Na svatého Blažeje vody plné koleje.
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Prvňáčci jako
Ježíškova vnoučata
Dobré skutky a dárky k Vánocům jednoznačně patří. Žáci
první třídy se zapojili do projektu Českého rozhlasu - Ježíškova vnoučata. Projekt vznikl v roce 2016 a jeho cílem je potěšit
opuštěné lidi v domech pro seniory, kteří dárek od Ježíška nedostali už mnoho let. Prvňáčci jako Ježíškova vnoučata vyrobili
vánoční přáníčka, která jsme poslali do Prahy. Přání byla rozdána babičkám a dědečkům z celé České republiky. Doufáme,
že jim udělala radost, a přispěla tak k hezkému prožití vánočních svátků.
Michaela Špičáková,
třídní učitelka 1. třídy a prvňáčci

Tříkrálová sbírka 2019

Letošní Tříkrálová sbírka proběhla
v Holasovicích a v Loděnici v sobotu 5. 1.
2019 a v Kamenci a ve Štemplovci v neděli 6. 1. 2019. V Holasovicích se vykoledovalo 20 989 Kč (5 skupinek koledníků),
v Loděnici 12 892 Kč (3 skupinky), v Kamenci 5 923 Kč (1 skupinka) a ve Štemplovci 6 310 Kč (1 skupinka). Celkem se
v celé obci vykoledovalo 46 114 Kč. Výnos z Tříkrálové sbírky 2019 plánujeme
využít na pomoc
• nemocným seniorům a pacientům
v terminálním stádiu, o které pečuje naše ošetřovatelská, pečovatelská
a mobilní hospicová služba v domácím
prostředí (pořízení auta na CNG, nákup zdravotnického materiálu);
• lidem, kteří nemohou sehnat práci
z důvodu různých handicapů a kteří
nacházejí uplatnění v našich chráněných dílnách (zlepšení pracovních
podmínek);

• lidem s mentálním a duševním onemocněním neumístitelným na otevřeném ani chráněném trhu práce (zkvalitnění podmínek pro klienty);
• osobám s mentálním a zrakovým postižením, kterým poskytujeme chráněné bydlení (zkvalitnění bydlení).
Koledování se letos na Opavsku zúčastnilo více než 1 100 koledníků, celková vykoledovaná částka je 2 326 492 Kč.
Charita Opava děkuje všem štědrým dárcům a také koledníkům, kteří obětovali
svůj čas a pohodlí pro dobrou věc. Těšíme se na případnou spolupráci v příštím
ročníku Tříkrálové sbírky.
za Charitu Opava Marie Hanušová,
koordinátorka Tříkrálové sbírky 2019,
foto Václav Josef Hanke a Petr Matějek

Zprávy z obce
1. schůze rady obce 30. 11. 2018

Rada na své schůzi schválila odměny pro členy zásahových
jednotek sborů dobrovolných hasičů za práci v jednotkách
v roce 2018, dále schválila Rozpočtové opatření č. 4 roku 2018
na příjmy z DPH, správní poplatky a za sběr a svoz komunálního odpadu a na straně výdajů komunální služby a územní
rozvoj. Rada projednala a schválila Plán inventarizace pro rok
2018 a Příkaz starosty obce k provedení řádné inventarizace majetku a závazků obce k 31. 12. 2018, schválila dodatek
ke Smlouvě o závazku veřejné služby v linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti od 9. 12. do 31.
12. 2018 a Smlouvu s Moravskoslezským krajem za účelem
zajištění ostatní dopravní obslužnosti na přechodné období
od 1. 1. do 8. 6. 2019. Rada zřídila komisi dopravy ve složení:
Jiří Pola - předseda, členové - Bc. Oldřich Šebela, Bc. Kamil
Kramný a Zdeněk Heisig; dále zřídila komisi sociální ve složení: Eva Sglundová - předsedkyně, členky - Vlasta Uvírová,

Viktoria Seiplová a Bronislava Šovčíková; zřídila komisi kulturní a sportovní ve složení: Markéta Dobřecká – předsedkyně, členové - Ing. Petr Bolík, Iveta Brigulová a Marek Stavař;
zřídila komisi životního prostředí ve složení: Libor Hřivnáč
– předseda, členové - Dobroslava Klusáková a Jaroslav Koudela ml. Rada projednala a schválila pronájem tří obecních bytů
na adrese Loděnice 5, schválila konání Setkání seniorů dne 6.
12. 2018 v chovatelském středisku v Holasovicích, novoročního ohňostroje dne 1. 1. 2019 v Kamenci a uvolnění finančních
prostředků z rozpočtu obce na konání těchto akcí. Rada rovněž
schválila opravy dopravních značek v Holasovicích a výměnu
dopravních značek v Loděnici, byla seznámena s množstvím
odpadu z obalů, které naše obec vytřídila za 3. čtvrtletí roku
2018, a schválila přispívat ve volebním období 2018-2022 místním spolkům a neziskovým organizacím do tomboly pořádaných kulturních akcí věcnými cenami v hodnotě 1 500 Kč.

2. zasedání zastupitelstva obce 14. 12. 2018
Zastupitelstvo obce bylo na svém zasedání seznámeno s plněním příjmů a čerpáním výdajů obce k 11. měsíci 2018,
bylo seznámeno s návrhem rozpočtu
na rok 2019 a Střednědobým výhledem
rozpočtu na roky 2020-2022 Mikroregionu Opavsko severozápad a schválilo Rozpočtové opatření č. 5 roku 2018.
Dále zastupitelstvo schválilo Rozpočet
na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 Mateřské školy Holasovice, příspěvkové organizace.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo
Pravidla rozpočtového provizoria, podle

kterých budou navrhována a schvalována rozpočtová provizoria obce po celé
volební období 2018-2022, a schválilo Rozpočtové provizorium obce na 1.
čtvrtletí roku 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020-2022.
Zastupitelstvo schválilo odkoupení pozemků a části pozemků v Holasovicích
v lokalitě U Lipinky, kde projekčně připravujeme místní komunikaci, a v území kolem připravované komunikace
z Holasovic kolem Černé šopy do střediska ZD Hraničář Loděnice. Zastupitelstvo bylo seznámeno s dokončenými,

2. schůze rady obce 31. 12. 2018

Rada byla na své schůzi seznámena s výší finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu pro oblast školství
v letošním roce a s informacemi obalové společnosti EKO-KOM, a.s. o změně sazebníků odměn a koeficientů za sběr tříděného odpadu. Rada projednala nabídku České komory architektů na pomoc při koncepčním rozhodování o území naší
obce, při správě obecního majetku a při řešení dalších problémů spojených s místním rozvojem. Rada projednala a schválila
Rozpočtové opatření č. 6 roku 2018 na příjmy z daní fyzických

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 31.
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rozpracovanými a připravovanými akcemi a stavbami a schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul
„Podpora vítězů soutěže vesnice roku“.
Rada obce projedná a schválí vhodný projekt, na který bychom požádali
o dotaci tak, abychom využili přislíbené
dotace 600 000 Kč za získání Oranžové
stuhy. Zastupitelstvo bylo seznámeno
se zprávami předsedů výborů a komisí
o činnosti v roce 2018 a s plány práce
na rok 2019.

osob, z daní z přidané hodnoty a z daní z nemovitých věcí.
Na straně výdajů to jsou výdaje na komunální služby a územní rozvoj a náklady na volby do zastupitelstva. Rada byla seznámena s informacemi z Moravskoslezského kraje k problematice nově vyhlášené výzvy na kotlíkové dotace a možnosti
spolupráce, s novým jízdním řádem na trase Opava-Velké Heraltice-Bruntál k 7. 1. 2019 a se Zápisem z metodické návštěvy
zástupců Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě v naší
knihovně.

1. 2019 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 listopad 2018 až
leden 2019 v měsíci únoru 2019. Děkuji
vám za ochotu a spolupráci.

Pozvánka

Zveme všechny občany na 3. zasedání Zastupitelstva obce Holasovice, které se bude konat v pondělí 25. 2. 2019. Místo konání
a program jednání bude uveden na pozvánce a zveřejněn obvyklým způsobem.
Václav Volný, starosta obce

Statistika - rok 2018 - aneb kolik nás bylo, je a možná bude...
Obec celkem

Holasovice

Loděnice

Kamenec

Štemplovec

Počet narozených

17

10

2

4

1

Úmrtí

16

11

4

0

1

Počet přihlášených k trvalému pobytu

25

18

3

1

3

Počet odhlášených z trvalého pobytu

25

16

9

0

0

K 1. lednu 2019 měla naše obec 1382 obyvatel, z toho Holasovice 723, Loděnice 403, Kamenec 157 a Štemplovec 99
obyvatel. Počet obyvatel se v celé obci oproti loňskému roku
nepatrně zvýšil - o dva obyvatele. Na počátku roku 2018 nás
bylo 1380.
Zajímavostí letošní statistiky je vzájemná vyrovnanost jak
mezi počty narozených a zemřelých, tak i mezi počty obyvatel přihlášených a odhlášených k trvalému pobytu. Výrazná

většina veškerých změn připadá na vrub samotných Holasovic.
Za zmínku dále stojí poměrně vysoký počet narozených dětí
v Kamenci, díky kterému tak počet narozených stále kopíruje
trend z minulých let. Oproti předchozím letům je změna počtu
obyvatel zanedbatelná, zastavil se tak pozvolný trend poklesu
obyvatel v posledních několika letech.
z podkladů z registru obyvatel zpracovala
Lenka Matýsková, komentář Jan Heisig

Plán zasedání Zastupitelstva a schůzí Rady obce Holasovice na rok 2019
21. 1. pondělí
18. 2. pondělí
25. 2. pondělí
18. 3. pondělí
25. 3. pondělí
23. 4. úterý
20. 5. pondělí
30. 5. čtvrtek
17. 6. pondělí
15. 7. pondělí
22. 7. pondělí

rada
rada
zastupitelstvo (příspěvky spolkům)
rada
zastupitelstvo (rozpočet)
rada
rada
zastupitelstvo (závěrečný účet)
rada
rada
zastupitelstvo

19. 8. pondělí
rada
16. 9. pondělí
rada
23. 9. pondělí
zastupitelstvo
21. 10. pondělí
rada
11. 11. pondělí
rada
18. 11. pondělí
zastupitelstvo
9. 12. pondělí
rada
13. 12. pátek
zastupitelstvo
Místa konání zasedání zastupitelstva, která jsou veřejná,
a program jednání bude zveřejněn obvyklým způsobem před
jejich konáním
Václav Volný, starosta obce

Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice
Březen – měsíc čtenářů
1. 3. – 31. 3. 2019
Vyhlášení „Čtenáře roku“
V letošním roce udělíme prestižní ocenění nejlepšímu čtenáři
– muži.
1. 3. – 31. 3. 2019
Amnestie na upomínací poplatky
Pokud nás v průběhu měsíce navštívíte, promineme vám upomínku za pozdě vrácené knihy.
1. 3. – 31. 5. 2019
Průzkum spokojenosti se službami knihovny
Na webu knihovny bude spuštěn anonymní dotazník spokojenosti se službami knihovny. Pokud jej vyplníte, pomůžete nám
lépe pochopit vaše potřeby, a zkvalitnit tak naše služby. Dotazník bude k dispozici v elektronické i v papírové podobě.

1. 3. – 31. 3. 2019
Brána
Výstava obrazů malířky Vladany Fuchsové.
pondělí 18. 3. 2019, 18.00 hodin
Austrálie
Cestopisná přednáška manželů Márových.
Rezervace vstupenek v půjčovně, telefonicky, e-mailem.
pondělí 25. 3. 2019, 14.00-17.00 hodin
Jaro, vítej!
Kreativní výtvarná dílna pro děti.
čtvrtek 28. 3. 2019, 18.00 hodin
Numerologie, aneb skrytý význam čísel
Přednáška o numerologii a jejím fungování.
za knihovnu Helena Dehnerová
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Mikulášská nadílka

Hasiči ve Štemplovci spolu s místní knihovnou uspořádali,
jako každý rok, mikulášskou nadílku. Ve středu 5. 12. 2018 jsme
se všichni sešli v 17 hod. v obecním domě, kde děti netrpělivě
čekaly na Mikuláše. Ten nakonec dorazil s čertem i andělem
a za básničku nebo písničku odměnil děti balíčkem sladkostí. Nakonec se Mikuláš s dětmi rozloučil a slíbil, že příští rok přijde zas.
za pořadatele Katka Vašicová

Vánoční dílna

V pondělí 17. 12. 2018 pořádala MK Štemplovec tradiční vánoční dílnu. Je to poslední akce v roce a scházejí se
nejenom děti, maminky, babičky, ale i dědečkové. Letos
jsme vyráběli vánoční zvoneček z keramických květináčků
a zájemci si ještě mohli vyrobit svícen z jablka. Myslím si,
že akce se opět povedla. Poseděli jsme u kávy a svařáku,

Vystoupení pro Advent na zámku

Určitě budete souhlasit s tvrzením, že prosinec je
měsíc radosti a laskavosti. Snažíme se být k sobě milí,
překvapujeme se dárečky, pomáháme si. Neměli bychom čekat až na Ježíška, pozorní k sobě bychom
mohli být celý měsíc. Udělat někomu radost nemusíme
jen hmotným dárkem, potěšit druhé můžeme i jinak.
Žáci naší školy začali rozdávat radost hned od prvního prosince. Na zámku v Neplachovicích potěšili
návštěvníky svými krásnými obrázky, malým dětem
udělali radost tvůrčí dílnou a všechny dohromady
překvapili opět zbrusu novým představením na zámecké terase. Letos jsme předvedli kromě vánočních
písní, básní a tradičních koled také „operku“ Červená
karkulka. Mnoho zábavy jsme si užili již při konkurzu
na jednotlivé role i při nácviku. Přitom jsme zjistili,
že máme hodně šikovných zpěváků, herců i tanečníků
a nemusíme se bát ani náročnějších žánrů. V rozdávání radosti jsme pokračovali i v dalších dnech – v úterý
na setkání jubilantů a ve středu na tradičním setkání
seniorů v Neplachovicích. Podle smíchu a potlesku si
myslíme, že se nám podařilo předat babičkám a dědečkům náš „dárek“ – udělat radost a navodit dobrou
náladu.
Blažena Wertichová, učitelka ZŠ Neplachovice
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ochutnali jsme cukroví, popovídali jsme si, a k tomu nám
hrály koledy. Nakonec jsme všichni odcházeli domů spokojeni a svátečně naladěni. MK Štemplovec děkuje všem
za účast na akcích pořádaných v průběhu roku 2018 a těší
se na vás v roce 2019.
za MK Štemplovec Katka Vašicová

Školní družina a Advent na zámku

I letos se naše družina zapojila do krásné předvánoční akce „Advent
na zámku“ v Neplachovicích. Již od října jsme se poctivě připravovali.
Zapojily se všechny děti z celé školní družiny. Vyzdobili jsme schodiště svými výrobky, vyrobili jsme spoustu vánočních dekorací, přáníček,
stromečků i ozdob. Největší radostí pro děti bylo, když viděly své výrobky vystavené v takové parádě. Kdo nakoukl do naší místnosti, byl
překvapený, jaké hezké věci dokážou děti vyrobit. Všem dětem a paním
vychovatelkám, Ivetě Johnové a Janě Lhotské, děkuji za skvěle odvedenou práci.
Miluše Košinarová, vedoucí vychovatelka školní družiny

Tři králové ve školce

Děti se po vánočních prázdninách vrátily do MŠ plné zážitků a dojmů, které sdělovaly jak svým kamarádům, tak i paním
učitelkám. Na začátek ledna připadá svátek Tří králů. Vypravování o této legendě nesmělo chybět ani u nás ve školce. Děti
se seznamovaly s příběhem, který se odehrál před dvěma tisíci
lety, zpívaly tříkrálovou koledu, hrály si s písmenky, vyráběly
papírové koruny, malovaly obrázky na dané téma a věnovaly
se různým jiným činnostem spojeným s tímto svátkem. Povídali jsme si o Tříkrálové sbírce, která probíhá v současnosti

Štědrovečerní koledování

Štědrovečerní koledování pod širým nebem bylo zahaleno
do sněhového pláště. Po mnoha Vánocích „na blátě“ si zpívající konečně užili pravou zimní atmosféru. Na ulici za hasičskou zbrojnicí v Holasovicích se již po jednadvacáté sešli
děti i dospělí, kteří si za doprovodu kytar, trianglů a ozvučných dřívek společně zazpívali nejhezčí české koledy a vánoční písně. Voňavý svařák prohříval mrazem zkřehlé hlasivky,

a vysvětlili dětem, jak peníze ze sbírky mohou pomoci těm,
kteří pomoc nejvíce potřebují. Dětem se příběh moc líbil, proto
jsme si ho ve školce i zahráli. Děti podle své fantazie postavily
palác pro krále Heroda, betlém pro Josefa, Marii a Ježíška, cestu
pro tři mudrce. Příběh zahrály s velkým nasazením, nadšením
a hlavně s radostí. A jaké dary by přinesly naše děti Ježíškovi?
Například dudlík, pyžamo, lego, diamant nebo třeba hrušku.
Přejeme vám všem, aby rok 2019 byl ve znamení zdraví, štěstí,
lásky a splněných přání.
text a foto Marcela Kramná, učitelka MŠ Loděnice

závěrečný oblíbený kánon „Zvoňte zvony“ vánoční zpívání
uzavřel. Nastupující generaci malých koledníků zastupovala dvouletá Karinka, která si nadšeně užívala zejména koledy bohaté na citoslovce – tedy „Půjdem spolu do Betléma“
a „Pásli ovce Valaši“. Její dědeček prozradil, že si je prozpěvuje
i teď v lednu.
za pořadatele Helena Dehnerová

Mik, Miku, Mikuláš

„Dobrý den děti, byly jste hodné?“ Tak zněla první věta Mikuláše v doprovodu blekotání čertů a hřejivých úsměvů andělů. Tradice je tradice, a tak i letos na sebe vzali deváťáci břímě
v podobě přípravy mikulášské nadílky pro první stupeň a Mateřskou školu v Neplachovicích. Ale zpátky k průběhu dne.
Naším cílem nebylo strašit, ale upozornit „hříšníky“ na jejich
přešlapy a za ně se pro tentokrát vykoupit básničkou. Ačkoliv
dětem byli čerti i andělé určitě povědomí, menší míra nejistoty se projevila u každého z nich. Všechny děti dostaly sladkou
odměnu, kterou si pro ně připravilo sdružení rodičů. Musíme
pochválit děti z mateřské školy za jejich statečnost a za hezkou
kulturní vložku.
devátá třída ZŠ Neplachovice
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Hokejové derby ovládl Kamenec

Ve středu 26. 12. 2018 se v Krnově odehrálo hokejové derby
Štemplovec-Kamenec. Utkání se hrálo na dva poločasy, každý
trval 30 minut. Kamenecký celek se na začátku ujal vedení,
a přestože jejich soupeř vyrovnal, záhy opět vedl. V poločase
bylo i tak znovu srovnáno. Druhá půle byla také velmi vyrovnaná. Za stavu 4:4 se Kamenci podařilo vstřelit dvě slepené branky, na které už Štemplovečtí nedokázali odpovědět. Kamenec
– Štemplovec 6:4.
Branky: Lukáš Gödrich, Lukáš Janečka, Zdeněk Uvíra, Petr
Bartoš a Michal Jadrný 2; Pavel Schreier, Přemek Moravec, Petr
Matějek, Adam Matýsek.
Děkujeme hasičským sborům obou vesnic za finanční podporu a Zdeňkovi Uvírovi ml. za realizaci celé akce.
text a foto Petr Matějek

Ocenění dlouholeté služby

Při návštěvě našeho kostela, ať radostné nebo smutné, i při
pravidelných mších svatých znějí varhany. Málokdy si uvědomíme, kdo za nimi sedí. Až teprve tehdy, když nehraje, zjistíme,
že je paní varhanice asi nemocná. To se ale stává málokdy.
Paní Františka Štencková hraje na varhany od svých dětských
let. Bezmála šedesát roků. Bez umělecké průpravy.
Ostravsko-opavské biskupství ji za tuto činnost ocenilo.
V úterý 16. října 2018 byla pozvána do katedrály Božského
Spasitele v Ostravě, kde jí biskup František Václav Lobkowicz
poděkoval a předal diplom. Slavnostního aktu se zúčastnil i manžel paní Štenckové, otec Luboš a čtyři naši farníci.
Do dalších let jí přejeme hodně zdraví, pohody a elánu k dalšímu hraní.
Jana Čechová

Zahrádkáři „štrúdlovali“

Členové a hlavně členky místní organizace Českého zahrádkářského svazu se rozhodli zpestřit svou spolkovou činnost
dalším setkáním. Pracovně jej nazvali „štrúdlování“. V sobotu
17. listopadu pozvali své členy a členky do jídelny v Neplachovicích a požádali je, aby s sebou přinesli koláče, záviny, štrúdly
či zákusky s jablky upečené podle osvědčených receptů. A samozřejmě aby se podělili s ostatními o recept. Pořadatelé zajistili kávu, čaj i víno. Ti, kteří přinesli vzorek, obdrželi kilo
cukru a kilo mouky jako malou odměnu za vynaložené úsilí
a náklady. Pořadatelé s napětím očekávali, s jakým ohlasem
se akce setká. Nakonec vše dobře dopadlo. Jídelna se zaplnila
a rozproudily se debaty o všem možném. K dispozici nakonec
bylo nečekaných 22 vzorků různých domácích výrobků s jablky (záviny, hraběnčiny řezy, různé rohlíčky, šátečky, jablka
v županu, jablečný perník, jablkový dort a další). Bylo se na co
dívat i co ochutnávat. Akce od začátku nebyla plánována jako
nějaká soutěž. Bylo jasné, že výrobky by nebylo možné spravedlivě ohodnotit. Všechny byly skvělé. Hlavním cílem bylo
se sejít a prožít společně příjemné odpoledne. Došlo i na opisování receptů a výměnu zkušeností. Zároveň padaly i návrhy na téma příštího setkání. Poděkování patří organizátorům
i těm, kteří na setkání přinesli své výrobky.
za ČZS Neplachovice Vladimír Dobřecký
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Kulturní a společenské akce od února do poloviny května u nás i v okolí…
23. 2., od 14 hod. Masopust, SDH Loděnice, náves Loděnice
23. 2. Výroční členská schůze MS, MS Hůrka Holasovice, střelnice Neplachovice
2. 3., od 20 hod. Pochování basy, SDH Loděnice, areál chovatelského střediska Holasovice
2. 3. Maškarní ples, Spolek rodičů při MŠ Holasovice, hasičská zbrojnice Holasovice
2. 3. Maškarní ples pro děti, SDH Kamenec, bývalá škola Kamenec
9. 3. Večer k oslavě MDŽ, SDH Štemplovec, obecní dům Štemplovec
23. 3. Klubový volejbalový turnaj, TJ Sokol Holasovice, sportovní hala Brumovice
6. 4. Velikonoční tvoření, Místní knihovna Loděnice a Svaz žen Loděnice, kulturní místnost MŠ Loděnice
12. 4., od 16 hod. Velikonoční tvoření, SDH Kamenec a Místní knihovna Kamenec, bývalá škola Kamenec
13. 4. Velikonoční jarmark, Spolek rodičů při MŠ Holasovice, zahrada MŠ Holasovice
19. 4. „Fialový pátek“ turnaj ve stolním tenise, TJ Sokol Holasovice, hřiště Holasovice
27. 4. Soutěž „O putovní pohár starosty 9. okrsku“, 9. okrsek SDH Pavla Křížkovského, hřiště Skrochovice
30. 4. Čarodějná stezka odvahy, Sdružení rodičů při MŠ Neplachovice, zahrada hostince U Laryšů, Holasovice
1. 5. Prvomájový výšlap, turisté Neplachovice
4. 5. Závěrečné kolo hry Plamen, 9. okrsek SDH Pavla Křížkovského, hřiště Holasovice
4. 5., od 18.45 hod. Lampiónový průvod na Hůrku, SDH Kamenec, od hasičské zbrojnice Kamenec
11. 5. Rybářské závody, Rybářský spolek Loděnice, rybník Loděnice
11. 5. 1. kolo v požárním sportu, 9. okrsek SDH Pavla Křížkovského, hřiště Holasovice
11. 5. Kulový trojboj malorážkou – Memoriál Leonhardta Bolíka, Myslivecký spolek Hůrka Holasovice, střelnice Neplachovice
12. 5. Dětské rybářské závody, Rybářský spolek Loděnice, rybník Loděnice
18. 5., od 15 hod. Fotbalové utkání „Ženatí proti svobodným“, SDH Kamenec, hřiště Kamenec
19. 5. Pouť na Hůrku, římskokatolická farnost Neplachovice, SDH Štemplovec a obec Holasovice, náves Štemplovec
Informace o kulturních a společenských akcích jsou převzaty z kulturních kalendářů. Pozdější, pořadatelem neohlášené, změny akcí
nemusí být zaznamenány.

Kino Holasovice v únoru a v březnu
Promítáme každou středu v 18 hodin, není-li uvedeno jinak. Vstupné na všechna představení je 20 Kč.
30. 1.
6. 2.

Ant-Man a Wasp, akční dobrodružný film USA, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky
Temné síly, sci-fi thriller USA, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky

13. 2.

Úžasňákovi 2, animovaný film USA, mládeži přístupno, mluveno česky

20. 2.

Chvilky, drama ČR/Slovensko, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky

27. 2.

Pat a Mat: Zimní radovánky, loutková animace ČR, mládeži přístupno, mluveno česky

6. 3.

Le Da Vinci: Mise Mona Lisa, animovaný film Itálie, mládeži přístupno, mluveno česky

13. 3.

Mrakodrap, akční film USA, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky

Informace redakce
Další číslo vyjde v pátek 15. března. Redakční uzávěrka je stanovena na pondělí 25. února 2019. Termíny vydání Zpravodaje
v roce 2019 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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