NAŠE OBEC
Když je mírná zima v lednu, únor přinese jí bednu.
Ročník: 18
Číslo: 1
Vyšlo: 25.1.2008

11. zasedání Zastupitelstva obce Holasovice se bude konat v pondělí 28.1.2008 v 18.00 hod. v zasedací
místnosti Obecního úřadu v Holasovicích. Zveme všechny občany k účasti.

Adventní průvod
Letos to bylo už pátým rokem, co se nám podařilo zorganizovat dnes již tradiční adventní průvod. Vzpomínáte ještě, jak
to začalo?
Sešla se parta lidí ve sdružení rodičů, která měla chuť udělat nějaký netradiční průvod s blikátky, světýlky, lampióny.
Průvod, který půjde vesnicí do zámku.
Chtěli jsme, ať se lidé v tento adventní čas přijdou odreagovat od předvánočního shonu, od uklízení a pečení cukroví.
I když ne vždy nás poslouchalo počasí a technika, musím říct, že adventní průvod se stává rok od roku oblíbenější akcí.
Posledním důkazem byla návštěvnost v letošním průvodu. A teď malé ohlédnutí do let minulých.
První adventní průvod byl průvod Tří králů a andělů Neplachovicemi do zámku.
O rok později jsme se sešli v Holasovicích u obecního stromu, který jsme spolu se starostou Holasovic rozsvítili.
Za doprovodu kytar jsme si zazpívali koledy. V čele s anděly jsme se přemístili do Neplachovic k lípě, kterou jsme také
se starostou Neplachovic rozsvítili. Pěkný program nás čekal u hasičské zbrojnice.
Třetí adventní průvod začal v obou vesnicích současně. Po rozsvícení obecních stromů se oba průvody spojily v jeden a
ten pokračoval v čele s anděly do zámku. Velkým překvapením byl příjezd Mikuláše.
Loňský adventní průvod vyšel od školy. Do zámku se šlo netradičně spodní branou. Cesta byla osvětlena loučemi.
Do zámecké zahrady přijela ledová královna, která odemkla ledový svět.
A letošní pátý adventní průvod? Ten máme ještě všichni v živé paměti.
U pošty trubač ohlásil příjezd krále, který pozval všechny do pohádkového království. Jedna pohádka střídala druhou a
děti hádaly z malých ukázek, která to je pohádka. Zpívaly se pohádkové písničky a jako každý rok jsme rozdávali dětem
balíčky. Paní učitelka Matějková s dětmi napekla perníčky a hosté se při jejich ochutnávání zahřívali hřejivými nápoji.
Obrovský dík patří učitelům, kteří se vždy skvěle postarali o pěkný program. Protože secvičit s dětmi takové vystoupení
vyžaduje velkou dávku dřiny, trpělivosti a pevných nervů. A za to mají můj obdiv a určitě obdiv vás všech. Moc si vážím
práce všech členů ve sdružení rodičů, každý z nás pomáhá na akcích jiným způsobem. Iveta Králová má skvělé nápady a
vymýšlí, jak mají akce probíhat, Helena Dehnerová skládá básničky na pozvánky, Pavel Böhm dává pozvánkám
konečnou podobu a stará se o veškeré osvětlení, Marie Antalová je náš mozek a nejen, že to celé organizuje a zastřešuje,
ale také myslí na nejmenší detaily celé akce, p.uč. Wertichová napsala texty ke všem adventním průvodům a tak bych
mohl pokračovat.
Také bych chtěl poděkovat OÚ Holasovice a OÚ Neplachovice za finanční podporu bez které by to nebylo vůbec možné
zrealizovat.
Velký dík také patří vám, občané, kteří nás přijdete za každého počasí podpořit a pobavit se. Díky vašim reakcím
poznáváme, co je třeba příště vylepšit.
A bude ještě nějaké příště? Věřím, že ano, že se v příštím roce všichni zase sejdeme v adventním průvodu.
Vladimír Štec, předseda SR při ZŠ Neplachovice

Statistika – rok 2007
Stav narozených dětí:

chlapci
8
Úmrtí:
muži
děvčata
4
ženy
Přihlásilo se k trvalému pobytu: 13 mužů a 10 žen.
Odhlásilo se z trvalého pobytu: 10 mužů a 11 žen.
K 1.1.2008 měla naše obec 1360 obyvatel. Holasovice – 672, Loděnice – 451, Kamenec – 145,
Štemplovec 92.

10
1

Tříkrálová sbírka
Tříkrálovým koledníčkům přispěli občané v Holasovicích částkou 6.156,50 Kč, v Loděnici částkou 7.872 Kč,

ve Štemplovci částkou 3.795 Kč a v Kamenci částkou 3.515,50 Kč.

Plesová sezóna 2008
26.1.2008 – SR při ZŠ Neplachovice, chovatelské středisko Holasovice, hudba V. L. duo z Krnova.
27.1.2008 – SR při MŠ Loděnice, dětský maškarní ples, zámek Kocharowský Loděnice.
02.2.2008 – Český svaz zahrádkářů, chovatelské středisko Holasovice, hudba T & T duo.
09.2.2008 – SR při MŠ Holasovice, dětský maškarní ples, hasičská zbrojnice Holasovice.
09.2.2008 – Ples SDH Loděnice, zámek Kocharowský Loděnice, hudba p. Zdeňka Gracy.
16.2.2008 – Maškarní ples TJ Sokol Holasovice, chovatelské středisko Holasovice, hudba p. Zdeňka Gracy.
16.2.2008 – Ples SDH Neplachovice, restaurace U Lípy, hudba p. Baďury z Dol. Benešova.
15.3.2008 – Pochování basy, SR při MŠ Loděnice a SDH Loděnice, chovatelské středisko Holasovice, hudba Bledule.

Upozornění
Od 01.01.2008 je provozovatelem vodovodu v obci Kamenec a Štemplovec společnost SmVaK Ostrava a.s. Odečty
v daných obcích se budou provádět čtvrtletně, stejně jako v Holasovicích a Loděnice, a to v měsících 2, 5, 8 a 11.
V Kamenci a Štemplovci budou první odečty provedeny až v měsíci květnu 2008. Do této doby provedou pracovníci
SmVaK Ostrava a.s. výměny vodoměrů na Kamenci a ve Štemplovci. Současně s výměnou vodoměrů budou odběratelé vlastníci nemovitostí obesíláni smlouvami o dodávce vody.

Lucky CS GOLD s.r.o., čerpací stanice – Neplachovice Zadky
Přijme obsluhu čerpací stanice
Požadujeme: SŠ vzdělání,práce na PC,praxe v oboru vítaná, řidičský průkaz skupina B, komunikativnost,
příjemné vystupování,loajalita.
Strukt. životopis zasílejte: Čerpací stanice GOLD, Neplachovice Zadky č.23, 74 7 74
Tel/Fax: 553 663 555, Mobil: 602 730 605

Místní akční skupina Opavsko
Místní akční skupina Opavsko (MAS Opavsko) je občanské sdružení, které sdružuje zástupce obcí regionu,
místních podnikatelů zejména ze zemědělství a různých neziskových organizací. Cílem organizace je přispět k rozvoji
regionu Opavska. Území působnost MAS Opavsko zahrnuje jižní část okresu Opava bez Vítkovska. Toto území zahrnuje
41 obcí s přibližně 42 tis. obyvateli.
Činnost této organizace se orientuje zejména na využití finančních prostředků v rámci programu LEADER. Program
LEADER (z anglického links between actions for the development of the rural economy – propojení aktivit pro rozvoj
venkovské ekonomiky) je jedním z řady nástrojů politiky regionálního rozvoje. Je součástí Programu rozvoje venkova
ČR, který podporuje zemědělství, lesnictví a rozvoj venkova, jako takzvaná osa IV. tohoto programu.
Hlavní část aktivit sdružení MAS Opavsko směřuje na podporu zemědělství, obcí a činnosti neziskových organizací.
Další významnou část aktivit bude představovat vzdělávací a školící činnost. První vzdělávací seminář zaměřený
na vytváření tzv. „Komunitních škol“ proběhl 7. prosince. V roce 2008 se předpokládá uskutečnění vzdělávacích akcí
zaměřených na využití obnovitelných zdrojů energie a venkovský cestovní ruch. Vzdělávání bude zahrnovat teoreticky
zaměřený seminář a prakticky zaměřenou exkurzi.
V prosinci 2007 připravila a podala MAS Opavsko žádost o dotaci z osy IV. LEADER v rámci Programu rozvoje
venkova. V případě úspěchu této žádosti, mohou přes MAS Opavsko získat podporu na svou činnost i různé neziskové
organizace a podnikatelé z Vaší obce. Bližší informace o úspěchu této žádosti budou známy v dubnu 2008.
Bližší informace o MAS Opavsko, aktivitách této organizace, možnostech čerpání podpory v rámci programu Leader a
místech a termínech konání seminářů a dalších vzdělávacích aktivit získáte na níže uvedených kontaktech a zejména
na internetových stránkách www.region-opavsko.cz , kde budou uveřejněny všechny potřebné informace. V blízké době
bude možné navštívit přímo kancelář občanského sdružení v Národním domě v Hradci nad Moravicí.
E-mail: masopavsko@seznam.cz
Místní akční skupina Opavsko
Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí

Kino Holasovice – únor 2008
Vstupné na všechna představení je 20,-- Kč.
1.2.2008 v 18.00 hod. – Rezident Evil: Zánik, mládeži přístupný od 15 let, mluveno anglicky. 8.2.2008 v 18.00 hod. –
Zlatý kompas, mládeži přístupný, mluveno česky. 15.2.2008 v 18.00 hod. – Superbad, mládeži přístupný od 15 let,
mluveno anglicky. 22.2.2008 v 18.00 hod. – Chyťte doktora, mládeži přístupný, mluveno česky. 29.2.2008 v 18.00 hod.
– Václav, mládeži přístupný, mluveno česky.
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