Březnové slunce má krátké ruce.
Ročník: 18
Číslo: 2
Vyšlo: 14.3.2008

Velikonoce
Velikonoce patří k vrcholům církevního roku a pro křesťany byly vždy nejdůležitějšími svátky – oslavou zmrtvýchvstání Krista po
jeho ukřižování. Oslavy ve velikonočním období však mají mnohem starší tradici, která souvisí s příchodem jara, slunce a tepla. Toto
období roku znamenalo pro naše předky konec dlouhé zimy a počátek nového léta. Svou naději na dobrý a úrodný rok se snažili
podpořit různými rituály, které (ať keltské, germánské, nebo slovanské) přetrvaly po dlouhá staletí a mísily se s rituály křesťanskými.
Velikonoce se slaví vždy po jarní rovnodennosti, první neděli po jarním úplňku. Tímto způsobem stanovená neděle může být mezi
22.březnem a 25.dubnem.
Čas předvelikonočního půstu trvá 40 dní. Tento Velký půst začíná Popeleční středou a trvá do Božího hodu velikonočního, tedy
Velikonoční neděle. V tomto čase se omezujeme v jídle, ale také i ve společenském životě. Celé toto období je naplněno pohanskými
zvyky a křesťanskými tradicemi.
První neděle postní - „Černá“
Název vznikl pravděpodobně proto, že ženy odkládaly v době půstu pestré části oděvu a oblékaly se do tmavých šatů a zástěr a na
hlavu vázaly černé šátky.
Druhá neděle postní – „Pražná“
Takto se nazývala podle tradičního jídla „pražmy“, což byl staroslovanský pokrm z praženého nedozrálého obilí. Někde se jí také
říkalo „Sazometná“, protože se v tento očistný den dělal pořádek a vymetaly komíny.
Třetí neděle postní – „Kýchavá“
Pověra, kolikrát člověk v tento den kýchne, tolik let bude ještě naživu, dala název této neděli. Původ pochází z doby morové
epidemie, protože první projevy nákazy byly spojeny právě s kýcháním, a proto se při něm přálo „Pozdrav tě Pán Bůh“, aby se
nebezpečí zažehnalo.
Čtvrtá neděle postní – „Družebná“
V tuto neděli bylo možné mírně porušit přísný půst. Mládeži bylo povoleno sejít se a poveselit na návsi nebo v některém stavení
ve vsi, kde měli svobodnou dívku či mládence. Pekly se větší kulaté koláče s několikerým plněním(„družbance“).
Pátá neděle postní – „Smrtná“
Váže se k ní starý zvyk „vynášení Smrti (krajově též Moreny, Mařeny nebo Mořeny)“. Je to figura zhotovená ze slámy a hadrů (režná
košile a sukně) s pomalovaným obličejem a na krku má korále z vyfouknutých nebarvených vajíček. Je připevněna na tyči a za zpěvu
mládeže vynášena ze vsi a vhozena do vody nebo spálena. Tento zvyk symbolizuje vyhánění zimy.
Šestá neděle postní – „Květná“
Tímto dnem se připomíná vjezd Krista do Jeruzaléma. V tomto kraji rostou palmy, které bylo zvykem světit. V našich krajích palmy
zastoupily větvičky jívy – kočičky. Svěceným kočičkám se přisuzovala zázračná moc, měly pomáhat proti pohromám, kouzlu,
nemocem. Zastrkovaly se za rám svatých obrazů, za domácí kříže nebo se zapichovaly na kraj pole, aby ochránily úrodu.
Pašijový týden – poslední týden před Velikonocemi.
Modré pondělí, Žluté úterý
V tyto dny se ve všech chalupách gruntovalo (uklízelo).
Škaredá středa
Tento den se nesměl nikdo na nikoho mračit, aby se nemračil po celý rok.
Zelený čtvrtek
Název dostal podle zelené barvy Olivové hory, kde začalo Kristovo utrpení. V tento den bývá zvykem připravovat jídlo ze zelené
zeleniny nebo bylin, aby byl člověk po celý rok zdráv. Zvyk měl poměrně reálný základ, na jaře je totiž nutné dostat do těla vitamíny.
V tento den také po ranním Gloria zmlknou zvony a říká se, že odletěly do Říma. Až do Bílé soboty je zvonění nahrazováno zvukem
klapaček, hrkaček, řehtaček, ščekotek, valch a bukálů, s nimiž chlapci chodí po vsi ráno, v poledne a večer a naposledy na Velký
pátek ve 3 hodiny odpoledne.
Velký pátek
Je to den ukřižování Krista, den hlubokého smutku.
Bílá sobota
V mnohých krajích se světí oheň před kostelem, žhnoucí oharek si hospodyňky odnesou domů a tam znovu zažehnou všechna ohniště.
Na Bílou sobotu se také zvony vracejí z Říma a opět se rozezní.
Velikonoční neděle (Boží hod velikonoční)
Vrcholí svátky, končí půst. V kostele se provádí svěcení pokrmů (beránek, mazanec, vejce, chleba, víno). Nesmělo se zametat, stlát
lůžkoviny, vynášet hnůj, mýt nádobí, šít nebo čistit boty.
Velikonoční pondělí
České Velikonoce charakterizuje živá tradice – „velikonoční pomlázka (kyčkovanky)“. Pomlázka (kyčka) je symbolem předávání
síly, zdraví a svěžesti (omlazení). Šlehány jsou dívky a ženy, aby byly zdravé, veselé a pilné. Odměnou za pomlázku jsou malovaná
vajíčka.
Helena Dehnerová, kronikářka obce

Veřejná sbírka
Zastupitelstvo obce Holasovice schválilo dne 25.2.2008 konání veřejné sbírky. Krajský úřad Moravskoslezského kraje tuto sbírku
potvrdil na období od 15.3.2008 do 31.12.2010, a to pro celé území ČR. Účelem veřejné sbírky je záchrana zdraví a života malého
dítěte Antonína Bolíka, nar. 16.11.2005, bytem Holasovice 84, který trpí nevyléčitelnou nemocí SMA I. typu (spinální svalová
atrofie). Finanční prostředky je možno poskytnout dvěma způsoby, a to buď převodem na zvláštní bankovní účet u ČS a.s. Opava , č.
účtu: 1858568339/0800 nebo přímo v hotovosti na Obecním úřadě v Holasovicích prostřednictvím sběracích listin.
Jindřich Dobřecký

Daň z příjmů fyzických osob
I v letošním roce mají občané možnost odevzdat své daňové přiznání za rok 2007 na obecním úřadě v Holasovicích. Pracovníci
Finančního úřadu Opava budou tato daňová přiznání přebírat ve čtvrtek 20.3.2008 v době od 10.00 do 17.00 hodin v zasedací
místnosti obecního úřadu.

Změna ordinačních hodin MUDr. Evy Čechové
Dětskou lékařku MUDr. Evu Čechovou bude po dobu mateřské dovolené zastupovat MUDr. Pavla Dospělová takto:
Pondělí
07.30 – 10.00
Úterý
14.00 – 16.00
Středa
07.30 – 09.00
9.00 – 10.00 poradna
Čtvrtek
08.00 – 09.00 Brumovice
9.00 – 10.00 poradna Brumovice
Pátek
12.00 – 14.00
Mimo ordinační hodiny je možná konzultace na tel. 604 479 639.

Výzva občanům
Vyzýváme občany, kterých se týká rekonstrukce chodníků a vjezdů v Loděnici, a mají k provedení této práce poznámky nebo
připomínky (nekvalitně provedená práce, poškození soukromého majetku), aby se vyjádřili písemně do 31.3.2008.
Tyto Vaše připomínky budou vzaty v úvahu a dle možností napraveny. Písemné připomínky podávejte buď na Obecní úřad
Holasovice nebo loděnickým zastupitelům Ivaně Kramné, Evě Sglundové, Marku Paletovi nebo Drahomíru Antalovi.
PS: Pevně však věříme, že celkově tato rekonstrukce přispěla ke zkvalitnění našeho života a zkrášlení obce.
Zastupitelstvo obce Holasovice

Očkování psů a koček
Kamenec, Štemplovec - 4.4.2008 od 16.00 do 18.00 hod. po domech.
Holasovice
- 5.4.2008 před OÚ Holasovice mezi 8 – 9 hodinou a potom veterinář navštíví domácnosti.
Cena běžné vakcíny 120,- Kč (proti vzteklině), kombinovaná vakcína (speciální) za 300,- Kč.
MVDr. Roman Jokl

Sběr nebezpečného odpadu se uskuteční na prostranství před Obecním úřadem v Holasovicích dne 9.4.2008 v době od 15.00
do 17.00 hod. Technické služby Opava budou sbírat akumulátory, zářivky, barvy, oleje, léky, fotochemikálie, kyseliny, pesticidy atd.
Také budou sbírány ledničky, televizory, počítače a počítačové monitory.
Tento sběr je organizován pro občany obce Holasovice bezplatně, na vyzvání je nutno předložit občanský průkaz.

Výměna občanských průkazů
Upozorňujeme občany, kteří mají občanské průkazy bez strojově čitelných údajů vydané do 31. prosince 2003, že platnost těchto
průkazů končí k 31. prosinci 2008. Nečekejte na poslední chvíli a vyměňte si váš průkaz včas.

Aktuální informace autoškoly SPRINT občanům Holasovice
Autoškola SPRINT oznamuje všem zájemcům o řidičská oprávnění Skupin A/50 až C, E, že v měsíci dubnu a květnu zahájí tradiční
letní kurz pro všechny uchazeče z obce Holasovice a blízkého okolí.
Kurz bude zahájen ve dvou termínech, a to ve čtvrtek 24.4.2008 v 16.00 hod. (termín první) a v pondělí 5.5.2008 v 16.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holasovicích. Žádosti si uchazeči mohou vyzvedávat taktéž v budově Obecního úřadu
v Holasovicích u paní Matýskové. Veškeré informace k vyplnění žádosti jsou přiloženy na informačním letáčku. Je možno informovat
se také na telefonním čísle 605 811 905. Podrobný plán organizace kurzů se sestaví přímo na zahájeních.
Rozdělení skupin a ceník:
Skupina A/50 (AM) malý motocykl do konstrukční rychlosti 45 km/h.
…………. 3.500,-- Kč.
Skupina A1 – motocykl do objemu 125 cm/3 do 11 KW
…………. 3.500,-- Kč.
Skupina A/18 – motocykl s omezením do 25 KW
…………. 4.500,-- Kč.
Skupina A/21 – motocykl bez omezení (podmínkou věk 21 let)
…………. 2.500,-- Kč.
Skupina B – osobní automobil
…………. 6.750,-- Kč.
Skupina C – nákladní automobil
…………13.000,-- Kč.
Skupina E – přívěs, návěs za „C“
…………..7.000,-- Kč.
Ještě jednou srdečně zveme všechny uchazeče a těšíme se na spolupráci. Vaše autoškola SPRINT.

Kino Holasovice – duben 2008

Vstupné na všechna představení je 20,-- Kč.
4.4.2008 v 18.00 hod. – Pan Včelka, mládeži přístupný, mluveno česky. 11.4.2008 v 18.00 hod. – Asterix a Olympijské hry,
mládeži přístupný, mluveno česky. 18.4.2008 v 18.00 hod. – Svatba na bitevním poli, mládeži přístupný od 12 let, mluveno česky.
25.4.2008 v 18.00 hod. Lovci pokladů: Kniha tajemství, mládeži přístupný, mluveno anglicky.
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