Svatý Stanislav napase i zahřeje.
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Jaro a Velikonoce ve školce
S jarem přichází všechno to pěkné, milé
a příjemné, na co během zimních dnů
všichni čekáme - hřejivé sluneční paprs-

ky, probouzející se příroda, barevný svět
kolem nás - a s tím i lepší nálada a radost ze života. První tráva, první květy,
procházky v přírodě vonící svěžím povětřím…
Tomuto výjimečnému obdobívěnuje-

me velkou pozornost i v naší mateřské
škole, kde máme dostatek prostoru pro
oživování a upevňování zvyků a zvyklostí spojených
s velikonočními
svátky. Snažíme se v dětech
prohlubovat
povědomí o starých lidových
tradicích, jejich
původu a významu.
Masopust
Masopust jsme
si připomněli
m a s o pu s t n í m
rejem
masek,
smažením koblížků, zábavnými soutěžemi pro děti a hlavně pochováním
basy.
Vynášení Moreny
Po dlouhé, šedivé zimě jsme se nemohli dočkat jara a díky této lidové tradici

jsme aspoň symbolicky vyhnali zimu
a přivítali jaro.
Velikonoce
Velikonoce jsou bezesporu nejvýznamnější jarní svátky a stále mají u nás silnou tradici. Pro děti je to období plné
tvoření, výroby velikonočních dekorací,
malování a zdobení vajíček.
Kalendář lidových tradic je velmi bohatý a každá roční doba jich přináší celou
řadu. Proto se už teď těšíme na ,,Stavění
máje“, které se uskuteční na školní zahradě Mateřské školy Holasovice ve spolupráci s rodiči a spolkem dobrovolných
hasičů v pátek 29. 4. 2022.
V sobotu 28. 5. 2022 proběhne ,,Kácení
máje“, na které srdečně zveme i širokou
veřejnost. Příjemné zážitky jistě umocní
bohaté občerstvení, hudba k poslechu
i tanci a naši nejmenší se mohou těšit
na skákací hrady.
Kamila Zborajová,
ředitelka MŠ Holasovice

Soutěž „O nejoriginálnější velikonoční vajíčko“

V průběhu předvelikonočního týdne se
ve školní vstupní hale začaly dít podivuhodné věci. Postupně se tam objevovala
vejce různých velikostí, barev, vyrobená
z rozmanitých materiálů. A lidové rčení – „jsou si podobní jako vejce vejci“ –
v tomto případě rozhodně neplatí. Právě
naopak. Nenašli byste jediné vejce, které

by bylo aspoň trochu podobné nějakému
dalšímu. A přesně to bylo cílem soutěže,
kterou vyhlásila Žárovka. Výsledek však
překonal všechna očekávání. K vidění
byly jak 2D tak 3D modely, u kterých
se projevila kreativita i v pracovních
názvech vyrobených vajíček. Posuďte
sami: Omalovánkové, Přírodní, Posvátná kindervajíčka, Pan Bavlnka, Vesmírné, Arnošt, Alžbětka, Mirkovo, Dračí,
Líhne se kuřátko, Vejce z pavučinového
vlákna… Na zhotovení výrobků byly
použity pastelky, barvy, lepidla, krepové
papíry, peří, přírodniny, provázky, vodní sklo, látky, seno, nafukovací balónky
a spousta dalších netradičních propriet.
Proto nebylo vůbec jednoduché vybrat

to nejlepší. Hlasovali žáci naší školy
a nikdo nesměl hlasovat pro svou třídu.
A jak to nakonec dopadlo? Nejvíc hlasů získalo „Dračí vejce“, které vymyslela a vyrobila IX. A. Pomyslné 2. místo
obsadila V. třída se svou sadou „Posvátných kindervajíček“. Na bronz dosáhla
VI. B se svými „Vesmírným a Čtyřsezónním vejcem“. My učitelé jsme byli
rádi, že nemusíme hlasovat, jelikož bychom stejně nevěděli, které vejce vybrat.
Žárovka všem moc děkuje a zasloužená
odměna nemine nikoho, kdo přiložil
ruku k dílu.
Ivana Vaňková,
učitelka ZŠ Neplachovice

Zprávy z obce
45. schůze rady obce 21. 3. 2022

Rada byla seznámena s připraveností stavby „I/57 Skrochovice, obchvat“, kterou budou dotčeny některé obecní
pozemky; projednala a schválila Smlouvu o vypořádání
některých práv a povinností souvisejících s realizací této
stavby s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací. Rada schválila uvolnění finančních
prostředků z rozpočtu obce na výměnu plynového kotle
v nájemním bytě v Obecním domě ve Štemplovci a na zakoupení venkovní vitríny a prosklené skříňky pro místní
část Loděnice. Rada byla informována o vyhlášení krajského kola soutěže „Vesnice roku“ a soutěže „Zlatý erb“ o nejlepší webovou stránku obcí a měst; projednala a schválila
zhotovitele na „Audio, video a zabezpečení“ objektu Multifunkčního domu v Holasovicích (chovatelské středisko)
a zhotovitele akce „Škola Kamenec – výměna střešní kry-

26. zasedání zastupitelstva obce 28. 3. 2022
Zastupitelstvo obce bylo na svém zasedání seznámeno
s plněním příjmů a čerpáním výdajů obce k 2. měsíci 2022
a se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Holasovice za rok 2021 se závěrem „Nebyly zjištěny chyby
a nedostatky“. Zastupitelstvo projednalo „pomoc Ukrajině“ a schválilo uvolnění finančních prostředků z rozpočtu
obce ve výši 40 tis. Kč, kterou částečně odešleme ve formě
finančních prostředků na patřičný účet a částečně ve formě
materiální pomoci ukrajinské rodině, která byla ubytována v turistické ubytovně v Holasovicích. V současné době
je přestěhována do bytu v bývalé Mateřské škole v Neplachovicích. Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočet
obce na rok 2022, který je vyrovnaný a je ve výši cca 83
mil. Kč. Zastupitelstvo dále projednalo a schválilo Smlouvu
o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organiza-

46. schůze rady obce 20. 4. 2022

Rada projednala a chválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu pohostinství a turistické ubytovny „U Laryšů“ v Holasovicích se společností Jemitojedno s.r.o. Neplachovice
(paní Šoltysová). Předmětem dodatku je úprava nájmu ode
dne 1. 4. 2022 a poskytnutí slevy obcí nájemci na nájemném s ohledem na náklady spojené s ubytováním pětičlenné ukrajinské rodiny po dobu 12 dnů. Rada dále schválila
uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce na zakoupení zásahových kabátů pro členy jednotky SDH Kamenec,
na opravu dřevěné podlahy v budově „ovčína“ muzea Slezský venkov ve Dvoře v Holasovicích a na vystrojení vrtané
studny a úpravu okolí studny v Kamenci. Rada byla seznámena s přípravou na akci „Pivní slavnosti 2022“, které se
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tiny“. Rada obce rovněž schválila Účetní uzávěrku za rok
2021 Mateřské školy Holasovice, příspěvkové organizace,
a schválila zhotovitele opravy kamenné zídky v Holasovicích „u Masaryka“. Rada schválila Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti se společností ČEZ Distribuce a.s.
za účelem zřídit a provozovat zařízení distribuční soustavy
ve Štemplovci a schválila Smlouvu o připojení odběrného
zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce a.s. pro elektropřípojku pro stavbu „Zázemí pro hřiště
v Loděnici“. Rada rovněž posoudila jednu žádost a schválila pronájem v jednom bytě Komunitního domu seniorů
v Holasovicích. Rada projednala a schválila novou obsluhu
ČOV v Holasovicích a schválila přijetí neinvestiční dotace
účelově určené k úhradě uznatelných nákladů spojených se
zabezpečením výkonu regionální funkce naší knihovny.

cí, na umístění veřejného osvětlení na státních pozemcích
stavby Zklidnění dopravy v obci Holasovice; dále schválilo
odkoupení pozemků bývalého mlýnského náhonu v Holasovicích od současných vlastníků „Laryšových“ a schválilo zrušení práva zpětné koupě na pozemek v Holasovicích,
který obec prodala pro výstavbu RD, z důvodu splnění sjednaných podmínek. Zastupitelstvo bylo seznámeno s investicemi a akcemi, které plánujeme k realizaci v letošním roce
a jsou zahrnuty do rozpočtu obce. Zastupitelstvo na základě podnětů občanů pověřilo dopravní komisi jednáním
o zklidnění dopravy v Loděnici mezi vjezdem do obce
od Holasovic a kapličkou, dále v Holasovicích na křižovatce na hlavní silnici nad nádražím, kde stavba „Zklidnění
dopravy v obci Holasovice“ nepomohla snížení rychlosti
projíždějících aut, hlavně ze strany od Krnova (např. umístění semaforu na přechod pro chodce).

budou konat ve Dvoře v Holasovicích 18. 6. 2022; schválila
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu sloupu a vzdušného vedení v Loděnici „u pískovny“, kde připravujeme
místa pro výstavbu RD. Rada byla seznámena s výsledky
naší obce, která v roce 2021 odevzdala ke zpětnému odběru a recyklaci prostřednictvím společnosti Elektrowin celkem 790 kg elektrozařízení. Rada byla rovněž informována
o materiálech zaslaných z Ministerstva vnitra a z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které by nám měly
pomoci zvládnout aktuální situaci spojenou s migrací obyvatel Ukrajiny.

Pozvánka

Zveme všechny občany na 27. zasedání Zastupitelstva obce Holasovice, které se bude konat v pondělí 23. 5. 2022, pravděpodobně v budově bývalé školy v Kamenci. 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 30. 4. 2022 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 únor až duben 2022 v měsíci
květnu. Děkuji vám za ochotu a spolupráci.

Volby 2022

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022. Zároveň se budou
konat v našem volebním obvodu i volby do Senátu Parlamentu České republiky. Zastupitelstvo naší obce bude opět patnáctičlenné. Tímto bych chtěl vyzvat občany obce, kteří by chtěli kandidovat do zastupitelstva, aby neváhali kontaktovat obecní úřad
či starostu obce. Termín, do kdy je možno podávat kandidátní listiny příslušnému registračnímu úřadu, je 19. 7. 2022.
Václav Volný, starosta obce Holasovice

Poplatek ze psů
Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatek ze psů na rok 2022, ať tak učiní co nejdříve
na pokladně obecního úřadu nebo převodem z účtu na č. účtu 1846763399/0800, variabilní symbol =
číslo domu. Poplatek ze psů na rok 2022 zůstává nezměněn, tj. 60 Kč; u důchodců (osoba starší 65 let)
je snížená sazba, tedy 30 Kč za jednoho psa.
obec Holasovice

Zápis dětí do MŠ Holasovice pro školní rok 2022/2023
Ředitelka MŠ v souladu s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění a po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023.
• zápis se uskuteční 10. 5. 2022 od 8.00 do 15.00 v kanceláři ředitelky v MŠ Holasovice
• zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a občanský průkaz,
zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat
• pro děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku pěti let, je od 1. 9.
2022 předškolní vzdělávání povinné, zákonný zástupce musí
toto dítě přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole
v termínu zápisu
• o přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30
dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023
• trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti – Holasovice, Loděnice,
Kamenec, Štemplovec
• věk dítěte, přednostně starší
• sourozenec v MŠ
• sociální potřebnost dítěte
• děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku (od nejstarších po nejmladší) budou přijímány do naplněnosti kapacity tříd
Pro přijaté děti proběhne v průběhu května a června v obou mateřských školách adaptační program, kde se děti a jejich
rodiče seznámí s prostředím mateřské školy, učitelkami, materiálním vybavením i obsahem vzdělávacího programu.
O konkrétních termínech budou rodiče včas informováni.
Kamila Zborajová, ředitelka MŠ Holasovice
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Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice

Kam za kulturou? Do knihovny přece!
Po dvou letech nám konečně jaro ukázalo vlídnější tvář
a mohli jsme otevřít své dveře dokořán. Březen - měsíc
čtenářů odstartovala amnestie na upomínací poplatky.
Všichni dlužníci, kteří se v průběhu března ke svým
závazkům přihlásili, odcházeli s čistým štítem. Historicky poprvé jsme uspořádali v knihovně „literární
kavárnu“. Při prvním setkání jsme představili knihovnu a její služby, vysvětlili jsme proces nákupu a zpracování dokumentů, upozornili jsme na nejčtenější
autory a knihy. Druhé posezení v literární kavárně už
bylo konkrétnější. Vybrali jsme 10 aktuálních knižních
novinek, probrali jejich autory i hodnocení a chybět
nemohlo ani předčítání. Setkání milovníků knih v kavárně je vždy příjemné a věříme, že i inspirativní. Další
atraktivní březnovou akcí byla cestovatelská přednáška
manželů Márových, tentokrát na téma „Barma a Vietnam“. Opět jsme střídali údiv se smíchem a domů jsme
si odnesli spoustu exotických zážitků. Výtvarné dílny
jsme otevřeli dvakrát. Poprvé si děti vyráběly jarní dekorace, podruhé si hrály s pískem. Pískohraní slavilo úspěch nejen u nás, ale i na našich pobočkách. Hotové „pískové“ obrázky s jarními motivy byly moc hezké a určitě si jejich tvorbu brzy zopakujeme. I relaxační meditace si našla své příznivce, a proto plánujeme
její rozšíření o cvičení jógy a malování mandal. Ani na výstavy jsme nezapomněli. V březnu jsme si mohli prohlédnout obrázky
Vlasty Palisové, aktuálně zdobí půjčovnu portréty z dílny Hany Volné. Obě autorky jsou neplachovické občanky.
za knihovnu Helena Dehnerová

Jaro v loděnické knihovně

Po dlouhé covidové době se zase knihovna stala „nejen“ výpůjčním místem knižních dokumentů, ale i místem setkávání
při různých akcích. Mezi současné odpočinkové trendy patří
i tvoření všeho druhu. Vyrobit si něco vlastním přičiněním je
zábava. Zaznamenali jsme, že mezi námi je spousta nadšenců zajímajících se o výrobu keramiky. Zkusili jsme je pozvat,
a to hned dvakrát, do improvizované keramické dílničky.
A že se jich sešlo! Nezáleželo na tom, zda někteří zabořili ruce
do chladné keramické hlíny poprvé, nebo již nějakou zkušenost s výrobou keramiky měli. Pod vedením zkušené lektorky
Stáni Mecové byl výsledek všech ohromující. Protože nevlast-
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níme keramickou pec, dvojitý převoz důkladně zabalených
výrobků na přežah a výpal byl trochu adrenalin. Ale vyšlo to!
Nic se nerozbilo, všichni si konečný výrobek mohli později
v knihovně vyzvednout. Při tvorbě jsme se bavili, a tak jsme se
loučili s příslibem, že keramické tvoření zopakujeme a upřednostníme ty, na které se z prostorových důvodů nedostalo.
A pak to chtělo trochu odpočinku při kávě a moučníku. Zahájili jsme nepravidelný cyklus Literárních kavárniček. Kavárnička bude pokaždé na jiné téma. Pro tentokrát jsme zvolili
téma „Loděnice v proměnách času“. Vždyť jak prohlásil jeden
filozof – lidé, kteří zapomněli na minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby opakovali staré chyby. Knihovna se zaplnila
do posledního místečka a nad promítáním starých fotografií
a záznamů naší obce a jejich obyvatel se diskutovalo o sto šest.
Někdy se hádalo, který dům to byl, nebo kde ta stodola stála,
ale většinou, jak se říká, se šlo na jistotu. Některé fotografie
vyvolaly v přítomných i veselé vzpomínky, takže o úsměv
a pohodu nebyla nouze.
Jednoho březnového dopoledne jsme u nás přivítali „čtenáře“
nejmilejší na Počteníčku o jaru. Měli jsme trošku strach, jak
nás děti z loděnické mateřinky přijmou. Ale naše obavy se
rychle vytratily. Zvědavá očka plná očekávání nás přesvědčila,
že to bude bezva dopoledne. Navzájem jsme se představili –
sebe, knihovnu i knížky, a pak už se vše neslo v duchu jara.
Divadlo o Sněženkové víle, poznávání jarního kvítí, hledání
a přiřazování mláďat ke zvířecím rodičům, poznávání barev, probouzející se broučci v jarní trávě, to vše jsme stihli.
A protože jsme i mlsali - čokoládová lízátka a bábovičky paní
Hany Bajtkové mizela v dětech neuvěřitelnou rychlostí - bylo
potřeba se trošku rozhýbat. A tak knihovna poprvé viděla,
jak od semínka až po květ roste rostlinka. Děti odcházely
s malým dárkem v podobě krásné látkové záložky do knihy,
z dílny paní Hany Lutzké. Mou milou povinností je i poděkování studentce Střední pedagogické školy v Krnově - Vendule Bokischové a jejím spolužačkám za to, že si program pro
děti připravily zodpovědně. Díky tomu bylo dopoledne veselé
a pohodové.
První dubnový pátek ukázalo aprílové počasí svou sílu.
Za okny sypalo sněhem a my v knihovně sypali taky. A čím?
Přece barevným pískem. Těm starším to šlo skvěle a dobře
se u toho bavili. A prckové? S jistotou v podobě mámy a táty
za zády se nenechali zahanbit a sebevědomě si přišli pro další
obrázek, který již tvořili úplně sami. Ale než jsme začali barevné obrázky vyrábět, ocenili jsme dárkem v podobě knihy,
záložky a obalu na knihu nejlepší dětskou čtenářku Šarlotku
Kubánkovou a odměnili jsme ji ještě potleskem. Moc gratulujeme. K tomu nechyběla svačina pro děti, káva pro dospěláky
a teplo naší barevné knihovny.
I další dubnové páteční odpoledne patřilo dětem, tentokrát
těm starším. Barevné papíry, špejle, špachtličky, lepidlo, nůžky a další, to vše bylo přichystáno pro dětské ruce a mohlo se
začít pod vedením paní Markéty Bergerové s výrobou hnízd,
chaloupek, beránků a jarních kytiček. A jak už bývá u nás zvykem, nechybělo ani občerstvení, které přišlo malým kreativcům vhod .
A jak se nám všechny akce vyvedly? To posuďte sami z fotek
umístěných na stránkách knihovny https://knihovnaholasovice.info/fotogalerie-2022/ nebo na našem facebooku https://
www.facebook.com/mklodenice.
za knihovnu Marcela Dudysová, foto Ludmila Citronová
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Ze života myslivců
Členové mysliveckého spolku Hůrka Holasovice 26. 2. 2022 bilancovali na střelnici v Neplachovicích uplynulý rok 2021. Jako vždy
jsme na této výroční členské schůzi zhodnotili, co se nám v minulém roce podařilo a co nás čeká a bude potřeba udělat v tom nastávajícím. V současné době má spolek 21 členů ve věku od 20 do 90
let, s průměrným věkem 57,4 let. Z toho je 10 členů z Holasovic, 4
členové z Neplachovic, 2 z Opavy a po jednom z Kamence, Štemplovce, Tábora, Krnova a Bohučovic.
Velká část jednání byla věnována péči o zvěř během celého roku, ale
zejména v zimním období. K tomu nám slouží 19 srnčích krmelců,
8 zaječích krmelečků a jedno krmeliště v lese. U každého takového
zařízení je většinou i slanisko, kde je předkládána zvěři sůl po celý
rok. Sůl je pro přežvýkavce důležitá pro obsah stopových prvků,
jako je draslík, sodík, hořčík a další. Většina krmelců je vybavena
zásobníky, takže zvěř má přístup ke krmivu průběžně po celou
dobu zimního přikrmování. Celkem je zkrmeno od října do března
kolem 6 tun jadrného krmiva (ječmen, oves, kukuřice) doplněného
o medikovanou směs pro zlepšení zdravotního stavu.
Po řádné péči můžeme také lovit. Lov probíhá na základě plánu lovu
schváleného nadřízeným orgánem myslivosti, což je Referát životního prostředí Magistrátu města Opavy. V roce 2021 jsme odlovili
9 srnců a 6 srn. Trofeje srnců se každý rok předkládají na chovatelskou přehlídku, kde odborná komise hodnotí správnost odlovu
jednotlivých kusů. Téměř stejný počet srnčí zvěře hyne na silnicích.
V loňském roce to byl počet 14 kusů, což je alarmující.
Stavy srnčí zvěře spíše klesají, ale hustota dopravy a jeho rychlost
prudce narůstá.
Vzhledem k šířícímu se nebezpečnému onemocnění divočáků africkým morem prasat (AMP), je vyvíjen velký tlak nadřízených orgánů na jejich maximální lov. Toto onemocnění se šíří v okolních
zemích a hrozí velké nebezpečí zavlečení přirozenou cestou k nám.
Na tomto místě je vhodné upozornit naše spoluobčany na to, že
pokud by při procházce v přírodě narazili na uhynulého divočáka,
aby se jej nedotýkali a upozornili nejbližšího myslivce, policii, nebo
přímo veterinární správu. Naše polní honitba není na černou příliš
bohatá, přesto se nám podařilo vloni ulovit 5 dospělých divočáků
a 8 selat.
Drobnou zvěř, jako je zajíc a bažant, dlouhodobě nelovíme.
Na závěr přidáme ještě zprávu o takové malé společenské události. Myslivost je od pradávna provázena řadou zvyků, tradic a rituálů majících za cíl vzdát hold zvěři, přírodě a dát patřičný řád
chování myslivců. Mezi ně patří i akt pasování nebo také přijímání
mezi myslivce. Máme vždycky radost, když přijímáme podle těchto
tradic mladého člena. Tentokrát jsme přijali mezi sebe hned dva,
Ing. Martina Sglundu z Neplachovic a Davida Volného z Holasovic.
Při pokleknutí na pravé koleno jim pasující Radomír Frank poklepal
třikrát loveckým tesákem na rameno a vyslovil pasovací formuli.
Tímto slavnostním aktem byla výroční členská schůze Mysliveckého spolku Hůrka Holasovice zakončena.
První úder dávám jménem naší české myslivosti. Oddanost a věrnost rač jí zachovati.
Druhý úder patří k poctě Hubertově, by ochráncem ti byl v konání
i slově.
Třetí úder k připomínce mysliveckých mravů platí, nerač nikdy
na svůj myslivecký slib zapomenouti.
za Myslivecký spolek Hůrka Holasovice Jiří Bolík
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Poklepáním třikrát na rameno a vyslovením tradiční formule přijímá mezi myslivce Davida Volného
z Holasovic.

Teď už je plnohodnotným myslivcem i Ing. Martin Sglunda
z Neplachovic

Eliminace jmelí – alej Štemplovec 2019
Na základě jednání Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky a státního podniku Lesy České
republiky, který pozemky s alejí spravuje, byl v letech 2019-2020 vypracován
projekt „Eliminace jmelí – alej Štemplovec 2019“, který je schválen ke spolufinancování ze zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu životní
prostředí (OPŽP).
Jedná se o starou lipovou alej v různém stupni odumírání, která spojuje zámecký park s kapličkou na Hůrce a která je zmiňována již v roce 1898, kdy došlo
k přestavbě kaple. Je smutnou realitou, že zdravotní stav celé aleje se v posledních suchých letech výrazně zhoršil, kdy se naplno projevil negativní vliv poloparazitického jmelí bílého.
Původní plán, zaměřený především na úpravy koruny, byl v průběhu podrobného dendrologického průzkumu a biologického posouzení přehodnocen
a dnes je projekt zaměřen na bezpečnostní ořezy, nezbytné kácení a také na vytváření torz tak, aby byla zajištěna provozní bezpečnost a současně zůstala zachována vysoká biologická hodnota území. Součástí projektu je rovněž návrh
nové výsadby stromů, pro kterou byly zvoleny výhradně domácí druhy dřevin
odpovídající místním klimatickým podmínkám. Výsadby jsou navrženy tak,
aby ponechané dřeviny s novou výsadbou tvořily jeden celek, který zachová
kontinuitu místa, zvýší biodiverzitu a posílí funkčnost stávající zeleně.
Díky množství dutin a odumřelého dřeva je celá alej velice cenná jak pro hmyz,
tak i pro dutinové ptáky nebo např. pro zimování netopýrů. To vše je v projektu
zohledněno, např. již zmiňovanou tvorbou torz, stanovenou dobou a teplotou
pro ořez a kácení nebo zbudováním zmírňujících opatření, v našem případě
čtyř broukovišť.
Současné ochlazení nás v realizaci trochu přibrzdilo, nicméně věříme, že se
nám podaří celý záměr co nejdříve uskutečnit a vy si budete moci užívat dlouhé
roky bezpečné, zrevitalizované aleje plné života.
Václav Langer, LČR, s.p., inspektor ochrany přírody, Oblastní ředitelství severní Morava, foto Václav Langer

Volejbalisté TJ Sokol Holasovice se letos zúčastnili již
dvou turnajů
Prvním turnajem byla Zimní smeč ve Velkých Heralticích, která se uskutečnila 22. ledna 2022. Ačkoli nás ráno na cestách překvapila bohatá
sněhová nadílka, v tělocvičně bylo pořádně horko. Aby ne, šest týmů se
ucházelo o místo „na bedně“ a nebylo to vůbec jednoduché. Hráli jsme
ve smíšených týmech, 3 ženy + 3 muži, systémem každý s každým. Už
první zápas s domácími nás nastartoval ke skvělým výkonům. Škoda, že
další zápasy byly střídány dlouhými přestávkami. Síly ubývaly, nikoli
však bojovnost. Na pomyslné bedně jsme nakonec stáli, dosáhli jsme třetího místa. Radost byla veliká a sladkou odměnu, kterou do výher pekla
Jana Šreková, jsme na místě snědli.
OBICOM CUP, volejbalový turnaj mixů 4+2, se konal 12. února 2022
v Opavě. Tady tým Holasky hrál již podruhé, přesto tu někteří hráči byli
prvně. Hrálo se na dvou hřištích a pozvání přijalo deset týmů z Opavy
a okolí. Zde už byli i registrovaní hráči. Neměli jsme čas se ani pořádně
rozkoukat a už jsme hráli první zápas. Opět jsme měli proti sobě domácí
a uhráli jsme remízu. Po přestávce, kdy odehrál zápas jiný soupeř, jsme
opět hráli s vysokým nasazením a podařilo se nám vyhrát oba sety. Škoda, že nás opustilo štěstí a další dva zápasy se nám nepovedly. Se třemi
body jsme se měli poprat o 5.-6. místo. Z časových důvodů však proběhlo
finále pouze o první 4 místa, proto jsme na počet bodů ve skóre skončili
na 7. místě. Jestliže poprvé jsme byli devátí, letos sedmí, v příštích letech
můžeme být jen lepší. Moc to všem hráčům přeji, nejen úspěch a skvělou
hru, ale i dobrou partu přátel.
za TJ Sokol Holasovice Blanka Holčapková
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Kulturní a společenské akce od počátku května do konce letních prázdnin...
14. 5.

Okrskové kolo v požárním sportu, 9. okrsek SDH Pavla Křížkovského, hřiště Holasovice

14. 5.

Memoriál L. Bolíka, kulový trojboj malorážkou, Myslivecký spolek Hůrka Holasovice, střelnice Neplachovice

21. 5.

Dětské rybářské závody, Rybářský spolek Loděnice, rybník Loděnice

21. 5.

Jarní rybářské závody, Rybářský spolek Loděnice, rybník Loděnice

22. 5.

Pouť na Hůrku, římskokatolická farnost Neplachovice, SDH Štemplovec, obec Holasovice, náves Štemplovec

28. 5.

Kácení májky, Spolek rodičů při MŠ Holasovice, zahrada MŠ Holasovice

4. 6.

Smažení vajec, Český svaz žen Loděnice, pískovna Loděnice

11. 6.

Schůze k Měsíci myslivosti, Myslivecký spolek Hůrka Holasovice, střelnice Neplachovice

11. 6.

Tenisový turnaj ve čtyřhře mužů, TK Štemplovec, tenisový kurt Štemplovec

11. 6.

Letní přátelský turnaj ve volejbale, TJ Sokol Holasovice, sportovní areál Holasovice

18. 6.

Pivní slavnosti, Kulturní komise obce Holasovice, Dvůr Holasovice

19. 6.

Boží tělo, římskokatolická farnost Neplachovice a 9. okrsek SDH Pavla Křížkovského, náves Neplachovice

24. 6.

Zahradní slavnost, Spolek rodičů při MŠ Holasovice, zahrada MŠ Holasovice

2. 7.

Benátská noc, SDH Štemplovec, parčík Štemplovec

9. 7.

Benátská noc, SDH Kamenec, hřiště Kamenec

16. 7.
6. 8.

Soutěž modelů letadel, modelářský kroužek při ZŠ Neplachovice, louka u řeky Opavy
Tenisový turnaj ve smíšené čtyřhře, TK Štemplovec, tenisový kurt Štemplovec

13. 8.

Soutěž přes rybník, memoriál Libora Loserta a benátská noc, SDH Loděnice, hráz rybníka Loděnice

13. 8.

Císarská veterán rallye (zastávka na trase), Slezský venkov, z.s., Dvůr Holasovice

20. 8.

Tenisový turnaj ve dvouhře žen, TK Štemplovec, tenisový kurt 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 v květnu a v červnu
Promítáme každou středu v 18.00 hodin, není-li uvedeno jinak. Vstupné na všechna představení je 20,- Kč.
11. 5.

Betlémské světlo, komedie ČR, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky

18. 5.

V létě ti řeknu, jak se mám, komedie ČR/SR, mládeži přístupno, mluveno česky

25. 5.

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

1. 6.

Croodsovi: Nový věk, animovaná komedie USA, mládeži přístupno, mluveno česky

8. 6.

Srdce na dlani, komedie ČR, mládeži přístupno, mluveno česky

15. 6.

Ženy a život, romantická komedie ČR, mládeži přístupno, mluveno česky

22. 6.

Moje krásná příšerka, animovaný rodinný film Rusko, mládeži přístupno, mluveno česky

29. 6.

Tralala, muzikál Francie, mládeži přístupno od 18 let, mluveno francouzsky (s českými titulky)

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