Svatý Mikuláš - ze sněhu hned vodu máš.

Přání k Vánocům
Vážení spoluobčané, neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh
nejkrásnějšího období roku. Vánoc. Pro
každého známý pocit a jasná představa
krásných chvil strávených v kruhu rodiny. Vždyť být obklopený svými blízkými
o Vánocích je krásný dar, který si přejeme všichni. To, že nás čas Vánoc vrací
do minulosti a do krásných let dětství
a mládí, nás naplní pocitem štěstí, lásky
a pokoje. Během celého uplynulého roku,
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plného každodenních starostí, je pocit
bezpečí, spokojenosti, štěstí a lásky zaslouženým darem. A proto se pokusme
vytvořit podobnou atmosféru v našich
domovech a rodinách. Zachovejme si posvátnou úctu k těmto svátkům, svátkům
pokoje, lásky a porozumění.
Vážení spoluobčané, chci vám poděkovat za vaši práci v tomto roce.
Za množství uskutečněných povinností,
za práci na vašich pracovištích, za práci

Tříkrálová sbírka 2022

ve vašich domácnostech, za práci ve prospěch nás všech. Věřím, že v novém roce
nezapomenete na lidskost, toleranci, vzájemnou pomoc a porozumění. Přeji vám
radostné a pokojné prožití vánočních
svátků, přeji vám, aby se splnila všechna
přání, očekávání a předsevzetí. Přeji vám
štěstí, spokojenost, lásku a pevné zdraví,
přeji vám úspěšný vstup do nového roku.
Václav Volný, starosta
obce Holasovice

Vaše obec se každoročně na začátku roku připojuje
ke krásné akci, která se již stala tradicí, totiž k Tříkrálové
sbírce.
Při minulé sbírce jsme museli upustit od tradičního koledování po domácnostech. Přesto byla štědrost vás dárců
a vstřícnost mnoha dobrovolníků, kteří nám pomohli
sbírku zorganizovat netradičním způsobem, skutečně
obdivuhodná. Sbírka tak opět mohla pomoci tisícům potřebných lidí. Díky vašemu přispění jsme mohli v Charitě Opava z vykoledovaných darů v tomto roce podpořit
naše terénní služby, mezi něž patří charitní ošetřovatelská služba, charitní pečovatelská služba a mobilní hospic Pokojný přístav.
Všechny tři služby pomáhají seniorům a vážně nemocným lidem v domácím prostředí. Vzhledem k nižšímu výnosu sbírky jsme
sice nemohli pořídit plánovaný osobní automobil na CNG, ale mohli jsme dokončit přestavbu sociálně terapeutické dílny Radost.
Získali jsme hezčí, větší, účelněji vybavené prostory, které už začaly sloužit více než čtyřiceti dospělým lidem s mentálním znevýhodněním z celého Opavska.
Dary z následující sbírky máme v plánu využít na pomoc seniorům a vážně nemocným pacientům, o které se naše terénní služby
starají v jejich domácím prostředí. Péče o vážně nemocné je pro rodiny často také finančně náročnou záležitostí - rádi bychom pro
ně pořídili zdravotnický, ochranný a hygienický materiál nad rámec úhrad zdravotních pojišťoven. Naším
záměrem je také pomoc mentálně znevýhodněným klientům chráněného bydlení. Rádi bychom vykoledované peníze použili na finanční spoluúčast schváleného investičního projektu, jehož cílem je vybudování
a vybavení nových bezbariérových bytů pro tyto klienty.
TKS 2022 se bude konat v termínu od 1. do 16. ledna 2022. Jsme rádi, že se koledníci z vaší obce rozhodli do následující sbírky opět zapojit a věříme, že vše provedou tak, aby vám koledování přineslo radost.
Připravujeme se na různé možnosti průběhu sbírky podle aktuální situace v lednu. Pokud by se ukázalo, že
klasické koledování není možné, nabízíme možnost přispět do statických pokladniček, které budou připraveny
v obchodech, na úřadech, v kostelech apod. A také bude možné přispět na tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800, VS pro Charitu
Opava 777988012. (viz QR kód platby.). 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 2022

Zprávy z obce
39. schůze rady obce 18. 10. 2021

Rada schválila servisní smlouvu se společností KONE a.s.
na servis výtahu v objektu Komunitního domu seniorů v Holasovicích a projednala a schválila smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby přípojky NN v Loděnici u pískovny pro budoucí rodinné domy
a přípojku NN pro Komunitní dům seniorů ve Dvoře v Holasovicích. Rada rovněž schválila navýšení příspěvku naší obce
na zajištění dopravní obslužnosti autobusové dopravy na rok
2022 z důvodu pandemie koronaviru a celkového poklesu cestujících; na základě výsledku výběrového řízení schválila zhotovitele projektové dokumentace „Přírodní park Holasovice“,

40. schůze rady obce 8. 11. 2021

Rada projednala a schválila kupní smlouvu s Jiřím Horákem
na dodání gastrozařízení pro kuchyni a bar
v objektu
Multifunkčního domu v Holasovicích (chovatelské středisko)
a schválila dodatek ke smlouvě s Dagmar Gasiorkovou na dodávku obědů pro zaměstnance obce z důvodu navýšení ceny.
Rada dále schválila Plán inventarizace pro rok 2021 a Příkaz
starosty obce č. 1 k provedení řádné inventarizace majetku
a závazků obce ke dni 31. 12. 2021. Rada schválila prodloužení nájmů obecních bytů na adrese Loděnice 5 s aktuální cenou za nájem a realizaci internetového připojení Muzea Slezský venkov ve Dvoře v Holasovicích dle nabídky společnosti
BNET Business, s.r.o. Opava. Rada projednala nabídku společnosti DUO STAV s.r.o. Opava a schválila provedení opravy

23. zasedání zastupitelstva obce 15. 11. 2021
Zastupitelstvo obce bylo na svém zasedání seznámeno s plněním příjmů a čerpáním výdajů obce k 10. měsíci 2021, schválilo rozpočtové opatření č. 5 roku 2021 týkající se daně z příjmů fyzických osob, daně z hazardních her, příjmů ze služeb
a pronájmů, platby DPH, výdajů na budovy a stavby a platby
daní a poplatků státního rozpočtu. Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření naší obce k datu 30. 9. 2021, které provedla kontrolní skupina z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje se závěrem:
nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo schválilo
záměr obce uzavřít souhlasné prohlášení se společností ČEZ
Distribuce a.s., o vlastnictví zděné trafostanice v Kamenci
touto společností, dále schválilo zrušení omezení vlastnické-

a to společnost STUDIO-D Opava s.r.o. a projednala a schválila smlouvu o zřízení věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce, a.s. na zařízení distribuční soustavy pro kabelové
vedení NN v Loděnici podél záhumenní komunikace. Rada
dále schválila rozpočtové opatření č. 4 roku 2021 týkající se
daně z příjmů právnických a fyzických osob a platby DPH,
dále Dodatek k nájemní smlouvě s Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem z důvodu změny předmětu nájmu
(bezúplatný převod pozemku parc. č. 285/2 v k. ú. Loděnice
na obec).

chodníku v Holasovicích v úseku mezi mlýnem a mostem přes
řeku Opavu v rozsahu cenové nabídky této společnosti. V souvislosti s kolaudací Komunitního domu seniorů v Holasovicích rada schválila záměr pronájmu 14 obecních bytů v tomto
komunitním domě. Záměr pronájmu včetně podmínek určených dotačním orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
bude zveřejněn na úřední desce naší obce a v době vyvěšení
se budou přijímat žádosti o nájem v těchto bytech. Rada projednala a schválila příkazní smlouvu se společností RADIV
plus s.r.o. Štítina na provedení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací akce Stavba technické a dopravní infrastruktury pro zástavbu rodinnými domy v Holasovicích (pod
bývalou cihelnou), jejíž realizaci připravujeme na příští rok.
ho práva, a to výhradu práva zpětné koupě pro obec Holasovice na pozemky pro výstavbu rodinných domů v Holasovicích
u hřiště, a schválilo směnu a prodej částí pozemků v Holasovicích v území připravovaného podnikatelského okrsku a příjezdové komunikace k němu. Zastupitelstvo bylo seznámeno
s rozpracovanými a ukončenými stavbami v letošním roce
a připravovanými na rok 2022 a schválilo Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č.
1/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území naší obce.

Pozvánka

Zveme všechny občany na 24. zasedání Zastupitelstva obce Holasovice, které se bude konat v pátek 17. 12. 2021 v budově hasičské zbrojnice v Holasovicích. Program jednání bude uveden na pozvánce a zveřejněn obvyklým způsobem.

Vycházka k Wysoké – Schengen

Zveme všechny občany na tradiční vycházku k polským hranicím, a to v sobotu 11. prosince 2021 od 15.15 hodin. Na hranicích
opečeme špekáčky (každý si donese vlastní) a zahřejeme se horkým čajem či jiným mokem (opět z vlastních zásob).

Novoroční ohňostroj

Novoroční ohňostroj se bude konat v sobotu 1. ledna 2022 od 18.00 hodin na tradičním místě - u bývalé školy v Kamenci.
Všechny vás srdečně zveme.
Václav Volný, starosta obce Holasovice
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Cena stočného pro rok 2022
V letošním roce jsme vám ve spolupráci s firmou OPAMETAL umožnili ukládat papír na sběrném místě ve Dvoře v HolasoCena stočného za vodu odváděnou obecní kanalizací bude předmětem jednání zastupitelstva naší obce.
Podle platné legislativy musí obec shromažďovat finanční prostředky na obnovu vodovodů a kanalizací tak, aby po „dosloužení těchto staveb“
měla obec našetřeno tolik finančních prostředků, aby se za ně mohla pořídit nová infrastruktura vodovodů a kanalizací. Předpokládaná životnost čistírny odpadních vod je 40 let, vodovodních řádů 80 let a kanalizačních stok 90 let. S ohledem na tuto
skutečnost pravděpodobně dojde ke zvýšení stočného s platností od ledna 2022. Jaká bude skutečná cena stočného v naší obci,
vás budeme informovat obvyklým způsobem po schválení ceny obecním zastupitelstvem.
Václav Volný, starosta obce Holasovice

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1. 1. 2022
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. byly v souladu
s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2022 takto:
voda pitná (vodné)

45,91 Kč bez DPH

50,50 Kč včetně 10 % DPH

voda odvedená (stočné)

40,79 Kč bez DPH

44,87 Kč včetně 10 % DPH

Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2022, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
SmVaK Ostrava a.s.

Veselé vánoční slití oleje

Uklizený a nazdobený byt, svítící stromeček, tóny koled – a také syčení oleje a vůně smaženého
kapra a dalších tradičních dobrot. Vánoce jsou zkrátka čas, kdy v kuchyni olej teče proudem
a po řízku s chutí sáhne i zapřisáhlý vyznavač zdravého stravování. Pokud olej už dávno třídíte,
není co vysvětlovat. Ale jestli jste se ještě neodhodlali, je přesně tohle ta správná doba s tím začít.
Určitě nechcete, abyste uprostřed vánočních svátků museli náhle řešit ucpaný odpad v kuchyni
či na toaletě nebo havárii odpadního potrubí v celém domě. A věřte, že ani příroda není zvědavá na ty spousty oleje ze všech domácností, které by se na ni přes odpadní vody valily. Abyste
tomu všemu zabránili, stačí opravdu málo. Najít doma prázdnou PET lahev s víčkem a zbylý olej
z kuchyně místo do odpadu přelít do ní.
Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všechny ty filety z kapra nebo hory křupavých řízečků, až vám
z vánočních vinných klobás zbude jen mastný pekáč potažený vrstvou sádla a šťávy z masa nebo
až o silvestru naaranžujete do mističek všechny ty dobroty nakládané v oleji. Kapka ke kapce a uvidíte, že po svátcích máte PET lahev plnou. A přidat můžete i zapomenutý kus pevného tuku, který se najde v lednici zastrčený někde vzadu ještě od pečení cukroví.
K nové tradici vánočního slévání použitého oleje tak můžete přidat i tradici povánoční procházky k olejové popelnici s naplněnou
PETkou a pozorovat, kolik sousedů se do třídění pustilo s vámi. My vám slibujeme, že se postaráme o to, aby naše popelnice o svátcích ani v novém roce nikdy nepřetekly.
Děkujeme, že společně třídíme použité kuchyňské oleje. Přejeme vám klidné svátky a vzpomeňte si na to, až se pustíte do smažení
kapra.
Trafin Oil, a.s., likvidace a výkup použitých olejů a tuků

Vítání občánků
Vítání občánků se uskutečnilo v neděli 7. listopadu 2021 v kině
v Holasovicích. Letos jsme v naší obci přivítali celkem 16 dětí, kterým jsme popřáli do života hodně zdraví, sil a optimismu.
Byli to: z Holasovic Alexandr Trulley, Adam Brigula, Bedřich Macháček, Natali Černá, Leticie Bartošová. Z Loděnice Milan Zachoval, Vojtěch Kretek, Vanda Sedláková, Viktorie Kalinová, Viktorie
Kramná, Kristýna Schoppiková, Natálie Herberová. Z Kamence
Filip Bartusek, Klára Grelová, Mia Vicherková. Ze Štemplovce
Magdaléna Glogovská.
Krátký program pro naše nejmenší občánky, jejich rodiče a prarodiče připravily děti z MŠ Loděnice s paní učitelkou Radkou Karli
a s paní učitelkou Marcelou Kramnou.
Narozené děti dostaly od obce dárek v hodnotě 600 Kč a maminky
kytičku.
Eva Sglundová, předsedkyně sociální komise obce Holasovice
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Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice

za knihovnu Helena Dehnerová
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Den válečných veteránů
Zhruba v polovině měsíce září čekalo naši jednotku SDH HoKrvavě červený květ vlčího máku. Kříže. Odbíjení zvonu na kostelní
věži. Den 11. 11. v 11 hodin. Jména na pomníku válečným obětem. Skupinka lidí, kteří přišli uctít památku padlých vojáků ve všech
světových válkách. Žáci devátých tříd naší
školy. Stojí tiše a pozorně naslouchají veršům
básní, které přednášejí jejich spolužačky. Báseň „Raport“ od Fráni Šrámka v podání Marie Foltýnové. Marie si ji vybrala sama, protože má ráda koně. V dlani tiskne kamínek,
recituje a nikoho nenechá na pochybách, že
básní vyjadřuje i svůj názor.
Úryvek básně:
Hlásím, pane hejtmane,
a já to musím říct,
tož, člověk rád jde, člověk musí jít,
když pán chce, smrti vstříc –
však koní šetřte, prosím tisíckrát,
to dobytče se strašně umí ptát,
proč nesmí žíti víc…
Všichni zaujatě poslouchají i druhou báseň. Slova protiválečné písně Boba Dylana „Blowing in the wind“ zní v češtině a recituje
Adéla Polišenská. I ona volbou básně zdůraznila a podpořila jedinečnost okamžiku. Okamžiku, který by se měl zapsat do paměti…
Ivana Vaňková, učitelka ZŠ Neplachovice, foto Renata Schreierová

Obecní turnaj družstev ve stolním tenise
V sobotu 5. listopadu 2021 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Kamenci spolu s obcí Holasovice již tradiční turnaj ve stolním tenise, kterého se zúčastnily týmy z Holasovic, Kamence a Štemplovce. V minulém roce se turnaj kvůli koronavirové krizi
nekonal, a tak jsem rád, že tento devátý ročník mohl proběhnout. Stolní tenis, neboli ping pong je totiž jeden z mála sportů,
který umožňuje zapojovat všechny hráčské předpoklady najednou. Tím mám na mysli, že kromě fyzických předpokladů musí
hráč ping pongu perfektně ovládat techniku hry. Velmi také záleží na psychice hráče, na schopnosti soustředit se a taktické
vyspělosti hráče. Nemyslete si, u rekreační úrovně
je tento sport také velice fyzicky náročný. Pro stolní tenis je rovněž charakteristická celá řada úderů
a technických fines, které jsou založeny na rotaci
pingpongového míčku. Časem se každý hráč ping
pongu naučí s pingpongovým míčkem různým
trikům, díky kterým může hravě zmást svého protihráče. Tímto chci poukázat na to, že na hráčích
v tomto devátém ročníku pozorujeme, jak posunuli svůj hráčský level o několik příček nahoru, a to
díky tréninku a chuti se zlepšovat.
V tomto ročníku pořadatel rozdělil turnaj na dvě
části. V první části proběhl turnaj čtyřčlenných
družstev částí obcí, kde v základní části turnaje vyhrály Holasovice nad Štemplovcem 6:2, Štemplovec
nad Kamencem 7:1 a Holasovice nad Kamencem
8:0. Vítězem turnaje se stalo družstvo Holasovic, a zároveň byl také vyhlášen nejlepším hráčem turnaje Libor Štencek z Holasovic, který ani v jednom svém zápase nebyl poražen.
Druhá část turnaje byla věnována čtyřhře. Proběhlo losování dvojic napříč všemi částmi obce a byly vylosovány tyto dvojice:
Jarek Matýsek – David Brigula, Rosťa Zips – Zdeněk Uvíra, Lukáš Janečka – Zdeněk Říha, Michal Ondřej – Jan Březina, Libor
Štencek (vz. Jan Woitek) – Roman Bartusek. Nakonec čtyřhru ovládla dvojice Rosťa Zips se Zdeňkem Uvírou, a tímto byl turnaj
dohrán.
Na závěr proběhlo vyhlášení vítězů a předání putovního poháru. Poděkování patří všem zúčastněným hráčům, realizačnímu
týmu a obci Holasovice. Věřím, že se i napřesrok sejdeme u jubilejního desátého ročníku a už jen zavzpomínáme na dobu, kdy
se v pandemii nemohlo hrát…
za SDH Kamenec Zdeněk Uvíra ml.

8/2021 | Naše obec |

5

6 | Naše obec | 8/2021

Územní působnost těchto raných péčí naleznete v příloze

Tyto rané péče jezdí do všech obcí kraje

PŮSOBNOST RANÉ PÉČE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI.

Pokud ve vaší obci víte o někom, kdo by ranou péči
mohl potřebovat, neváhejte mu předat
kontakt na některého z poskytovatelů.

V SOUČASNÉ DOBĚ v Moravskoslezském kraje poradci rané
péče navštěvují téměř 400 rodin.

SLUŽBA je určená rodinám s dětmi ve věku do sedmi let
a je pro ně bezplatná.

RANÁ PÉČE je odborná terénní sociální služba, to znamená,
že kvalifikovaný poradce rané péče pravidelně dojíždí za
rodinou do místa bydliště a podporuje rodiče, dítě v jeho
vývoji a rodinu jako celek.

Když se rodičům narodí dítě se zdravotním postižením,
je to pro ně nelehká situace. Avšak nemusí jí čelit sami,
mají k dispozici profesionální podporu rané péče.

v celém Moravskoslezském kraji

PŘÍBĚH Z RANÉ PÉČE

Se vzácným nervosvalovým onemocněním:
Raná péče Kolpingova rodina Smečno

Se sluchovým a kombinovaným postižením:
Centrum pro dětský sluch TAMTAM

S poruchou autistického spektra:
Slezská diakonie EUNIKA, Slezská diakonie SALOME, Slezská
diakonie LYDIE, AlFi - Raná péče, Slezská diakonie MATANA

S mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením:
Slezská diakonie EUNIKA, Slezská diakonie MATANA,
Slezská diakonie SALOME, Slezská diakonie LYDIE,
Poradenské středisko „RaD“

Se zrakovým a kombinovaným postižením:
Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava

NABÍZÍME PODPORU RODINÁM S DĚTMI

RANÁ PÉČE JE DOSTUPNÁ

Albrechtičky, Andělská Hora, Bartošovice, Bělá, Bernartice nad Odrou,
Bílčice, Bílov, Bílovec, Bítov, Bohuslavice, Bohušov, Bolatice, Branka u Opavy,
Brantice, Bratříkovice, Bravantice, Brumovice, Bruntál, Březová, Břidličná, Budišov nad
Budišovkou, Budi
Budišovice, Býkov-Láryšov, Čaková, Čermná ve Slezsku, Darkovice,
Děhylov, Dětřichov nad Byst
Bystřicí, Dívčí Hrad, Dlouhá Stráň, Dobroslavice, Dolní Benešov,
Dolní Moravice, Dolní Ž
Životice, Dvorce, Fulnek, Háj ve Slezsku, Hať, Heřmanice u Oder,
Heřmánky, Heřmanovice, Hladké Životice, Hlavnice, Hlinka, Hlubočec,
ec, Hlučín, Hn
Hněvošice,
Holč
sto, Horní Životice,
Hodslavice, Holasovice, Holčovice,
Horní Benešov, Horní Město,
šťálkovy, Hrabyn
šť
Hostašovice, Hošťálkovy,
Hrabyně,, Hradec nad Moravicí, Chlebičov, Chuchelná,
Jakub ovice nad Odrou, Janov, Jeseník nad Odrou, Jezdkovice,
Chvalíkovice, Jakartovice, Jakubčovice
íkov, Jistebník, Karlova Studánka, Karlovice, Kate
Kateřinice, Kobeřice,
Jindřichov, Jiříkov,
šť
Krava e, Krnov, Kružberk, Křišťanovice,
šťanovice, Kujavy, Kunín,
Kopřivnice, Kozmice, Krasov, Kravaře,
Libhošť
šť, Lichnov (Bruntál), Lipta
ň,
Kyjovice, Leskovec nad Moravicí, Lhotka u Litultovic, Libhošť,
Liptaň,
ovice, Ludvíkov, Malá Morávka, Malá Štáhle,
Litultovice, Lomnice, Luboměř, Ludge
Ludgeřovice,
Melč Město
sto Albrechtice, Mezina, Mikolajice, Milotice nad
Mankovice, Markvartovice, Melč,
Ko
Mořkov, Mošnov,
Opavou, Mladecko, Mokré Lazce, Moravice, Moravskoslezský Kočov,
minovy, Nové Lublice, Nové Sedlice, Nový Jičín,
Neplachovice, Nová Pláň, Nové He
Heřminovy,
ov, Opava, Osoblaha, Otice, Petrovice, Pet
Petřvald, Píšť,
šť,
šť P
říbor, Pustá
Oborná, Odry, Oldřišov,
Příbor,
Radu , Razová, Rohov, Roudno, Rudná pod Pradědem, Rusín,
Polom, Pustějov, Radkov, Raduň,
Ryžoviště, Sedlnice, Skotnice, Skřipov, Slatina, Slavkov, Slezské Pavlovice,
Rybí, Rýmařov, Ryžoviště,
Slu ovice, Sosnová, Spálov, Stará Ves, Staré Heřminovy, Staré Město
Slezské Rudoltice, Služovice,
T
ice, Studénka, Sudice, Suchdol nad Odrou,
(Bruntál), Staré Těchanovice,
Starý Jičín, Stěbořice,
Sv
enov u Nového Jičína, Šilheřovice,
Svatoňovice, Světlá
Hora, Svobodné Heřmanice, Šenov
tramberk, Těškovice, Tísek, Trnávka,
Široká Niva, Štáblovice, Štěpánkovice, Štítina, Štramberk,
ov, Úvalno, Václavov u Bruntálu, Valšov, Velká Štáhle,
Třebom, Třemešná, Tvrdkov, Uhlířov,
kovice, Vítkov, Vražné, Vrbno pod
Velké Albrechtice, Velké Heraltice, Velké Hoštice, Větřkovice,
Pradědem, Vrchy, Vršovice, Vřesina (Opava), Vysoká, Zátor,
Závada, Závišice, Ženklava, Životice u Nového Jičína

Přijedeme za vámi do těchto obcí:

Působíme v okresech Bruntál,
Opava, Nový Jičín

Poradna rané péče MATANA

PŮSOBNOST SLUŽBY

Pozvánky
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Přijďte si zazpívat koledy s loděnickými hasiči
Tradiční akce pořádaná hasiči v Loděnici u rybníka by se měla uskutečnit 19. prosince. Setkávají se zde lidé, kteří v předvánočním
čase chtějí pozdravit své sousedy, poklábosit a zazpívat si koledy u živého betléma. Při tom se zahřát čajem či svařeným vínem.
V loňském roce nám zavedenou tradici přerušil COVID 19. Věříme, že letos to vyjde a naši oblíbenou akci opět navštíví lidé, kteří
chtějí žít zase normálně, radovat se z přítomnosti přátel a známých. Je bohužel pravdou, že počty nakažených opět rostou a zdraví
je to nejdůležitější. Takže pokud budeme muset již podruhé tuto událost odvolat, budete včas informováni.
těší se na vás loděničtí hasiči

Silvestrovský běh obcí

Tělovýchovná jednota Sokol Holasovice pořádá v pátek 31. 12. 2021 již 17. 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 adventu do konce ledna...
11. 12.

Vánoce v Muzeu, spolek Slezský venkov, Dvůr Holasovice

11. 12.

Vycházka k Wysoké – Schengen, kulturní komise obce Holasovice, od sochy sv. Floriánka, Holasovice

15. 12.

Vánoční tvoření, SDH Štemplovec a MK Štemplovec, obecní dům Štemplovec

23. 12.

Koledy pod vánočním stromem, SDH Štemplovec, náves Štemplovec

27. 12.

Hokejové derby Kamenec-Štemplovec, SDH Kamenec, SDH Štemplovec, zimní stadión Horní Benešov

7. 1.

Valná hromada SDH Kamenec

8. 1.

Tříkrálová sbírka, MK Štemplovec, SDH Štemplovec, Štemplovec

8. 1.

Valná hromada SDH Loděnice

15. 1.

Valná hromada SDH Holasovice

15. 1.

Hasičský ples, SDH Holasovice, hasičská zbrojnice Holasovice

22. 1.

Valná hromada SDH Štemplovec

22. 1.

Výroční členská schůze ZO ČZS, ZO ČZS Neplachovice, kulturní místnost Neplachovice

28. 1.

Zahrádkářský ples, ZO ČZS Neplachovice, hasičská zbrojnice Holasovice

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 prosinci a v lednu
Promítáme každou středu v 18.00 hodin, není-li uvedeno jinak. Vstupné na všechna představení je 20 Kč.
15. 12.

Přání Ježíškovi, rodinný film ČR, mládeži přístupno, mluveno česky

5. 1.

Ztraceni v ráji, komedie ČR, Švýcarsko, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky

12. 1.

Dokud nás Bůh nerozdělil, komedie/drama Itálie, mládeži přístupno, mluveno česky

19. 1.

SEAL TEAM: Pár správných tuleňů, animovaný film JAR, mládeži přístupno, mluveno česky

26. 1.

Rodinu si nevybereš, komedie Francie, 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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