 4. 2020 byly zahájeny práce na výstavbě chodníků podél silnice III. třídy č. 0575 v Holasovicích, místní
části Loděnice, které byly ukončeny předáním díla dne
31. 7. 2020. Projekt řeší vybudování dvou chodníků, které zabezpečí bezpečný pohyb osob a bezpečnost dopravy
v centru místní části Loděnice a tím zvýší kvalitu života
ve venkovské oblasti části Loděnice, obce Holasovice. Re-

konstruovaná trasa je provedena v bezbariérovém standardu, takže je vhodná i pro osoby s omezenou pohyblivostí či
orientací v prostoru, a to včetně místa pro přecházení. Byly
vytvořeny ochranné plochy zeleně, vysázeny nové stromy
a v trase u rybníka bylo vybudováno odpočinkové místo
s kruhovou lavičkou. Stavba chodníků Loděnice je spolufinancována Evropskou unií.
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Otevíráme bezobalový obchod v Opavě
Jestli rádi kvalitně jíte, máte rádi přírodu a záleží vám na tom, v jakém prostředí žijeme a v jakém prostředí budou žít naše děti, pak
vyzkoušejte bezobalové nakupování! NAKUPUJTE JEN TO, CO SKUTEČNĚ POTŘEBUJETE, NE ODPADKY!
KDY OTEVÍRÁME
Otevření je orientačně plánováno na konec března, nejpozději v dubnu. Aktuality najdete zde:
Web: https://www.ukastanubezobalu.cz/ Fcb: U Kaštanu bez obalu
KDE NÁS NAJDETE
V Opavě Kateřinkách, na Ratibořské ulici č. 111/115 ve směru na Hlučín, po levé straně - žlutooranžový dům mezi restaurací Astron a světelnou křižovatkou.
JAK TO FUNGUJE
To, co si vyberete, vám odsypeme či odlejeme v množství, které potřebujete. Bude-li pro vás něco nové, můžete vyzkoušet klidně
jen trošku. Hmotnost vašeho obalu vynulujeme a zaplatíte samozřejmě jen skutečné množství potravin nebo drogerie. V nabídce
budou i produkty na kusy, které budou v případě čerstvých potravin nebo kosmetiky ve vratných či dále využitelných obalech,
případně budou jen tak bez obalu.
Může se stát, že půjdete nepřipraveni náhodou kolem. Anebo budete chtít koupit něco, co jste neměli v plánu, a nemáte obal navíc.
Nenechte se odradit! V těchto případech si vyberete zdarma nějaký obal z naší „obalové banky“. Anebo si u nás nějakou pěknou
dózičku či pytlík, který vám bude dlouho sloužit, koupíte. Všechno, co děláme poprvé, se může zdát složité, ale od toho jsme tady,
abychom vám ochotně a s úsměvem pomohli!
CO U NÁS NAKOUPÍTE
Pečivo (i kváskové a low carb), mléčné
výrobky i jejich alternativy (ve skleněných či vratných obalech), ovoce
a zeleninu, suché potraviny jako rýži,
různé obiloviny, těstoviny, luštěniny,
mouku a vše pro pečení, snídaňové
cereálie, kaše, oříšky a semínka, sušené a lyofilizované ovoce, čokoládu,
zdravé dobrůtky pro děti, sušenky,
krekry, raw dobroty, čaje, kávu, různá dochucovadla a koření, oleje, octy,
zavařeniny, med, paštiky a masné
výrobky, vejce, přírodní kosmetiku,
stáčenou i sypkou drogerii na váhu,
potřeby pro osobní a zubní hygienu,
kuchyňské potřeby, svíčky...
Těším se na vaši návštěvu!
Lucie Agelová, Loděnice

Kino Holasovice v březnu a v dubnu
Provoz kina je po dobu vládních nařízení přerušen.
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