Lamperta a Řehoře den a noc v jedné míře.
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Zprávy z obce
36. schůze rady obce 12. 7. 2021

Rada schválila smlouvu o výpůjčce mobilního protipovodňového hrazení a kalových čerpadel, včetně příslušenství, se
společností Povodí Odry, s.p. za účelem uskladnění, užívání
a udržování v provozuschopném stavu jako protipovodňové
ochrany Holasovic; dále schválila provedení fasády na domku v parku ve Štemplovci. Rada byla seznámena se zprávou
hodnotící komise o hodnocení nabídek veřejné zakázky
na stavební práce podle zákona o zadávání veřejných zakázek
na akci „Lávka přes řeku Opavu v Holasovicích – II. etapa“
(přístupový chodník) a schválila zhotovitele této akce – společnost DUO STAV s.r.o. Opava. Rada projednala žádost SDH

21. zasedání zastupitelstva obce 19. 7. 2021
Zastupitelstvo obce bylo na svém zasedání seznámeno s plněním příjmů a čerpáním výdajů obce k 6. měsíci 2021, bylo
seznámeno s celoročním hospodařením za rok 2020, závěrečným účtem Mikroregionu Opavsko severozápad za tento
rok a schválilo rozpočtové opatření č. 2 roku 2021 týkající
se dotace na projektovou dokumentaci akce „Přírodní park
Holasovice“, dotace na přestavbu chovatelského střediska
na „Multifunkční dům“ a výdajů na rozestavěné stavby a nákup pozemků potřebných pro rozvoj obce. Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo finanční dar ve výši 50 tis. Kč obci
Hrušky na jižní Moravě, která byla postižena tornádem. Zastupitelstvo schválilo záměr obce odprodat obecní pozemek
v Loděnici, neschválilo záměr prodeje části obecního pozem-

37. schůze rady obce 12. 8. 2021

Rada schválila smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci
a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí nájemní se společností GasNet Služby, s.r.o. na plynovod a plynovodní přípojky připravované lokality pro rodinné
domy v Loděnici „u pískovny“, projednala a schválila provedení záchranného archeologického výzkumu ve Dvoře v Holasovicích pro stavbu zpevněné plochy a parkoviště před Komunitním domem seniorů; schválila provedení opravy a nátěru
dřevěných oken v budově knihovny v Holasovicích. Rada byla
seznámena s aktivitou Moravskoslezského kraje „Dny rodin“
dne 5. 9. na hradě Sovinec, dne 12. 9. na zámku Frýdek-Místek
a dne 19. 9. na zámku Kunín. Rada byla seznámena s rozhod-

Kamenec a schválila zakoupení hadic pro potřebu zásahové
jednotky tohoto sboru, dále schválila uvolnění finančních
prostředků z rozpočtu obce na zakoupení nového příkopového mulčeru pro údržbu obecních travnatých ploch a byla seznámena se zprávou o záchranném archeologickém výzkumu
vypracovanou Národním památkovým ústavem pro stavbu
kanalizační dešťové přípojky ve Dvoře v Holasovicích. Rada
rovněž schválila vyúčtování nákladů Základní školy v Neplachovicích za rok 2020 a projednala návrh nového účtování nákladů na základní školu pro rok 2021.

ku ve Štemplovci a schválilo odkoupení pozemků v Holasovicích a v Kamenci potřebných pro rozvoj obce. Zastupitelstvo
projednalo a schválilo převedení zahradních velkoobjemových kompostérů z vlastnictví Mikroregionu Opavsko severozápad do vlastnictví obce Holasovice a zahradních kompostérů o objemu 900 litrů z vlastnictví Mikroregionu Opavsko
severozápad do vlastnictví jednotlivých občanů naší obce
z důvodu ukončení udržitelnosti dotačního projektu. Zastupitelstvo bylo seznámeno s ukončenými, rozpracovanými
a připravovanými akcemi a stavbami v letošním roce a schválilo aktualizovanou směrnici pro nakládání s osobními údaji
(GDPR).

nutím Státního pozemkového úřadu, kterým byl schválen návrh jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území
Holasovice „Polská půda“, projednala a schválila provedení
opravy vjezdu z panelové komunikace od pískovny v Loděnici na silnici III. třídy a provedení opravy silnice III. třídy
v Holasovicích kolem kanalizační vpusti, vše v rozsahu cenové
nabídky společnosti STABIT – Milan Vavrla. Rada byla seznámena s provedeným výběrovým řízením a schválila zhotovitele stavby „ÚSES Holasovice“, a to společnost Sadové úpravy
s.r.o. Úvalno – Roman Šťastný; vzala na vědomí informace
o přípravě akce Den obce Holasovice, která se bude letos konat
spolu se Svatováclavským jarmarkem dne 18. 9. 2021.

pozvánka

Zveme všechny občany na 22. zasedání Zastupitelstva obce Holasovice, které se bude konat v pondělí 20. 9. 2021 v Kamenci.
Program jednání a místo konání bude uvedeno na pozvánce a zveřejněno obvyklým způsobem.

„polská půda“

Prosíme všechny účastníky řízení „Polská půda“, kteří si zatím nevyzvedli na poště „rozhodnutí“, kterým byl schválen návrh
jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Holasovice, aby tak učinili co nejdříve. Bez převzetí rozhodnutí všemi
účastníky řízení nelze dále pokračovat v jednání o úpravě vlastnických vztahů k pozemkům v dané lokalitě!
Václav Volný, starosta obce Holasovice
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Moštování

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Neplachovice oznamuje občanům, že moštárna v Holasovicích zahájila
moštování v úterý 7. září 2021 ve 13.00 hod. Provozní doba bude každé úterý od 13.00 do 17.00 hod. Cena za 1 l moštu je 5 Kč.
Z důvodu plynulejšího odbavení je nutno se objednat na tel. č. 737 745 371.
za výbor ZO ČZS Neplachovice Jiří Wertich

OBEC HOLASOVICE oznamuje občanům, že

sběr starých pneumatik

z osobních vozidel
se uskuteční na prostranství před Obecním úřadem v Holasovicích

v úterý 5. 10. 2021 v době od 15.00 do 17.00 hod.
Technické služby Opava budou sbírat staré ojeté pneumatiky z osobních automobilů, které převezou
a uloží na skládku s nebezpečným odpadem na náklady obce Holasovice.
Traktorové pneumatiky a pneumatiky nákladních vozidel odebírány nebudou.
Pneumatiky budou od občanů převzaty bezplatně. Tento sběr je organizován pro občany obce Holasovice,
na vyzvání je nutno předložit občanský průkaz.

OBEC HOLASOVICE oznamuje občanům, že

sběr nebezpečného odpadu
se uskuteční na prostranství před zámkem v Loděnici

ve středu 20. 10. 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.

Aktuální investiční akce
na území obce Holasovice
Komunitní dům seniorů Holasovice

V loňském roce jsem vás informoval o probíhající výstavbě Komunitního domu seniorů ve Dvoře v Holasovicích. Komunitní dům seniorů bude mít 14 malometrážních nájemních bytů pro seniory 65+, kteří jsou
schopni sami se o sebe postarat. Součástí domu jsou
i společné prostory pro trávení volného času, zázemí
pro případné návštěvy lékaře, sociální služby, kadeřníka a podobných služeb. V současné době se stavba dokončuje a připravují se podklady pro kolaudaci stavby,
která by měla proběhnout do konce listopadu. Po kolaudaci stavby zveřejníme záměr pronájmu jednotlivých bytů a budeme přijímat žádosti zájemců o bydlení
v komunitním domě. Záměr bude zveřejněn na úřední
desce obce v měsíci listopadu či prosinci.
Václav Volný, starosta obce Holasovice,
foto Marek Paleta
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Komunitní centrum Holasovice

Jednou ze tří významných akcí, které v letošním roce
realizuje obec Holasovice, je stavba obecního sálu pod
názvem „Komunitní centrum Holasovice“ na místě bývalého chovatelského střediska. Varianta stavby nového objektu byla zvolena zastupitelstvem obce. Druhou
možností, která byla projednávána, byla pouze rekonstrukce stávajícího objektu. Projekt objektu vytvořil
Ing. Michal Sglunda a výběrové řízení vyhrála firma
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. s částkou 15 854 850 Kč.
Na realizaci projektu má obec přislíbenu dotaci, kterou poskytne Ministerstvo pro místní rozvoj ve výši
10 000 000 Kč. Po podepsání smlouvy 18. 2. 2021 byl
stávající objekt zbourán a na jeho základech začala
vyrůstat budova zcela nová. Hotovo by mělo být dle
smlouvy do 31. 8. 2022. V objektu bude společenský sál
s kapacitou 150 osob a v patře dvě místnosti, které budou využívat některé místní spolky pro svou činnost. Věříme, že nové prostory spolu s venkovní terasou a zahradou přispějí
k rozvoji a zkvalitnění kulturního života a spolkové činnosti v naší obci. Rovněž se zde budou moci konat soukromé oslavy,
svatby a jiné akce našich občanů.
Marek Paleta, místostarosta obce Holasovice, foto Marek Paleta

Sportovní areál Holasovice

V současné době vrcholí výstavba 1. etapy rozšíření sportovního
areálu u fotbalového hřiště v Holasovicích.
Cílem projektu je vybudování nových sportovišť pro naše občany
a také nezbytného parkoviště pro sportovce i návštěvníky sportovních, rekreačních a kulturních akcí v tomto přírodním areálu.
Na ploše bývalého travnatého tréninkového hřiště pro fotbal
vznikne oplocené víceúčelové hřiště s umělým povrchem o rozměrech 48x28 m, což umožní umístění hřiště pro malou kopanou,
házenou, tenis, košíkovou a minimálně dvou volejbalových hřišť.
Na ně navazuje samostatné hřiště pro plážový volejbal o rozměrech 24x16 m. To umožní sportovní využití zájemců o tyto sporty
a trénink fotbalistů téměř po celý rok. Konstrukce oplocení je navržena takovým způsobem, aby se při povodních nestalo překážkou pro průtok vody.
Velmi důležitou částí projektu je vybudování víceúčelové plochy,
která umožní parkování až 56 osobních automobilů, případně autobusů pro hostující týmy, hasičských vozidel při různých soutěžích apod. Tím bude zrušeno dosavadní parkování na trávě, příp.
v sousedním obytném území.
Celý záměr je samozřejmě doplněn o moderní venkovní osvětlení
a ekologické nakládání se srážkovými vodami podle nejnovějších
trendů a poznatků.
Ve druhé etapě počítá zpracovaná projektová dokumentace
s možností umístění regulérního fotbalového hřiště o rozměrech
95x50 m s umělým povrchem.
Lubomír Dehner, projektant, foto Stanislav Osadník

Přírodní park Holasovice

Cílem tohoto ambiciózního záměru, který zrál již mnoho let, je vytvoření harmonické kulturní krajiny, kde se spojí její ekologická a krajinářská kvalita s rekreační a hospodářskou funkcí, zvýšení retenční schopnosti území, zadržení vody v krajině,
ochrana proti povodním, posílení ekologické stability a přirozené biodiverzity.
Z krajinářského hlediska jsou navrženy lužní hospodářské louky s komponovanou výsadbou skupin a solitérů přirozených
dřevin. Tento základ je doplněn v terénních sníženinách o trvalé a periodické tůně a mokřady.
Z biologického hlediska je hlavním úkolem zvýšení biodiverzity říční nivy, zadržení vody v krajině v obdobích srážkového nadbytku a při povodňových stavech a vytvoření vhodných podmínek pro život a rozmnožování vlhkomilných rostlin a živočichů,
zejména obojživelníků a plazů.

4 | Naše obec | 6/2021

Z rekreačního hlediska je cílem vytvořit takovou krajinu, která
bude využívána k procházkám a pobytu místních obyvatel i návštěvníků obce v harmonickém prostředí. Důraz je kladen i k zapojení řeky do života obce a využití jejího historického rekreačního potenciálu.
Z vodohospodářského hlediska je cílem zvýšení retenční schopnosti krajiny, zvýšení hladiny podzemní vody, zvýšení retenční
kapacity území, snižování povodňových vln, a naopak nadlepšování průtoků vody v řece Opavě v období sucha.
Z hospodářského hlediska je účelem zachování přirozené a dlouhodobě udržitelné zemědělské produkce a ochrana zemědělské
půdy před vodní a jinou erozí.
Celý záměr je pro přehlednost a možnost postupné realizace rozdělen na dvě etapy a několik opatření. Předmětem žádosti o dotaci na projekční práce, kterou obec již obdržela, je I. etapa.
V rámci této I. etapy se počítá s obnovou mlýnského náhonu (strouhy) od bývalého „Skrochovského splavu“ a jeho opětovné
zaústění do řeky nad protipovodňovou hrází. Součástí je rovněž snaha vybudovat několik tůní, které umožní shromažďování
přebytečné vody v území a její postupné vsakování do podloží. Prioritní funkcí obnoveného náhonu je rovněž zadržování vody
v krajině, jak vyplývá z účelu vypsané dotační výzvy.
Vzhledem k rozsáhlosti a složitosti tohoto záměru vás seznámíme s podrobnostmi v jednom z příštích vydání obecního zpravodaje.
Lubomír Dehner, projektant, foto Lubomír Dehner

Další projekty v oblasti ekologie

Obec Holasovice připravuje několik dalších projektů zaměřených na zlepšení životního prostředí a okolní krajiny. Jsou vypracovány projekty na realizaci biokoridoru v rámci územních systémů ekologické stability (ÚSES) kolem hranice se Skrochovicemi na k.ú. Holasovice a dvou biokoridorů a jednoho biocentra na území Loděnice. Pozemky jsou všechny v majetku obce.
S výsadbami v Holasovicích, které budou realizovány rovněž v rámci náhradní výsadby za pokácené stromy na staré skládce
komunálního odpadu, by se mohlo začít již letos na podzim.
Lubomír Dehner, projektant

Střešní latě pro Moravu
Přírodní katastrofa, která postihla lidi žijící na Břeclavsku a Hodonínsku nenechala asi nikoho z nás chladným. Mnoho lidí finančně přispělo na transparentní účty. Někteří se vydali pomáhat přímo na místo, nebo zvolili jinou formu pomoci. V postižené
oblasti byl v prvních dnech potřebný především stavební materiál na opravu střech, které tornádo poškodilo, nebo zcela smetlo.
Pomoci se rozhodl také občan Loděnice, Boris Sedláček, který
oslovil několik firem, soukromých osob a spolků z našich obcí
a okolí. Během dvou dnů se vybralo přes sto tisíc korun. Za část
těchto peněz se nakoupilo 7,5 m3 střešních latí a spojovací materiál. V pátek 4. 7. ráno vyrazil náklad do postižených oblastí. Avie
s přívěsem, kterou rovněž dodal pan Sedláček, přivezla potřebný
materiál do obce Hrušky a část do vedlejší Moravské Nové Vsi. Již
z dálky bylo vidět střechy v několika ulicích pokryté modrými plachtami a hned bylo tedy jasné, že zvolený způsob pomoci byl
v daný okamžik ten pravý. Zbytek z nashromážděných peněz byl odeslán přímo na účet obce Stebno na Ústecku, která zůstala
trochu opomenuta, ale také zde napáchal silný vítr obrovské škody.
Lidé, firmy a spolky, které na tuto spontánní sbírku přispěli:
rodina Sedláčkova, rodina Citronova, rodina Dudysova, rodina Paletova, Vilém Antala, Robert Kelichhaus, Tomáš Mosler, Petr
Antala, Michal Žídek, rodina Ullmannova, rodina Kramných, rodina Premusova, rodina Vávrova, Dalibor Kramný, Oldřich
Hlaváč, Martin Šumník, rodina Štěpánkova, rodina Bajtkova, SDH Loděnice, SDH Holasovice, SDH Kamenec, SDH Štemplovec; vozidlo poskytl Boris Sedláček.
Velký dík patří všem, kteří přispěli, prodejnám stavebního materiálu, které vyšly maximálně vstříc a když slyšely, kam tento
materiál směřuje, ochotně poskytly výrazné slevy na nákup.
Rovněž zastupitelé obce Holasovice na svém 21. zasedání rozhodli, že pošlou na transparentní účet obce Hrušky částku
50 000 Kč, která pomůže při obnově této tornádem poničené vesnice.
Všem lidem postiženým červnovou přírodní katastrofou přejeme, aby se jejich život vrátil co nejdříve do normálu. A naše pomoc jim těžkou životní zkoušku alespoň trochu ulehčí.
Marek Paleta, místostarosta obce Holasovice
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Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice

za knihovnu Helena Dehnerová

Putování za pohádkou
V sobotu 28. srpna se ve Štemplovci konala akce pro
děti s názvem „Putování za pohádkou“. Organizátory byli místní hasičský sbor, knihovna a dobrovolníci
z Loděnice a Zadků. Akci předcházela dlouhá a pečlivá příprava, jen s tím počasím to vypadalo všelijak.
Všechny pohádkové postavičky se sešly ve 14 hodin
u altánu vedle rybníku a odtud se rozešly na svá stanoviště. O půl třetí se objevily první děti a pohádkové odpoledne zahájil samotný knížepán. Soutěžící
si vyzvedli kartičky a mohli vyrazit za pohádkami
a úkoly. Prvním stanovištěm byla moderní pohádka Beruška a černý kocour, následovali Mimoni, pak
Ovčí babička, Křemílek a Vochomůrka, dokonce dorazili dva Bořci stavitelé a Tina spolu s Julčou. V lese
děti potkaly Mášu s medvědem a v závěru dorazily
ke Šmoulům. Poutníčci na každém stanovišti řešili
úkoly – kdo splnil, byl náležitě obdarován. Největší
odměnou za zvládnuté pohádkové putování byl balíček dobrot a poukaz na občerstvení. Celkem dorazilo
55 dětí. Počasí nám přálo, děti byly spokojené a podle
ohlasů rodičů i dětí bylo odpoledne velmi úspěšné.
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli. Věříme, že příští rok se znovu uvidíme.
za pořadatele Kateřina Vašicová
a Kateřina Citronová,
foto archív pořadatelů a Jan Heisig
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Zahájení školního roku 2021/2022
Vlastně už ne deváťákům, teď už těmto dívkám Počasí 1. září nepřálo zahájení nového školního roku
venku před školou. Kromě počasí ovlivnilo začátek
školního roku opatření k provozu škol vzhledem
ke covid-19. Z těchto důvodů se žáci 2. až 9. ročníků
odebrali do tříd, kde je přivítali třídní učitelé. Prvňáčky jsme však o slavnostní uvítání nepřipravili.
V nově zrekonstruované tělocvičně jsme je za přítomnosti rodičů a prarodičů přivítali do velké „školy“. A že nás tam bylo! Máme dvě první třídy, v každé třídě je 21 žáků. Paní učitelka Ivana Kořistková je
třídní učitelkou 1. A, paní učitelka Hana Grigorová
třídní učitelkou 1. B.
První školní den se museli žáci 2. až 9. tříd preventivně otestovat na covid-19. Prvňáčci se testovali následující den. Když už musíme testování podstoupit,
zvolila jsem neinvazivní PCR testy pro jejich vysokou spolehlivost a průkaznost. Děkuji paní Sandře
Plačkové za pomoc při testování nejmenších žáků
a také rodičům za to, že jsme mohli otestovat všechny žáky a nikdo tedy nemusí sedět v roušce po celou dobu výuky. V neposlední řadě děkuji žákům naší školy, neboť testování zvládli bez problémů. Skvělou zprávou je, že v prvním kole testování byly
všechny vzorky negativní. Pevně věřím, že stejný výsledek bude i v druhém kole testování 6. září a že nás již žádná omezení
nečekají a budeme se moci v klidu učit, chodit do zájmových kroužků a účastnit se různých soutěží.
Hodně štěstí všem!
Ivana Pavlíková, ředitelka ZŠ Neplachovice

Za pohodou na břeh Opavy
V poslední době nějak přestávají fungovat algoritmy meteorologických předpovědí, a tak se minimálně tři minulé soutěže odlítaly bez kapky deště, přestože
prognózy to viděly úplně jinak. Stejně tomu bylo i v sobotu 17. července v Holasovicích u Opavy. Možná je to tím, že nad námi drží ruku sám bůh Eros, protože
když se podívá na startovní pole v kategorii ELOT, může to tak trochu vypadat
jako znovuzrození kultu vzývání tohoto syna samotné Afrodity.
V sobotu 17. července se v soutěžním poli objevily hned čtyři tyto modely. Dva
z nich se dostaly i do rozlétávání spolu s K.L.61 a Titánem. Opravdu pěkný souboj,
který nakonec vyhrál Láďa Knebl, samozřejmě s Erosem, druhý byl o 16 vteřin
(opět s Erosem) Jan Kopečný a Sláva Štorek s KLkem se musel spokojit s třetím
místem.
Docela foukalo, hlavně v nižších polohách byl vzduch dost turbulentní, takže se
občas stávalo, že i lety, které vypadaly na jasný max, nakonec na kýžené letové
sekundy nedosáhly a stopky se zastavily o pár sekund dříve, než by si piloti přáli.
I proto ELECTRORUBBER byla jediná další kategorie, kde měly dva modely plné
časy. Překvapivý byl malý počet modelů v kategorii 400. Pravděpodobně se začíná
projevovat nedostatek kvalitních motorů pro tuto kategorii, a tak to soutěžící moc
nebaví, když třeba trefí na nový MIG, který má o čtvrtinu nižší výkon, než míval
starý Graupner, a časy už nejsou, co bývaly.
Královská kategorie TEXACO byla zastoupena čtyřmi modely. Na již zmíněnou
turbulenci bohužel doplatil Standa Stránský, kterému se model při startu dostal
téměř kolmo na plochu a udělal gymnastickou hvězdici. Naštěstí to odnesla jen zlomená vrtule a model vážnější poškození
neměl. Zlato v této kategorii patřilo tentokrát Petru Klubalovi s nádherným modelem Il Duca.
Přestože kategorie NMR nebyla oficiálně v propozicích vypsána, motoráři vytáhli své modely a jen tak pro radost si zazávodili.
Vyhrál Míra Vaněk, druhý byl Zdeněk Hanáček, Sláva Štorek byl tentokrát poslední.
Organizátoři akce, hlavně Jirka Hřivnáč, si zaslouží od nás všech zúčastněných velké poděkování. S cenami pro vítěze pomohl
Franta Černý, který zároveň oslavil významné jubileum. Pořadatelé se o nás už od pátku starali s nadstandardní péčí a hýčkali
nás grilovaným stehnem, čepovaným pivem; v sobotu vše pokračovalo perfektní organizací soutěže a gulášem. Po vyhlášení
vítězů se nám z louky u břehu Opavy ani moc nechtělo domů.
za účastníky Pavel Skotnica, foto Jan Heisig
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Volejbalový turnaj Mikroregionu Opavsko severozápad
V sobotu 28. 8. 2021 se konal již devátý ročník volejbalového turnaje Mikroregionu Opavsko severozápad na hřišti s umělým povrchem ve Stěbořicích. Vítězem letošního ročníku se stalo družstvo z Velkých Heraltic.
Družstvo z Holasovic po kvalitním výkonu obsadilo třetí místo a získalo
bronzový pohár. Děkuji všem hráčům za předvedené výkony a skvělou
reprezentaci naší obce. Jmenovitě děkuji Blance Holčapkové, Petře Volné, Radimu Holčapkovi, Michalu Holčapkovi, Marku Stavařovi, Martinu Ondrušákovi a Jirkovi Ryšánkovi. Děkuji spřátelené obci Stěbořice
za vzornou organizaci turnaje. Těšíme se na příští ročník.
Václav Volný, starosta obce Holasovice, foto Václav Volný

Kulturní a společenské akce od konce září do počátku adventu...
18. 9.

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

27. 9.

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

1. 10.

Lampiónový průvod na Hůrku za strašidly, SDH Štemplovec, náves Štemplovec

2. 10.

Drakiáda, Spolek rodičů při MŠ Loděnice, pískovna Loděnice

2. a 3. 10.

Výstava ovoce a zeleniny, ČZS Neplachovice, zámek Neplachovice

16. 10.

Závod v požární všestrannosti hry Plamen, 9. okrsek SDH Pavla Křížkovského, střelnice Neplachovice

16. 10.

Halloween párty, SDH Holasovice, hasičská zbrojnice Holasovice

30. 10.

Pochod obcemi, kulturní komice obce Holasovice, od pomníku TGM Holasovice

6. 11.

Obecní turnaj ve stolním tenise, SDH Kamenec bývalá škola Kamenec

13. 11.

Sportovní večírek, TJ Sokol Holasovice, hasičská zbrojnice Holasovice

27. 11.

Hon v Táborském lese – poslední leč, Myslivecký spolek Hůrka Holasovice, střelnice Neplachovice

28. 11.

Rozsvěcování vánočního stromu, Svaz žen Loděnice a MŠ Loděnice, náves Loděnice

5. 12.

Mikulášská nadílka, SDH Štemplovec, obecní dům Štemplovec

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

6. 10.

Nadějná mladá žena, drama/thriller ČR, mládeži přístupno od 15 let, mluveno česky

13. 10.

Prvok, Šampón, Tečka, Karel, komedie ČR, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky

20. 10.

Červený střevíček a 7 statečných, rodinný film Jižní Korea, mládeži přístupno, mluveno česky

27. 10.

Bože, ty jsi hajzl, komedie/drama ČR, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky

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