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Reportáž ze zápasu s Lubinou

V neděli 1. 4. odehrály naše ženy první domácí jarní utkání s týmem Lubiny.
Tým loděnických fotbalistek nastoupil
bez zraněné Varyšové, Rychtové, Ondráčkové a Hájkové. Holky se pomaleji
rozehrávaly, ale přesto byly na hřišti už
od úvodních minut lepším týmem. Několik slibných šancí si vytvořily v úvodu,
ale první gól přišel až v 19. minutě, kdy
kopala rohový kop Jarošová a hostující
Marková si srazila míč do vlastní sítě 1:0. O pět minut později centrovala Jarošová do pokutového území a Lehnertová
se nemýlila, 2:0. Do poločasu Lubina
snížila z pokutového kopu po „faulu“
naší Ivy Šrekové. Do kabin se šlo za stavu
2:1. O přestávce dostala děvčata pokyny,

které ve druhém poločase plnila do puntíku a odměnou jim byla v 61. minutě
uklidňující branka po ose Káji Stárkové
a zakončující Hanky Lehnertové. Hostující hráčky přitvrdily, ale naše holky
se nenechaly rozhodit a dále hrály „pohledný“ fotbal. Postupem času hostující
odpadly fyzicky a na place byl jeden tým.
Konečný stav na 4:1 uzavřela po 88. minutě Kája Šreková, která v zápase hrála
tam, kde se jí zrovna zachtělo. 😂

„ Na první domácí zápas jsme se těšili,
po kvalitní zimní přípravě jsem věděl,
že holky jsou na tom dobře nejen fyzicky, ale i psychicky (stmelovací akce vždy
dopadly na výbornou 😂). Před úžasnou domácí návštěvou se nám podařilo získat tři důležité body do tabulky.
Holky byly lepším týmem, ale hra nebyla podle mých představ - máme před
sebou spoustu práce,“ dodal po zápase
trenér Ondřej Černý.
Lucie Rychtová, foto Jan Heisig

Střelci z Neplachovic opět na bedně
24. března vyjeli čtyři mladí střelci, členové střeleckého kroužku AVZO Neplachovice, v doprovodu trenérů a rodičů, na závody Mistrovství republiky AVZO ve vzduchových zbraních do Hanušovic. Velkou radost nám udělali střelci v disciplíně 30 ran
vleže, když se ve svých kategoriích umístili takto: 1. místo – Tomáš Varšo, 2. místo
– Eliška Doleželová, 3. místo – Tomáš Konečný a 3. místo – Karolína Kociánová.
Děkuji a věřím, že i ostatní bude tento úspěch inspirovat k dalším dobrým výkonům
pro nastávající sezónu.
Pavel Vaněk, předseda AVZO Neplachovice

Zprávy z obce
43. schůze rady obce 19. 3. 2018
Rada na své schůzi projednala a schválila uvolnění finančních prostředků
z rozpočtu obce na zakoupení motorové pily, včetně příslušenství, a svítidel
na hasičské přilby pro potřeby zásahové
jednotky SDH Holasovice; schválila pronájem části obecního pozemku v Holasovicích u moštárny za účelem uschování techniky. Rada projednala zprávu
výběrové komise a schválila společnost
Patrik Wieder, Oldřišov jako zhotovitele

díla „Obnova stromořadí kolem fotbalového hřiště v Holasovicích“, schválila
provedení udržovacího řezu a průklestu
hrušňové aleje v Loděnici Jaroslavem
Koudelou,
zahradnictví-školkařství,
a vzala na vědomí seznam členů zásahové jednotky SDH Loděnice a plán odborné přípravy a výcviku této jednotky
na rok 2018. V souvislosti s Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) rada projednala a schválila

25. zasedání zastupitelstva obce 22. 3. 2018

Zastupitelstvo obce bylo na svém zasedání seznámeno
s plněním příjmů a čerpáním výdajů obce k 2. měsíci 2018
a schválilo rozpočet naší obce na rok 2018. Dále zastupitelstvo
schválilo bezúplatný převod pozemku v Holasovicích z České
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
- na obec Holasovice a schválilo prodej dvou stavebních pozemků v Kamenci v lokalitě u vodojemu. Zastupitelstvo projednalo a schválilo koupi části pozemku v Holasovicích, který byl

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. 2018 co nejdříve. 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 2018 v měsíci květnu.
Děkuji vám za ochotu a spolupráci.
Václav Volný,
starosta obce

Pozvánka

smlouvu o poskytnutí služeb pověřence
pro ochranu osobních údajů se společností SMS-služby s.r.o. a schválila pracovní skupinu obce pro řešení krizových
situací. Rada byla seznámena s návrhem
smlouvy o bezúplatném převodu pozemků ze Státního pozemkového úřadu ČR
na obec Holasovice – jedná se o pozemek pod sociálním zařízením kuželny
v Loděnici a pod komunikací z Loděnice
do Tábora.

zabrán stavbou Zklidnění dopravy v obci Holasovice. Zastupitelstvo bylo seznámeno s dokončenými, rozpracovanými a připravovanými akcemi a stavbami v letošním roce a projednalo
přípravu zhotovení obecního stolního kalendáře na rok 2019
a vydání knihy o historii Holasovic v letošním roce. Zastupitelstvo bylo rovněž seznámeno se stavem prodeje železniční
zastávky v Holasovicích, kde v současné době probíhá schvalovací proces na Ministerstvu dopravy a vládě ČR.

Průběh zápisu do I. třídy

Budoucí prvňáčky jsme přivítali 5. dubna 2018. V doprovodu svých rodičů, ale
i prarodičů, přišlo k zápisu 30 dětí. O pohodový průběh zápisu se zasloužily paní
učitelky 1. stupně a vedoucí učitelka mateřské školy Lenka Gorčicová. Dárečky pro
budoucí prvňáčky připravily paní vychovatelky. Za skvělou organizaci zápisu patří
paním učitelkám a vychovatelkám mé velké poděkování. Pro děti měly paní učitelky
připraveny aktivity, jejichž zvládnutí přispívá ke zdárnému nástupu do I. třídy. Děti
kreslily, počítaly, poznávaly barvy a základní geometrické tvary, přednesly básničku
či zazpívaly písničku nebo pověděly něco
zajímavého o sobě. Pro budoucí prvňáčky připravujeme tzv. „Školičky“. Při těchto
setkáních děti poznají prostředí základní

školy, prohlédnou si třídy, jídelnu i školní
družinu, vyzkoušejí si také práci v lavicích,
seznámí se s novými kamarády a poznají
svou paní učitelku. Informace o organizaci
Školiček obdrželi rodiče u zápisu, rovněž
budou zveřejněny na webových stránkách
školy a v příslušných mateřských školách.
Těšíme se na viděnou!
Ivana Pavlíková, ředitelka školy,
foto archív ZŠ Neplachovice

Zveme všechny občany na

26. zasedání Zastupitelstva obce Holasovice,
které se bude konat v pondělí
28. 5. 2018 v obecním domě ve Štemplovci.

Program jednání bude uveden na pozvánce a zveřejněn obvyklým způsobem.
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Mateřská škola Holasovice, příspěvková organizace, Holasovice 75, 747 74
Zápis dětí do MŠ Holasovice pro školní rok 2018/2019
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 2018/2019:
• zápis se uskuteční 3. 5. 2018 od 8.00 do 15.00 hodin 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. 2018 dosáhnou věku pěti let, je
od 1. 9. 2018 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 2018/2019:
• 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
Zákonný zástupce může přinést již k zápisu vyplněnou Žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání (včetně potvrzení dětského
lékaře), která je ke stažení na webových stránkách obce Holasovice - www.obec-holasovice.cz, nebo si ji vyzvednout osobně
v MŠ Holasovice.
Kamila Zborajová, ředitelka MŠ

Významné ocenění
oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké
nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného
činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu
a vzdělávání v České republice. Kandidáty na medaili
může navrhnout ředitel školy, učitel, žák, rodič, obec
nebo kraj. Medaili 1. stupně letos obdrželo 16 laureátů,
medaili 2. stupně obdrželo 24 laureátů. Autorem medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský. „Jsem moc
ráda, že úředníci ministerstva akceptovali naši nominaci na vyznamenání. Blahopřeji k ocenění paní ředitelce,
a zároveň i všem pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům školy, protože toto vyznamenání je tak trošku
i jejich. Děkuji jim za práci ve škole a za vzájemnou
spolupráci na velmi vysoké úrovni“, komentuje událost
starostka Neplachovic, Dana Schreierová.
28. března 2018 bylo ve Valdštejnském paláci
v Praze uděleno 40 vynikajícím pedagogům nejvyšší ocenění v oblasti školství –
„Medaile MŠMT“. Mezi oceněnými byla i paní
ředitelka ZŠ a MŠ v Neplachovicích - PaedDr. Ivana Pavlíková, která převzala medaili 2. stupně
z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy,
Roberta Plagy. Ve funkci ředitelky školy výrazně
přispěla k jejímu rozvoji jak v oblasti vzdělávání,
tak i v oblasti modernizace, ale zároveň kladla velký důraz na zajištění přátelského klimatu, zapojila
školu do mnoha projektů, včetně podpory přírodovědného a technického vzdělávání, zavedla kontinuální logopedickou péči již od mateřské školy.
Medaile MŠMT se uděluje od roku 1992, je

za ZŠ Neplachovice Renata Schreierová,
foto archív MŠMT
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Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice
Vyhlášení prestižní ceny „Nejmladší čtenář roku 2018“
Březnová tradice oceňování nejlepších čtenářů napříč republikou byla založena v roce 2011. Základním kritériem pro výběr oceněných je počet výpůjček za uplynulý rok. Letos odměňujeme nejmladší čtenáře - kritériem je věk dítěte a pravidelné

půjčování knih prostřednictvím rodičů. Cenu roku 2018 získávají tito nejmenší čtenáři: Anna Anežka Hankeová, Vendula
Antalová a Pavel Burget.

12. 4. – 14. 5. 2018

čtvrtek 3. 5. 2018, 18.00 hodin

čtvrtek, liché týdny

Výstava obrazů

Unikátní přírodní produkty firmy Ramissio
Představení výživových doplňků, vyráběných podle starověkých východních
receptur. Superpotravinu goji (kustovnici
čínskou), nazývanou nazývanou též elixírem dlouhověkosti a ovocem nesmrtelnosti,
a další zdraví zdraví prospěšné produkty vám
představí lektorka Pavlína Valentovičová.

Kreativní kurz pletení a háčkování
Kurz pletení a háčkování pro naprosté
začátečnice, které nedržely nikdy nikdy
jehlice a háček v ruce, i zkušené pletařky, které si chtějí rozšířit obzory, obzory
a naučit se nové techniky a drobné vychytávky.

Jany
Šlachtové

Čtenářská soutěž pro děti „Lovci perel 2018“
Od března se mohou děti zapojit do vzrušujícího lovu mořských perel. Najít knihu, označenou jako perlorodku, přečíst ji,
a poté správně zodpovědět otázky – to jsou úkoly, které na své
cestě musí zvládnout. Za každou přečtenou knihu a správně
vyplněný hrací list dítě získá mořskou perlu. Na konci roku

jsou odměněni nejen nejšikovnější lovci, ale všichni, kteří se
soutěže zúčastnili.
Vyhrává totiž každý, komu se kniha stala nerozlučným přítelem.
za knihovnu Helena Dehnerová

Velikonoční tvoření v MK Štemplovec
Před Velikonocemi, v pondělí 26. 3., uspořádala knihovna ve Štemplovci tvořivé odpoledne. Pozvala babičky, maminky a děti, aby si vytvořily velikonoční dekorace. Babičky
a maminky vyráběly zajíčky z břízy, děti malovaly vajíčka
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a pekly perníčky. Občerstvení bylo zajištěno. Podávala se káva,
čaj a tradičně upečený beránek. Děti si snědly své upečené perníčky. Tvořivé odpoledne se nám opět vydařilo, všichni odcházeli spokojeni a my se těšíme na shledanou u další akce.
za MK Štemplovec Kateřina Vašicová

Den žen ve Štemplovci

10. března se sešly štemplovecké ženy v kulturní místnosti obecního domu
k oslavě svého dne žen. Od starosty místních hasičů, Pavla Glogovského, dostala každá malou kytičku. Nechybělo pohoštění, o které se postaral starosta
hasičů spolu s Vlastimilem Zbořilem. Setkání proběhlo v přátelské a pohodové
atmosféře. Jako každoročně bavil Pavel Glogovský přítomné svými povedenými vtípky až do noci.
Petr Matějek

Tenisté zahájili sezónu

V neděli 8. dubna zahájili místní tenisté další, letos již čtyřicátou,
sezónu. Provedli první jarní úpravy

povrchu kurtu a okolí areálu. Celý týden budou valovat antuku, aby o dalším víkendu už mohli hrát.
za TK Štemplovec Petr Matějek

Kloboukový turnaj v Brumovicích

Dne 17. března 2018 se uskutečnil druhý ročník Kloboukového turnaje v Brumovicích. Volejbalový turnaj pořádala TJ
Sokol Holasovice za podpory místních volejbalistů. Zúčastnilo
se 26 hráčů, kteří byli rozlosováni do pěti družstev. Po vzájemných zápasech proběhlo vyhlášení výsledků, všechny týmy byly
za svůj výkon odměněny a volná zábava se protáhla do večerních hodin.
Ráda bych poděkovala organizátorům akce, všem zúčastněným hráčům a také Radimu Herrmannovi a jeho pomocníkům
za uvaření chutného jídla a zajištění občerstvení.
Blanka Holčapková

Badatelská konference

Ráno 20. 3. 2018 jsme jeli vstříc novým zkušenostem.
S projektem INTENZITA HLUKU V OBCI HOLASOVICE
A NEPLACHOVICE jsme se vydali ve složení Kateřina Barošová, Klára Cekotová, Karolína Fiedlerová, Eliška Matoušková,
Rozálie Quisová, Eliška Rychtová a pan učitel Hnilica obhajovat
naši práci na Badatelskou konferenci do Ostravy. Po představení všech deseti projektů nás čekala prohlídka školy. Viděli jsme
pokusy v chemické laboratoři, navštívili jsme i zvířecí koutek,
kde si mohli odvážlivci dát na krk hada nebo si vzít do ruky
švába. Následoval oběd a konečné vyhodnocení. I přes velkou
konkurenci a ještě větší nervozitu, jsme obsadili 3. místo.
Eliška Matoušková, VIII. třída

Chtěl bych poděkovat všem jmenovaným a také Julii
Vávrové za skvělé zpracování zadaného tématu. I přes
časovou tíseň a silnou konkurenci, děvčata odvedla
skvělou práci.
Radek Hnilica, učitel ZŠ Neplachovice
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Ponožkový den

Na začátku bude hádanka. Představte si šuplík, ve kterém máte červené a bílé ponožky. Je tma. Nefunguje elektřina a ničím si nemůžete posvítit. Potřebujete stejný pár.
Kolik kusů ponožek musíte vytáhnout, abyste měli dvě
stejné? Kdo si myslí, že tři, myslí si správně. Buď budou
tři stejné, dvě červené a jedna bílá, dvě bílé a jedna červená. Takže pár dáte určitě dohromady. Číslo 3 hraje důležitou roli i v našem ponožkovém dni.
• Slaví se 21. 3.
• Je vyjádřením podpory lidem s Downovým syndromem,
kdy právě 21. chromozom v lidském těle je ztrojený.
Převážná většina žáků i učitelů přijala výzvu Žárovky
a tento den se řídila heslem: „Na každou nožku jinou ponožku.“ A proč právě ponožky? Zkuste přiložit ponožky
patami k sobě a vznikne písmeno X – symbol chromozomu. No a to, že je každá jiná? Vzpomeňte si na slova Jana
Wericha ve filmu Císařův pekař, když si prohlížel sbírku
obrazů s Monou Lisou: „A takhle by to vypadalo, kdyby
byly všechny ženský stejný…“
Velké poděkování tudíž patří všem, kteří podpořili svými odlišnými ponožkami lidi s celoživotním handicapem - Downovým syndromem.
Ivana Vaňková, foto archív ZŠ Neplachovice

Pozvánka
Prvomájový výšlap

Milí turisté, zanedlouho vyrážíme na náš již 13. prvomájový
výšlap. Poznačte si: sraz 1. května v 8 hodin na nádraží v Holasovicích. Pojedeme vlakem do Hlučína a turistickou stezkou
(asi 11 km) dojdeme na vrch Landek (naleziště pravěké sošky

- venuše, sídlo Hornického muzea a zábavní park). Zpět pojedeme vlakem z Ostravy – hlavního nádraží, návrat v 18 hodin.
Těším se na společné zážitky.
Blažena Wertichová

24. ročník soutěže Vesnice roku v Programu
obnovy venkova pro rok 2018
Vážení občané. V letošním obecním kalendáři s názvem
„Ohlédnutí“, jsme udělali malou inventuru všeho, co jsme
za poslední roky v naší obci postavili. Naše obec zkrásněla. Nejde však pouze o stavby. V úvodním slovu kalendáře
jsme uvedli, že to nejcennější, co naše obec má, jste vy,
občané. Občané zvelebující své domy a zahrádky, občané pracující ve spolcích a pro obec. Abychom ocenili vaši
práci, rozhodla rada obce, po poradě s představiteli spolků, o účasti naší obce ve 24. ročníku soutěže Vesnice roku
v Programu obnovy venkova pro rok 2018. Tato soutěž
nespočívá v krásných nových chodnících a fasádách, ale
ve společenském životu obce. Naši občané se mají čím pochlubit. Organizují Masopust, pouť na Hůrku, sokolské a
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hasičské soutěže. Obec provozuje střediskovou knihovnu,
promítáme filmy v jednom z posledních vesnických kin.
Jsme pyšní na Muzeum Slezský venkov.
Hodnotící komise přijede v průběhu měsíce května.
Připravíme pro ně ukázky ze života naší obce. Předvedeme Masopust, pouť, hasiče, rybáře i dívčí fotbal. Na závěr
projdeme knihovnu, kino, opravenou hospodu, a všichni
se společně sejdeme v areálu Muzea Slezský venkov. Tam,
ve stáncích představíme naše spolky a pro všechny účastníky připravíme občerstvení.
Těšíme se na všechny z vás, kteří se uvedené akce se
svými spolky zúčastníte.
Starosta obce Holasovice Ing. Václav Volný
místostarosta obce Libor Hřivnáč

Inzerce
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Kulturní a společenské akce od konce dubna až do konce prázdnin u nás i v okolí…
28. 4.
5. 5., od 8.00 hod.
5. 5.
25. 5.
11. 5., od 16.30 hod.
12. 5.
12. 5., od 15.00 hod.

Čarodějná stezka odvahy, Sdružení rodičů při ZŠ Neplachovice, zahrada hostince U Laryšů
Plamen – soutěž mladých hasičů, Sdružení hasičů ČMS, IX. okrsek P. Křížkovského, hřiště Holasovice
Lampiónový průvod na Hůrku, SDH Kamenec
Smažení vajec, Český svaz žen, pískovna Loděnice
Mladecká liga mládeže, SDH Holasovice, hřiště Holasovice
Memoriál Leonharda Bolíka, Myslivecké sdružení Hůrka Holasovice, střelnice Neplachovice
Malá kopaná „Ženatí proti svobodným“, SDH Kamenec, hřiště u školy v Kamenci
na Hůrku, římskokatolická farnost Neplachovice, SDH Štemplovec a obec Holasovice, náves
13. 5., od 9.00 hod. Pouť
Štemplovec
26. 5. Rybářské závody, Rybářský spolek Loděnice, rybník Loděnice
27. 5. Dětské rybářské závody, Rybářský spolek Loděnice, rybník Loděnice
3. 6., od 14.00 hod. Dětský den, SDH Kamenec, hřiště Kamenec
16. 6. Zahájení zámecké sezóny, kulturní komise obce Neplachovice, zámek Neplachovice
16. 6. Turnaj 5+1 muži, Sportovní klub Loděnice, hřiště Loděnice
16. 6. Slavnostní schůze k Měsíci myslivosti, Myslivecké sdružení Hůrka Holasovice, střelnice Neplachovice
16. 6. Tenisový turnaj ve čtyřhře, Tenisový klub Štemplovec, tenisový kurt Štemplovec
23. 6. Turnaj žen, Sportovní klub Loděnice, fotbalové hřiště Holasovice
23. 6. Šipkovaná pro děti, SDH Holasovice, Dvůr Holasovice
23. 6. Pivní slavnosti, kulturní komise obce Holasovice, Dvůr Holasovice
23. 6. Volejbalový turnaj, TJ Sokol Holasovice a TJ Sokol Neplachovice, víceúčelové hřiště v Neplachovicích
29. 6. - 1. 7. Obecní stanování, kulturní komise obce Holasovice
30. 6. Grundybike – závod na kolech, SDH Neplachovice, Vaňkův rybník Neplachovice
30. 6., od 20.00 hod. Benátská noc, SDH Kamenec, škola Kamenec
6. 7., od 19.00 hod. Posezení u táboráku, SDH Štemplovec, náves Štemplovec
14. 7., od 9.00 hod. 40. výročí tenisu – exhibiční zápasy, Tenisový klub Štemplovec, tenisový kurt Štemplovec
14. 7., od 19.00 hod. Benátská noc, Tenisový klub Štemplovec, parčík nad rybníkem
21. 7. Nohejbalový turnaj, sportovní areál Neplachovice, TJ Sokol Neplachovice
4. 8. Požární útok přes rybník, SDH Loděnice, rybník Loděnice
4. 8., od 20.00 hod. Benátská noc, SDH Loděnice, na hrázi rybníka Loděnice
Výstava drobného zvířectva a exotického ptactva, Český svaz chovatelů Holasovice, chovatelské stře4. a 5. 8.
disko Holasovice
18. 8. Veterán rallye, kulturní komise obce Neplachovice a p. Milan Trojančík, zámek Neplachovice
18. 8. Tenisový turnaj v mixu, Tenisový klub Štemplovec, tenisový kurt Štemplovec
Informace o kulturních a společenských akcích jsou převzaty z kulturních kalendářů. Pozdější, pořadatelem neohlášené, změny akcí
nemusí být zaznamenány.

Kino Holasovice v květnu
Promítáme každou středu v 18 hodin, není-li uvedeno jinak. Vstupné na všechna představení je 20 Kč.
2. 5.
Věčně tvá nevěrná, komedie ČR, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky
9. 5.
Jumanji: Vítejte v džungli!, akční komedie USA, mládeži přístupno, mluveno česky
16. 5.
Čertoviny, pohádka ČR, mládeži přístupno, mluveno česky
23. 5.
Ladíme 3, hudební komedie USA, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky
30. 5.
Ferdinand, animovaná komedie USA, mládeži přístupno, mluveno česky
25. 4.
Barry Seal: Nebeský gauner, akční drama, USA, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky

Informace redakce

Další číslo vyjde 7. června 2018. Redakční uzávěrka je stanovena na neděli 20. května 2018. Termíny vydání Zpravodaje
v roce 2018 naleznete také na http://www.obec-holasovice.cz/obecni-zpravodaj/planovane-terminy-vydani/.
Redakční rada: Mgr. Jan Heisig, Libor Hřivnáč, Bc. Lenka Matýsková; další členové redakce: Václav Kramný, Petr Matějek
a Zdeněk Uvíra ml., korektury: Mgr. Renata Schreierová.
Grafická úprava a tisk: RETIS GROUP s.r.o., Nádražní 2, 794 01 Krnov, http://www.retisgroup.cz/
Vydala obec Holasovice, Holasovice 130, 747 74 Holasovice, tel.: 553 662 296, e-mail: obec.holasovice@opava.cz,
web: http://www.obec-holasovice.cz. Náklad 470 ks.
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