Když se světí Symforosa, řinčí v poli srp i kosa.

Zahradní slavnost
Pomyslnou třešničkou na dortu našich akcí byla bezesporu zahradní slavnost, kterou jsme společně s rodiči
uspořádali nejen pro radost našich dětí, ale všech, kteří
přišli. Věřím, že s námi všichni přítomní prožili příjemné odpoledne a rádi se k nám budou na podobné akce
i v budoucnu vracet. Radost z pěny, kterou vykouzlili naši
hasiči, byla úžasná; bez rozdílu věku se všechny děti nořily do pěnových závějí, plavaly v nich, chytaly pěnové obláčky, foukaly do nich a školní zahrada chvilku vypadala
jako z pohádky Hrnečku vař. Stejnou radost jim udělal
i obří skákací hrad se skluzavkami. Člověk při pohledu
na děti žasne, kolik energie v sobě mají - stokrát nahoru
a dolů a pořád bez známek únavy. Svou energii si mohly
nejen ony doplnit připraveným bohatým občerstvením.
Díky našim šikovným maminkám byla nabídka sladkých
i slaných dobrot jako na velké svatbě a vybrat si něco podle
svého gusta mohl opravdu každý.
Pro každého pořadatele je největší odměnou spokojenost
zúčastněných, ale stejně důležité je mít kolem sebe lidi,
které to baví, lidi, kteří jsou ochotni ukrojit si ze svého
volného času i pohodlí a pomoci při zajištění organizace.
Každá taková akce je dílem mnoha těchto lidí a já mám
velké štěstí, že takové kolem sebe mám. Děkuji zaměstnancům školky, Spolku našich rodičů, hasičům, vedení
obce i obecní četě a přeji všem příjemně strávené léto.
Kamila Zborajová,
ředitelka MŠ Holasovice, foto Jan Heisig
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Zprávy z obce
35. schůze rady obce 14. 6. 2021

Rada schválila přijetí dotace ve výši 1,2 mil. Kč ze Státního
fondu životního prostředí ČR na vypracování projektové dokumentace akce Přírodní park Holasovice a schválila smlouvu
se společností ČEZ Distribuce na přeložku sloupu NN v Loděnici, který je v kolizi s plánovanou výstavbou rodinných domů
v lokalitě „u pískovny“. Dále byla seznámena s množstvím
odpadů z obalů, které naše obec vytřídila a předala k využití v roce 2020 prostřednictvím společnosti EKO-KOM, a.s.
Úspora, kterou obec dosáhla, představuje 81,438 tun emise

20. zasedání zastupitelstva obce 24. 5. 2021
Zastupitelstvo obce bylo na svém zasedání seznámeno s plněním příjmů a čerpáním výdajů obce k 4. měsíci 2021, schválilo
závěrečný účet obce za rok 2020 a vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením obce za rok 2020, a to „bez výhrad“.
Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ve věci výstavby splaškové kanalizace ve Štemplovci a v Kamenci na cizích

CO2 ekv. a úsporu energie 2 170 869 MJ. Rada rovněž schválila
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby přípojky NN pro stavbu Multifunkčního domu Holasovice (chovatelské středisko) a smlouvu se
společností Opametal s.r.o. ve věci sběru papírových a lepenkových obalů, které se hromadí na místech pro tříděný odpad
v obci. Papír budeme odebírat ve Dvoře v Holasovicích v době
otevření sběrného místa, a to každou středu od 12 do 17 hodin.

pozemcích. Zastupitelstvo schválilo záměr obce odprodat část
obecního pozemku v Holasovicích „ke hřišti“ a schválilo podmínky pro jednání s vlastníky pozemků v Kamenci pro koupi
pozemků za účelem rozšíření dopravního prostoru uprostřed
obce. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpracovanými a připravovanými akcemi a stavbami v letošním roce a schválilo
zhotovení stolního týdenního obecního kalendáře 2022.

Pozvánka

Zveme všechny občany na 21. zasedání Zastupitelstva obce Holasovice, které se bude konat v pondělí 19. 7. 2021 v Loděnici,
v případě platnosti nouzového stavu v Holasovicích. Program jednání a místo konání bude uvedeno na pozvánce a zveřejněno
obvyklým způsobem.

Kanalizace

Prosíme všechny vlastníky rodinných domků v Holasovicích a v Loděnici, kteří jsou napojeni na novou splaškovou obecní
kanalizaci, aby nahlásili stavy na svých vodoměrech ke dni 31. 7. 2021 co nejdříve po tomto termínu. Žádáme o nahlášení stavu
i na vodoměrech nainstalovaných na přípojku vody z vašich studní. Stavy vodoměrů můžete hlásit na obecní úřad telefonicky
(553 662 296), e-mailem (obec.holasovice@opava.cz) nebo osobně. Fakturace proběhne za období květen až červenec v měsíci
září letošního roku. Děkuji vám za ochotu a spolupráci.
Václav Volný, starosta obce

DĚTSKÁ AMBULANCE E+T s.r.o.
Holasovice 130, 747 74 Holasovice
553 662 295; 604 479 639
www.pediatriecechova.cz
pediatriecechova@gmail.com

DOVOLENÁ 9. 8. 2021 – 20. 8. 2021
Akutní případy v tyto dny ošetří MUDr. Jana Cibulková (Pekařská 7, Opava) po předchozím telefonickém objednání.
Tel.: 553 821 410; www.pediatricmedicine.cz
Upozorňujeme, že zastupující lékař není povinen vydávat jakákoliv potvrzení zdravotní způsobilosti (např. potvrzení
na letní tábory apod.), proto si prosím potřebné dokumenty vyřizujte s dostatečným časovým předstihem! Přejeme
příjemné prožití letních prázdnin.
Eva Čechová, praktický lékař pro děti a dorost
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Centrum duševního zdraví
Řada lidí se stále potýká s následky dlouhodobého omezení běžného života v důsledku pandemie Covid-19 a chladného počasí,
které trvalo již od října minulého roku. Včasná odborná pomoc a podpora má velký význam při překonávání psychických
obtíží. Nebojte se o svých obtížích mluvit a využijte odborné pomoci.
Centrum duševního zdraví nabízí podporu a pomoc lidem se závažným duševním onemocněním. Zaměřujeme se na psychotické poruchy a deprese. Náš tým pracovníků CDZ vám může pomoci se zvládáním projevů psychických obtíží v běžném životě
i s akutním řešením krizí souvisejících s psychickým stavem. Nabízíme konzultace v prostorách našeho centra i setkání v přirozeném prostředí člověka. Péče je individuální a plně respektuje potřeby klienta. Součástí našeho týmu je psychiatr, psycholog,
psychiatrická sestra, sociální pracovník a peer konzultant. Kontaktovat nás můžete v pracovní dny od 7:00 do 15:30, telefonicky
na čísle 721858044 nebo v sídle naší organizace Olomoucká 74, přízemí. Na základě konzultace může být přijetí do péče nebo
doporučení dalšího možného postupu řešení dané situace. Naše služby jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.
za tým pracovníků CDZ Zuzana Staňová, klinický psycholog

Dárci krve – potřebujeme vás všechny!
Krevní centrum FN Ostrava vyzývá všechny zdravé dárce krve – přijďte co nejdříve k odběru!
Operace se opět rozjely naplno, spotřeba krve je opravdu velká a zásoby rychle ubývají. Navíc se blíží léto a s ním každoročně
i mnoho úrazů. Akutně tedy pro naše pacienty potřebujeme všechny krevní skupiny.
Darováním krve zachráníte život. Děkujeme!
Objednejte se prosím předem telefonicky na čísle 800 260 004 nebo e-mailem
krevni.centrum@fno.cz nebo online přes webový formulář na konkrétní datum a čas. Dárci, kteří se rozhodnou darovat poprvé, mohou přijít bez objednání. Více informací na https://www.fno.cz/krevni-centrum.
Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava

Vážení
spoluobčané,
živelná pohroma, která zasáhla
obce v oblasti Břeclavska a Hodonínska, jistě nenechala nikoho
z vás chladným. Ti, kteří zažili
povodně či něco podobného, vědí,
že vlastními silami lze zvládnout
hodně, ale pomoc druhých je
v takovéto situaci nevyhnutelná.
Mnoho z vás již jistě poslalo peníze na různé charitativní účty.
Naši dobrovolní hasiči připravují
rovněž finanční pomoc a v rámci
IZS nabídly také pomoc v podobě vyslání svých členů a techniky
do postižených oblastí. Je mnoho možností, jak pomoci a věříme, že si většina z vás ten svůj
způsob najde. Například členové
SDH Štemplovec se rozhodli, že
vstupné z benátské noci věnují
lidem postiženým touto katastrofou. Všem postiženým vyjadřujeme svoji účast a přejeme jim, aby
se jejich život vrátil co nejdříve
do normálních kolejí. Rovněž
tímto vyjadřujeme soustrast nad
ztrátami, které již nikdy nikdo
nevrátí.
Marek Paleta, místostarosta obce
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Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice

Místní knihovna Kamenec a Místní knihovna Štemplovec budou o prázdninách otevřeny beze změny.
Kamenec: středa 17.00-19.00 hodin
Štemplovec: pondělí 17.00-19.00 hodin
za knihovnu Helena Dehnerová
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Závěr školního roku v mateřské škole
Po chladném jaru jsme se konečně dočkali léta, sladká a omamná vůně kvetoucích lip nenechá nikoho na pochybách, že je
opravdu tady, a doufejme, že s námi chvilku pobude. Díky odeznívající pandemii se můžeme po dlouhé době volně nadechnout
a užít si krásných letních dní bez větších omezení. Hned jak to bylo možné, jsme toho využili a naplánovali akce, abychom
aspoň trochu dohnali ztracený čas.

Výlet do Sosnové

Jen kousek od nás je krásné místo – Sosnová. Rodinná firma tady vyrábí ovocné šťávy a přesnídávky z ovoce, které roste v místních rozsáhlých sadech. Při
procházce naučnou stezkou se děti dozvěděly spoustu zajímavostí z přírody,
plnily rozličné úkoly a dováděly v lesním lanovém centru. Po takovém sportovním výkonu chutnaly opečené špekáčky opravdu všem. A protože byly šikovné, dostaly balíček zdravých dobrot.

Den dětí

Den dětí jsme letos oslavili netradičně - výletem vlakem na kozí farmu v Úvalně. Jízda vlakem je pro děti vždycky atraktivní a moc se na ni těší. Návštěva
farmy byla zajímavá a také poučná, děti se mohly podívat do prasečího chlívku (moc jim nevoněl), pozorovat prasátka, slepice i malá kuřata. Dozvěděly
se, kolik práce je s chovem a péčí o zvířata spojeno, co všechno se musí zajistit
a udělat, aby byla spokojená a zdravá. Při procházce pastvinami jsme zjistili,
že jsou kozy velmi zvědavá stvoření, celé stádo se přišlo podívat, kdo to k nim
zavítal na návštěvu. Dětem se velmi líbilo hrát si s nimi na honěnou, pozorovat je, pohladit si je. Při odchodu to chvilku vypadalo, že se do školky budeme
vracet i s celým stádem. S kozí farmou jsme se rozloučili ochutnávkou mléčných kozích výrobků a výrobou mýdla. Zábavu si děti ještě užily v místním
zrcadlovém sále.

Rozloučení s předškoláky

Každý konec školního roku s sebou přináší loučení s našimi nejstaršími. K zápisu
do školky přicházejí mrňousci, pevně se držící máminy nebo tátovy ruky, zvědavě a někdy i s obavami se rozhlíží, kam že to budou chodit a co je čeká, a než se rok
s rokem sejde, loučíme se se sebevědomými dětmi, připravenými odejít do velké
školy, s aktovkou na zádech a s očekáváním nových zážitků. Přejeme jim hodně
úspěchů a radosti z učení i nových kamarádů. Rozloučili jsme se s nimi veselým
karnevalem na školní zahradě a slavnostním pasováním na školáky, kterého se
jako hosté zúčastnili rodiče odcházejících dětí i starosta obce. Jen jednou v roce,
v den, kdy se loučíme s našimi předškoláky, je veselo ve školce i večer. Zůstat tady
přes noc, bez rodičů, je výzva pro všechny děti.
Kamila Zborajová, ředitelka MŠ Holasovice
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Poděkování mým milým deváťákům
Vlastně už ne deváťákům, teď už těmto dívkám
a hochům: Tadeášovi, Adamovi, Stelle, Barči, Sašovi, Adamovi, Matějovi, Ondřejovi, Anetě, Aleně,
Barči, Aničce, Marii, Filipovi, Daliborovi, Štěpánovi, Matějovi, Honzovi, Mirkovi, Julii, Pavle a Anetě.
Těm všem bych chtěla poděkovat za pěkné, se srdcem na dlani připravené rozloučení na konci školního roku. Děkuji za krásný a dojemný proslov, záplavu květin, bonboniér, hrnečků… Skleněné prkýnko
s vaší fotografií určitě nebude sloužit ke klepání
masa na řízky, ale zaslouží si čestné místo, stejně
jako plátno s otisky vašich dlaní. Vaše otisky však
nezůstanou pouze na plátně, ve svém srdci je budu
mít napořád. Jeden moudrý člověk, Baruch de Spinoza, kdysi řekl: „Být, kým jsme, a stát se tím, kým
se stát můžeme, to je cílem života.“ Přeji vám všem
do života jen to dobré.
Ivana Vaňková, třídní učitelka 9. B ZŠ Neplachovice

Závěr školního roku
Poslední školní den se všichni žáci
a vyučující mohli opět po dlouhé době
shromáždit před školou. Bylo až dojemné, vidět je všechny pohromadě
v družném štěbetání, tolik typickém
pro školní prostředí. Měsíc červen byl
doslova nabitý společnými aktivitami,
aby si děti alespoň částečně nahradily sociální izolaci od svých spolužáků
během distanční výuky. Distanční
výuka… Tenhle termín jsme před nedávnem ani neznali a nyní mu rozumí, a to bez nadsázky, i děti v mateřské škole. Děkuji všem zúčastněným
za skvěle zvládnuté on-line vyučování.
Děkuji rodičům a prarodičům za jejich podporu, žákům za přístup a snahu vydržet celé dopoledne u počítačů
a v neposlední řadě všem kolegům
za trpělivost a ochotu učit se novým
věcem. Mimořádné uznání patří našim již bývalým prvňáčkům a jejich
paní učitelce Michaele Špičákové. Vždyť oni se naučili číst a psát na dálku a zvládli to na 1*. Celá škola je za tento obdivuhodný
výkon ocenila bouřlivým potleskem. Náročné období ustáli i žáci devátých tříd. Přestože se na přijímací zkoušky připravovali
na dálku, byli úspěšně přijati na zvolené střední školy. I v letošním školním roce byli někteří žáci 9. tříd oceněni medailí za vynikající studijní výsledky či reprezentaci školy ve vědomostních a sportovních soutěžích. Z 9. A to byli tito žáci: Eliška Doleželová,
Jan Klajban, Karolína Kořistková, Adéla Kramná, Daniel Leszczýnski, Aneta Szotkowská, Eliška Šišmová, David Švrček a Nikol
Vrbická. Z 9. B byli oceněni tito žáci: Adam Bolík, Barbora Dluhošová, Alexandr Fojtík, Adam Grela, Aneta Krusberská, Alena
Kurowská, Štěpán Pavliska, Julie Vávrová a Pavla Víchová. Oceněným žákům gratuluji. Pochvala a poděkování však patří všem
žákům 9. tříd. Posuďte sami: Den dětí zvlášť pro žáky 1. a 2. stupně, Den dětí pro mateřskou školu, olympijské dny pro žáky
1.-4. třídy a následně pro žáky 5.-8. třídy. Pod vedením pana učitele Machela a třídních učitelů pomáhali organizovat všechny
tyto akce a zajišťovali jejich zdárný průběh. O tom, že to byly akce velmi zdařilé, svědčí mimo jiné hlasité povzbuzování jednotlivých sportovních týmů, které se neslo celými Neplachovicemi . Kromě těchto sportovních dnů si děti užily i jednodenní
výlety do blízkého okolí. Byla radost slyšet děti vracející se z výletu, že to bylo super a že si naplno vychutnaly čas strávený spolu,
a přitom nemusely být desítky či stovky kilometrů daleko od domova.
Pomyslnou zlatou tečkou za uplynulým školním rokem byl společný projev obou „devítek“ v podání Anety Szotkowské a Julie
Vávrové. Byla by určitě škoda nepodělit se o tento zážitek s vámi se všemi:
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Vážení učitelé, milí žáci,
i za nás bych vám chtěla popřát krásný poslední den tohoto školního roku. Dnešním dnem pro nás něco končí, ale také něco nového
začíná. Tímto nemyslím jenom měsíc červen a tento školní rok, ale pro nás deváťáky končí devět společných let. Proto bych byla
ráda, kdybychom mohli společně zabrousit do minulosti a zavzpomínat na nějaké společné momenty.
Velice důležitý rok pro nás byl rok 2012, to byl náš první rok na základní škole. Pro některé z nás to začalo zde v Neplachovicích,
a pro jiné v Brumovicích. Za to, co jsme se naučili v prvních třídách, vděčíme paní učitelce Špičákové a paní učitelce Kořistkové.
Všechno šlo krásně dál, nižší stupeň nám ubíhal jako po másle. Pak přišla pátá třída a my neměli na výběr a museli jsme se spřátelit s budoucími spolužáky z druhé školy. Řekla bych, že to dopadlo dobře, nemyslíte?
A sakra, je tady šestá třída a přišlo dělení. Tímto nemyslím to v matematice, které nám častokrát zamotalo hlavu, ale myslím tím
rozdělení na polovinu. Od té doby jsme jako dva tábory rivalů a odtud se začíná psát náš společný příběh. V šesté třídě nás čekal
adapťák, abychom se poznali o něco lépe.
A co pak? Pak už to přišlo - novinkou pro nás
byla fyzika, a co si budeme povídat, ta je pro
většinu z nás stále oříšek. Všechno šlo vesele
dál a z nás se stala skvělá parta. První společný
výlet. Náš výlet byl do stejných míst, kam zavítala i naše konkurenční třída. To znamenalo zámek v Hradci nad Moravicí s prohlídkou
zámku. A poté jsme se šli zchladit do aquaparku v Kravařích. Dle mého názoru povedený výlet, až na menší problémy, které našemu výletu
dodaly trochu toho dobrodružství. Viďte, pane
učiteli, ty věci jste v tom špatném vlaku, do kterého jsme nastoupili, nechal úplně omylem .
Přišla sedmička, a to znamenalo druhý cizí jazyk, a jelikož jsme neměli možnost výběru, tak
na nás všechny padla ruština. Azbuku spoustu
z nás stále neumí, ale omluvit se za to, že zase
nemáme věci, to dokážeme. Užili jsme si společný lyžák, pro spoustu z nás to bylo poprvé,
co jsme se na lyže postavili, ale všichni jsme to
zvládli a odjeli jsme s nezapomenutelnými zážitky. Například brambory s párkem k večeři. A zase výlet. 7. B se vydala na Uhlířský
vrch, se kterým byla spojena prohlídka zámku v Bruntále. A jako třešnička na dortu byla koupačka na koupališti. 7. A tentokrát
odjela do Ostravy do trampolínového centra, a poté jsme navštívili i Svět techniky. Ale co by to byl za výlet bez problémů? Hodinové
zpoždění vlaku. V tu chvíli se nádraží změnilo na telefonní ústřednu a všichni obvolávali své rodiče, aby se zeptali, jestli mohou jet
s tamtím anebo s tím, prostě paráda.
A je tady osmička, přibyla chemie a volitelné předměty. Rok šel krásně, naše třídy si společně vyrazily
v lednu na výlet do Beskyd a vše nám připadalo skvělé. Poté udeřila pandemie a my jsme od března seděli doma. Pamatuji si, jak se
s námi pan učitel Hnilica loučil se slovy: „Uvidíme se za dva týdny.” Na distanční výuce jsme strávili prakticky rok, a to znamenalo,
že jsme přišli o spoustu času, který jsme mohli strávit spolu.
Devítka, náš poslední rok. Většinu času jsme strávili, jak už jsem zmínila, na distančce. No jo, ono by to nebylo tak zlé, ale my jsme
se museli připravovat na přijímačky, které byly letos dosti záludné. Díky opatřením vlády, která se měnila co deset minut, jsme
měli možnost docházet na konzultační hodiny matematiky a českého jazyka. Přišly přijímačky a my všichni začali počítat dny
do jejich výsledků. Je to tam, všichni jsme se úspěšně dostali!!! Dále se nám naskytla možnost pořádat ještě poslední akce na naší
škole, takže ta devítka vlastně stála zato. Poslední výlet, poslední dny, poslední hodiny a dneska naše poslední minuty. Všechno to
strašně uteklo, ale my si vážíme všech učitelů a ostatních pracovníků školy za to, že tady pro nás byli.
Děkujeme paní učitelce Kořistkové a Špičákové za naše první roky na téhle škole.
Děkujeme paní učitelce Volné za čtvrtou a pátou třídu.
Děkujeme paní učitelce Baronové za hodiny matematiky, ve kterých se musela častokrát chytat za hlavu, protože naše otázky byly
vždycky trochu hloupé. A my holky za hodiny pracovek, div že nevybouchla kuchyně.
Děkujeme panu učiteli Vašinkovi za hodiny informatiky, pracovek a hlavně za hodiny fyziky. Fyzika, jak už pan učitel sám zjistil,
nikdy nebude naší silnou stránkou.
Děkujeme panu učiteli Hnilicovi za hodiny zeměpisu, přírodopisu a chemie. Poznávačky v přírodopise byly „čisté zlo“, ale zvládli
jsme je. A ty vzorečky do chemie se snad jednou naučíme.
Děkujeme panu učiteli Machelovi za hodiny občanské výchovy a hlavně tělocviku. Sice nám běhání do Loděnic chybět nebude, ale
vy určitě ano.
Děkujeme paní učitelce Machelové za hodiny pracovek, zeměpisu a chemie. Nikdy nezapomeneme na kamerky při distanční výuce, a vy to víte .
Děkujeme paní učitelce Wertichové, která s námi válčila v hodinách výtvarky a českého jazyka. Myslím si, že takové umělce v životě nenajdete a omlouváme se za to, že jste musela luštit slovíčka ve slohových pracích. A taky děkujeme za hodiny dějepisu v naší
třidě.
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Děkujeme paní učitelce Neiserové za „drsné“ hodiny ruštiny, to dřepování jste si mohla odpustit, a za jeden rok tělesné výchovy,
kdy jste se musela koukat na naše krásné držkopády.
Děkujeme paní učitelce Schreierové za skvělý přístup v hodinách českého jazyka, ruštiny a výtvarky. Všichni jsme milovali vaše
předčítání Robinsona. Vaše předčítání Robinsona bylo skvělé a hodiny dějepisu taky.
Děkujeme paní učitelce Matějkové za hodiny matematiky, kterým už odzvonilo. A za suplování hodin matematiky a technického
kreslení, a hlavně za velice milý přístup.
V neposlední řadě děkujeme paní ředitelce, která vede tuto školu a dokázala vyřešit vše, na co si jen vzpomenete. Nastoupila
ve stejném roce jako my do první třídy, ale doufáme, že s námi deváťáky neodejde. Ale určitě jí budeme chybět.
Velké díky za naši třídu patří paní učitelce Vaňkové, která byla naše třídní 4 roky, a za tu dobu s námi zažila spoustu věcí, spoustu
má zaznamenáno v „bonz sešitě“. Děkujeme za spoustu vyžehlených průserů ve sborovně. Za spoustu pěkných chvil, a hlavně vám
moc děkujeme, že jste to s námi nevzdala, i když
to nebylo jednoduché. Budete nám chybět a váš
přístup k nám taky. Jste opravdu úžasná.
Poslední a úplně největší díky patří našemu třídnímu učiteli panu Hulvovi. Pane učiteli, za celou
třídu bych Vám chtěla poděkovat nejen za hodiny zeměpisu, dějepisu a angličtiny, ve které jste
nám ukázal, že dělat chyby je lidské a nesmíme
se bát mluvit. Ale hlavně za úžasné čtyři roky,
které by bez Vás nebyly takové, jaké byly. Musel jste kvůli nám řešit tolik problémů, za které
se zpětně omlouváme. Ale jedno je jasné, dostali
jsme toho nejlepšího třídního pod sluncem, děkujeme.
Co dodat? Ani jedno oko nezůstalo suché…
Na závěr slavnostního ukončení školního roku
jsme žáky devátých tříd společným potleskem
doprovodili k poslednímu překročení prahu základní školy. Ať se vám daří! Krásné prázdniny
všem a v září na viděnou.
Ivana Pavlíková, ředitelka ZŠ Neplachovice

Mladí archeologové z řad našich žáků
Na školním pozemku probíhá výstavba nové školky a při stavebních pracích bylo odkryto dávné osídlení této lokality. Na nalezišti pracují tři archeologové a všichni kolemjdoucí nenápadně pokukovali, co vlastně hledají. Zvědavost nám nedala a dali jsme
se s nimi do řeči a požádali je, zda by nevadilo zapojit naše žáky do archeologického průzkumu. Archeologové naši nabídku
uvítali. Dle očekávání si mnozí žáci chtěli vyzkoušet, jaké to je, zkoumat dávnou minulost s lopatkou, kopačkou a štětečkem.
Žáci prošli krátkým školením ohledně práce na nalezišti a také krátkou přednáškou o vzdělání, které je potřeba k archeologickému průzkumu. Poté se dali nadšeně do práce. Po pár chvílích našli první artefakty. Jednalo se o úlomky keramických váz,
nádob a pokliček. Také našli mazaninu a pár pazourků naostřených k řezání. Mezi nejlepší úlovky patřily kosti a kamenná
sekera. Žáci si osvojili, jak ve sprašovém podloží poznat lokalitu, kde byla vykopaná zásobárna jídla, či hliník – místo potřebné
k těžbě hlíny pro stavbu chatrčí. Čas na „vykopávky“ utekl jako voda a my jsme museli jít zpět do školy.
Leon Vašinka, učitel ZŠ Neplachovice
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Brousíme hrany
„Baví mě to!”
„Tak to je super! Proto jsem přijel.”
Právě takto zareagoval pan Petr Navláčil na nadšený výkřik jednoho z žáků, když se mu podařilo po nezpochybnitelném úsilí obrousit všechny hrany dřevěných polotovarů. Žáci prvního stupně si totiž v pátek 11. června
vyzkoušeli, že vyrábění ze dřeva není jen pro dospěláky.
Nejen ve třídách, ale i po chodbách se rozléhalo šustění,
vrzání a škvrčení brusného papíru přerušované opakovaným pokynem: „Brousíme hrany!“
Cílem nebylo jen vyrobit něco ze dřeva, ale spíše vyrobit
to poctivě a s precizností. Proto byla soustředěná aktivita
občas přerušena následujícím dialogem: „Co mám dělat,
když to mám hotové?” „Já tě přijdu zkontrolovat a vyvedu
tě z omylu.” Žáci se tedy na vlastní kůži přesvědčili, že
spěch při rukodělné práci není nejlepším přítelem. Přesto
se však všichni zdárně dostali do řemeslného cíle a odnesli si domů vlastnoručně vyrobenou dřevěnou slunečnici nebo rozcestník. Zlaté české ručičky!
Ludmila Volná, učitelka ZŠ Neplachovice
Aktivita s názvem Polytechnika na školách pod vedením pana Helise byla realizována v rámci projektu
MAP Opavsko II, jehož realizátorem je Místní akční skupina Opavsko z.s.

Recept na bezvadný
„Dětský den“
Areál „Hliníku“, zámecký park a Grundy dne 3. a 4. června 2021
Přípravný tým: žáci IX. A a IX. B
Účastníci: žáci I., II., III., IV., V., VI. A, VI. B, VII. A,
VII. B, VIII. A, VIII. B a jejich učitelé
Ingredience:
• slunečné počasí
• nadšení, elán, skvělé nápady
• výborná organizace
• obrovské nasazení
• snaha
• dokonale připravená trať
• propracovaný bodovací systém
• lákavé odměny pro vítěze
• kamarádství
• dobrá nálada
Postup:
• Vše do detailu připravit (vyznačit trať, rozdělit stanoviště, vymyslet úkoly).
• Namasírovat svaly – hlavně na nohou.
• Hluboce se zamyslet nad záludnými otázkami.
• S nadšením plnit zadané úkoly.
• Spravedlivě obodovat každou soutěžící skupinu.
• Dosažené body pečlivě spočítat.
• Vyhodnotit nejlepší.
Podávejte s radostí, okořeněné pocitem příjemně stráveného dopoledne.
Ivana Vaňková, učitelka ZŠ Neplachovice
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Sběr separovaného papírového odpadu
Vzhledem k tomu, že kontejnery na papír umístěné
v našich místních částech jsou mnohdy přeplněné a vy
do nich nemůžete papírový odpad (karton, časopisy,
letáky) umístit, připravili jsme společně s firmou OPAMETAL možnost uložit tento odpad do velkoobjemového kontejneru umístěného na sběrném místě ve Dvoře
v Holasovicích, a to každou středu od 12.00 do 17.00 hod.
Doufáme, že tímto alespoň částečně vyřešíme problém
s odpady v naší obci. Pokud bude kontejner na papír
na sběrném místě plný, neukládejte prosím odpad mimo
sběrnou nádobu, ale využijte tuto novou možnost uložit
jej ve Dvoře.
Marek Paleta, místostarosta obce

Kulturní a společenské akce od poloviny července do konce září...
31. 7.

Benátská noc, Tenisový klub Štemplovec, park Štemplovec

7. 8.

Tenisový turnaj ve smíšené čtyřhře, Tenisový klub Štemplovec, tenisový kurt Štemplovec

14. 8.

Soutěž přes rybník, Memoriál L. Loserta + benátská noc, SDH Loděnice, rybník Loděnice

21. 8.

Tenisový turnaj ve dvouhře žen, Tenisový klub Štemplovec, park Štemplovec

28. 8.

Loučení s prázdninami, SDH Štemplovec, park Štemplovec

2. 9.

Zahájení moštování, ČZS Neplachovice, moštárna Holasovice

4. 9.

Dětské sportovní odpoledne, TJ Sokol Holasovice, hřiště Holasovice

18. 9.

Den obce a Svatováclavský jarmark, obec Holasovice a Slezský venkov, Dvůr Holasovice

18. 9.

Podzimní rybářské závody, Rybářský spolek Loděnice, rybník Loděnice

27. 9.

Oslava svátku seniorů, Český svaz žen Loděnice, kulturní místnost MŠ Loděnice

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 září
Promítáme každou středu v 18.00 hodin, není-li uvedeno jinak. Vstupné na všechna představení je 20 Kč.
1. 9.

Hurá do džungle, animovaný rodinný film Mauricius, mládeži přístupno, mluveno česky

8. 9.

Příliš osobní známost, komedie a drama ČR+Slovensko, mládeži přístupno, mluveno česky

15. 9.

Vyšehrad: Seryjál, komedie ČR, mládeži přístupno od 15 let, mluveno česky

22. 9.

Muž se zaječíma ušima, tragikomedie Slovensko+ČR, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky

29. 9.

GUMP – pes, který naučil lidi žít, dobrodružný film ČR, mládeži přístupno, mluveno česky

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