Mrzne-li na svatou Gertrudu, potrvá zima ještě po dlouhou dobu.

15. března 2019 | ročník 29 | číslo 2

Dětský maškarní
karneval

V únoru je zima v plném proudu a kdo nevyrazil na hory,
přišel si s námi zařádit na maškarní karneval. Ten pro místní
i přespolní přichystali v sobotu 9. února v hasičské zbrojnici
v Holasovicích rodiče a paní učitelky dětí z Mateřské školy
v Loděnici. Letošní bál byl inspirován animovanou pohádkou
Madagaskar, proto děti zábavným programem provázeli tučňák, zebra či žirafa. Nicméně rozmanitost kostýmů dalece přesáhla onen ostrov a princezny, čarodějové, kostlivci, kašpárci,
víly, Karkulky, berušky, včelky a mnoho dalších s nasazením
a úsměvem na tvářích plnili úkoly pro získání odměny anebo
jen tak pro radost. Rozdováděné dětičky v maskách si pak odpočinuly při pečlivém kontrolování čísel na lístcích do tomboly. Pro ty, na které se štěstí neusmálo, byly připraveny ceny útěchy, aby opravdu nikdo neodešel s prázdnou. Děkujeme všem,
kdo se zúčastnili a pomohli nám vytvořit báječnou atmosféru
a také všem, kdo přiložili ruku k dílu a pomohli s organizací
pěkné akce!
za pořadatele Lucie Agelová, foto Jan Heisig

„Valentýnování“ ve školní družině
Svátek sv. Valentýna u nás sice nemá ještě dlouhou tradici,
přesto se rok od roku těší stále větší oblibě. A to nejen mezi

dospělými, ale i mezi dětmi. Děti mladšího školního věku však
tento svátek nevnímají jako den a oslavu zamilovaných, ale
spíše jako den lásky a blízkosti k druhým. A tak se atmosféra
laskavosti a chuti někoho obdarovat přenesla i do školní družiny. Děti s nápaditostí a nadšením sobě vlastním tvořily malé
dárečky či valentýnská přání. Těšily se, jak překvapí a udělají
radost mamince, tatínkovi, kamarádovi, kamarádce. A malinko svátečnější jsme si udělali přímo i den svatého Valentýna
ve 2. oddělení školní družiny. Hernu jsme si vyzdobili srdíčky.
Do čteného příběhu se nám v ten den zatoulala slovíčka SRDCE
a LÁSKA. Naším úkolem bylo všechna je spočítat. Odměnou
pak bylo sladké překvapení od paní vychovatelky. Marcipánovými srdíčky nám zase udělala radost paní Curylová. Valentýna jsme si užili i v rámci kroužku Družináček. Tvoření jsme
si zpříjemnili pohodovým posezením u čaje a horké čokolády.
S dětmi jsme se shodli na tom, že je nám spolu hezky a máme
se rádi nejen v den sv. Valentýna.
Iveta Johnová a děti 2. oddělení ŠD

Zprávy z obce
3. schůze rady obce 16. 1. 2019

Rada na své schůzi schválila smlouvu o dílo na přípravu
a tisk zpravodaje obce „Naše obec“ na rok 2019 se společností RETIS GROUP s.r.o. Krnov, projednala a schválila dodatek
ke Smlouvě o dílo se společností Tomáš STRAUB s.r.o. Hlučín
jako dodavatelem stavby „Chodník a cyklostezka Holasovice –
Loděnice z důvodu prodloužení termínu dokončení díla kvůli
nepříznivým klimatickým podmínkám. Rada dále schválila
zakoupení příslušenství k obecnímu traktoru, a to přední tříbodový závěs, přední zametací kartáč, přední shrnovací radlici
a zadní rozmetadlo na zimní posyp; projednala a schválila realizaci díla „Výměna nosného zdiva v muzeu“ mezi kovárnou
a stolárnou v rozsahu cenové nabídky společnosti DUO STAV
s.r.o. Opava. Rada byla seznámena s hlavním programem

4. schůze rady obce 18. 2. 2019

Rada na své schůzi projednala společně s předsedou finančního výboru žádosti zájmových spolků a neziskových organizací působících na území naší obce o dotaci či dar na činnost
v letošním roce, schválila ukončení pracovního poměru jednoho zaměstnance obce z důvodu zajištění jiného zaměstnání a schválila přijetí neinvestiční dotace z Moravskoslezského
kraje na úhradu nákladů spojených se zabezpečením výkonu
regionální funkce naší knihovny. Rada projednala a schválila servisní smlouvu se společností JD Rozhlasy s.r.o. Vigantice na pozáruční servis bezdrátového rozhlasu v Holasovicích a vzala na vědomí nabídku Dr. Kubesy z Malých Hoštic
na přednášky pro veřejnost a zájmové spolky na 18 různých

Dne obce, který se bude konat v sobotu 15. 6. 2019 ve Dvoře v Holasovicích, a pověřila kulturní komisi, aby zajistila
koordinaci akce se zájmovými spolky. Rada rovněž schválila
smlouvu o dílo s Ing. arch. Dehnerem na zhotovení projektové
dokumentace a vyřízení stavebního povolení na akci „Chodníky v Loděnici“ (před hospodou) a schválila podání žádosti
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova na akci „Oprava chodníků
v Holasovicích“. Rada byla seznámena s informacemi z Ministerstva vnitra ČR o vzdělávacím programu pro zastupitele měst
a obcí s názvem „Zastupitel v kurzu“ a s informacemi hejtmana
Moravskoslezského kraje o vyhlášení krajského kola 21. ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky obce.

témat týkajících se přírody kolem nás. Rada byla dále seznámena s nabídkou obchodního oddělení Dolní oblast Vítkovice,
z.s. na služby pro organizované výlety do Dolních Vítkovic pro
využití volného času občanů a zájmových spolků a schválila
převod produktu společnosti ATLAS software a.s. CODEXIS
na novou verzi CODEXIS GREEN, který obec využívá k hledání zákonů, vyhlášek, nařízení a jiných dokumentů. Rada
projednala nabídku Ing. Medkové ze společnosti VIOLETTE,
s.r.o. Olomouc na provedení výběrového řízení na zhotovitele
stavby Komunitního domu seniorů v Holasovicích a schválila
příkazní smlouvu s touto společností na nabízené služby.

Pozvánka

Zveme všechny občany na 4. zasedání Zastupitelstva obce Holasovice, které se bude konat v pondělí 25. 3. 2019. Místo konání
a program jednání bude uveden na pozvánce a zveřejněn obvyklým způsobem.
Václav Volný, starosta obce

Očkování psů

V Kamenci a ve Štemplovci proběhne očkování v pátek 5. 4. 2019 od 16.00 hodin podle seznamu po jednotlivých domech.
V Holasovicích proběhne očkování v neděli 7. 4. 2019 od 8.00 do 9.00 hodin před obecním úřadem, poté podle seznamu po jednotlivých domech.
Cena vakcinace je 150 Kč za obyčejnou vakcínu proti vzteklině a 300 Kč za kombinovanou vakcínu.
Roman Jokl, veterinární lékař

Sběr nebezpečného odpadu
Obec Holasovice oznamuje občanům, že sběr nebezpečného odpadu se uskuteční na prostranství před Obecním úřadem
v Holasovicích

ve čtvrtek 25. 4. 2019 v době od 15.00 do 17.00 hodin.

Technické služby Opava budou sbírat olověné akumulátory, rozpouštědla (ředidla, odmašťovací prostředky), zářivky, obaly
od barev, obaly od olejů, léčiva, fotochemikálie, kyseliny, pesticidy (postřiky), baterie (monočlánky) atd.
Také budou sbírány chladničky, mrazničky, televizory, počítačové monitory, drobné elektrozařízení (počítače, videa, DVD,
telefony, radiopřijímače, vysavače, žehličky apod.). Tekuté odpady budou přijímány v uzavřených obalech.
Elektrozařízení bude převzato bezplatně ke zpětnému odběru, ale pouze v kompletním stavu. Tento sběr je organizován
pro občany obce Holasovice zdarma, na vyzvání je nutno předložit občanský průkaz.
obec Holasovice
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Nakládání s odpady v obci - změna u sobotního svozu odpadu ve Štemplovci
Připomínáme občanům informace o nakládání s odpady v obci:
1) Shromážďování a svoz biologického odpadu
Biologický odpad rostlinného původu je např. posekaná tráva, listí, zbytky ze zahrady, bramborové slupky. Sběr a svoz biologického odpadu je zajišťován jeden den v týdnu jeho odebíráním:
a) na sběrném místě ve Dvoře v Holasovicích každou středu od 12.00 do 17.00 hodin přímo do kontejneru k tomuto účelu
určenému. Zde budeme také odebírat větve dřevin, které budou štěpkovány;
b) do kontejnerů na stanovištích v ostatních místních částech obce, a to každou I. sobotu v měsíci od 9.00 do 11.30 hodin
v Kamenci, každou IV. sobotu v měsíci od 9.00 do 11.00 hodin ve Štemplovci a také každou IV. sobotu v měsíci od 8.00
do 11.30 hodin v Loděnici. U těchto kontejnerů bude k dispozici pracovník obce, který dohlédne na to, aby se v nich shromažďoval pouze biologický odpad rostlinného původu. Pravidelné shromažďování biologického odpadu rostlinného původu bude
zajišťováno od 1. dubna do 31. října kalendářního roku na základě zákona. Pokud bude potřeba (listí ze stromů, aj.), bude termín
prodloužen do 30. 11. 2019.
2) Shromažďování kovového odpadu
Kovový odpad je možno odkládat na dočasném sběrném místě ve Dvoře v Holasovicích, a to každou středu od 12.00 do 17.00
hodin. Také je možné kovový odpad odkládat do sběrné nádoby žluté barvy pro plasty. Kovovým odpadem se rozumí kovové
obaly od piva, limonád, potravin atp. Obaly musí být umyté.
3) Sběr a svoz objemného odpadu
Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce,
matrace, nábytek, atd.). Sběr objemného odpadu zajišťuje obec na dočasném sběrném místě ve Dvoře v Holasovicích každou
středu od 12.00 do 17.00 hodin do velkoobjemových kontejnerů v období od 1. dubna do 31. října kalendářního roku.
4) Shromažďování a svoz směsného komunálního odpadu
Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po vytřídění výše uvedených odpadů. Směsný komunální
odpad shromažďují občané v naší obci do popelnic o obsahu 110 litrů.
5) Fritovací oleje a tuky
Fritovací oleje a tuky končí velmi často v odpadní vodě v kanalizačním potrubí. Ty pak způsobují velký problém na čističce
odpadních vod. Sražený tuk může uvnitř trubky vytvořit velmi odolnou ucpávku. Vzniklé hroudy ucpávají trubky i čerpadla. Použité tuky a fritovací oleje do kanalizace nepatří. Občané je mohou odevzdat v uzavřených plastových lahvích na sběrném místě
ve Dvoře v Holasovicích.
6) Nakládání se stavebním odpadem
Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním, je odpadem inertním.
Jeho likvidaci si zajišťuje každý sám.
obec Holasovice

Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice
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Upozornění

Kreativní kurz pletení a háčkování - z důvodu nemoci lektorky je kurz pozastaven. Informace o jeho pokračování najdete
na webu knihovny. Přihlášené účastnice budou informovány SMS zprávou.

Připravujeme

duben-květen
Vernisáž výstavy fotografií Petry Petřekové
Slavnostní zahájení výstavy (termín bude upřesněn).
Výstava fotografií Petry Petřekové
Výstava prací jedné z nejmladších a nejtalentovanějších fotografek v republice.
za knihovnu Helena Dehnerová

Zápis do I. třídy pro školní rok 2019/2020
Zápis žáků do I. třídy pro školní rok 2019/2020 se koná ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13.00 do 18.00 hodin v budově základní
školy. Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a starší. Na žádost rodičů a na základě doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení mohou být zapsány i mladší děti, které se narodily v období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
a odborného lékaře.
Průběh a organizace zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020:
Zápis se řídí vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a bude složen
ze dvou částí:
1. Formální část
• Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (případně
žádost o odklad povinné školní docházky), dále vyplní dotazník pro rodiče žáka 1.
ročníku, poskytne škole souhlas ke zpracovávání a evidování osobních údajů dítěte
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších
předpisů, pro účely vedení povinné dokumentace školy a propagace školy.
• Potřebné tiskopisy obdrží zákonný zástupce při zápisu.
• Zákonný zástupce informuje školu o zdravotním či jiném znevýhodnění dítěte.
• Škola informuje zákonného zástupce o vyučovacím jazyku, o možnosti odkladu povinné školní docházky, o možnosti docházky do MŠ a o tom, jak může zákonný
zástupce dítěte do doby zahájení povinné školní docházky pomoci v jeho rozvoji.
2. Motivační část
• Motivační část je zaměřena na orientační posouzení školní připravenosti dítěte.
Kritéria pro přijímání žáků
• Dosažení věku pro přijetí do 1. ročníku.
• Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.
Do 1. ročníku je možno přijmout maximálně 30 žáků.
Ivana Pavlíková, ředitelka ZŠ a MŠ Neplachovice
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Tříkrálová sbírka pohledem objektivu
Nestává se často, že by občan naší obce vyhrál hned dvakrát za sebou nějakou soutěž. Přesto jednoho takového v obci
máme - Václava Josefa Hankeho z Holasovic, který se spolu se
svými syny aktivně již čtyři roky účastní Tříkrálové sbírky a nezapomene s sebou vzít fotoaparát. Nedalo nám to a vyzpovídali
jsme jej.
Začněme úplně od začátku. Proč se vlastně koná Tříkrálová sbírka?
Původní tradice koledování na Tři krále, kdy děti „přinášely“ požehnání do navštíveného domu, zpívaly známou koledu
a psaly písmena s křížky a letopočtem na dveře a za to dostávaly něco k jídlu nebo drobnou almužnu, s nástupem socialistického režimu postupně téměř vymizela. Česká charita dala
tříkrálovému koledování nový rozměr a smysl. Spojila tradiční
koledování s celonárodní sbírkou na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně potřebným. Letos to bylo již po devatenácté, kdy sbírka
proběhla v celé republice, a tak mohou lidé pomáhat potřebným ve svém okolí. Charita Opava, která organizuje sbírku
na Opavsku, pořádá také akce pro koledníky – soutěže, bruslení, plavání. Vyhlášení výsledků sbírky i soutěží probíhá v kině
Mír v Opavě, spolu s promítáním pohádky pro koledníky.

Jak jste se vy a vaše rodina dostali k aktivní účasti na sbírce?
Práci charity a její poslání v pomoci potřebným jsem poznal
nejvíce po povodních v roce 1997, kdy jsem se skauty pomáhal
na různých místech. S manželkou jsme se pak účastnili sbírky
již v prvních letech v Opavě. S tříkrálovou sbírkou jsme se během dalších let potkávali v práci v církevní škole – buď pomocí
při koledování, nebo při přípravě drobných dárečků pro lidi
v navštívených domech a bytech. Před čtyřmi roky jsme byli
požádáni organizátory sbírky v Holasovicích o pomoc s koledováním v části naší obce. Protože nám doma vyrostli tři kluci,
mohli jsme sestavit celou skupinku z vlastních zdrojů. Doma
nám vyrůstá ještě holčička, takže za pár let bude mezi králi koledovat i královna.
A jak k fotografování?
V mém dětství se doma povaloval jednoduchý fotoaparát,
který mě zaujal, a v osmé třídě jsem navštěvoval fotografický
kroužek, kde jsem se naučil fotografie také „vyvolávat“. Od té
chvíle jsem začal zaznamenávat okamžiky svého života a zkoušel zachytit krásy přírodní i umělé. S příchodem digitálních
technologií se fotografování stalo snadnějším, časově i prostorově úspornějším. Za čtvrtstoletí života s fotoaparáty jsem se
mnohému naučil, ale stále se považuji za amatéra. Mnohému

jsem se přiučil i v práci v církevní škole, kde jsem čtrnáct let
zvěčňoval školní rok ve všech jeho podobách. V poslední době
zachycuji na fotografiích hlavně vlastní děti, zaznamenávám
okamžiky jejich rozvoje a zážitky pro vzpomínku v budoucnosti, a místa, na která jsme se s rodinou vydali. Nemáme tolik
možností cestovat, ale krásná místa jsou všude okolo nás. Stačí
mít oči otevřené, umět vnímat krásu, často skrytou na zdánlivě
nenápadných místech, a mít po ruce fotoaparát.
Již několik let pořádá Charita Opava pro koledníky
na Opavsku fotosoutěž, kterou jste jako rodinný tým v letech
2017 a 2018 vyhráli. Letos to bylo „jen“ čestné uznání. Jak
vznikaly snímky v jednotlivých letech, jaká byla myšlenka?
V prvním roce našeho koledování v roce 2016 se fotka mých
„tří králů“ postavených v řadě šikmo za sebou v soutěži neprosadila. Následující rok jsem proto zkoušel nějakou netradiční
pozici a zamýšlel jsem fotografii králů u cedule s názvem obce
na železničním náspu. Poté co se kluci vrátili na silnici, jsem
si všiml jejich stínů na zasněžené vozovce a trochu kluky porovnal. Moc jsem v úspěch této fotografie nevěřil, ale okolí mě
přesvědčilo, abych ji poslal. A vyplatilo se. Právě netradičnost
kompozice králů zaujala porotu. Na začátku roku 2018 nebyl
sníh, ale slunce opět svítilo. Chtěli jsme se pokusit uspět v soutěži znovu a přemýšleli jsme, čím netradičním bychom opět
porotu upoutali. Napadlo nás téma králů při západu slunce,
což nám málem nevyšlo. Manželka odpoledne po koledování
odjela se syny za babičkou a dlouho se nevracela. Blížil se večer
a minul čas, který jsem považoval za nejlepší pro plánovanou
fotografii. Když se vrátili domů, myslel jsem, že už z toho nic
nebude. Ale chtěli jsme to zkusit – fotografie vznikla na neplachovické polní cestě. Tuto fotografii jsem oproti té předchozí
mírně upravil v počítači, aby stíny byly tmavší a obloha světlejší. Po dalším úspěchu jsme pro letošní rok měli vymyšlený
nápad, který jsme ale v poslední chvíli změnili a vyzkoušeli
jsme „stínové divadlo“, které jsme sestavili večer po koledování
v práci v Opavě. Fotografie vznikla spojením dvou fotek v počítači a vyretušováním čar překryvu pláten, jelikož jsme narychlo
nesehnali odpovídající velikost plátna. Původní plán ale neprozradím, protože jej možná použijeme některý následující rok.
Co byste na závěr doporučil čtenářům?
Dívejte se kolem sebe a objevujte, často lze zachytit krásu
okamžiku nejen na paměťovou kartu fotoaparátu nebo telefonu, ale i do vlastního srdce. Úsměv člověka a pomoc druhému
mají tu největší cenu v „soutěži“ lidského života.
ptal se Jan Heisig, foto archív rodiny Hankeových
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Masopustní tradice
Každoročně se v naší obci konají oslavy masopustu. Jak probíhaly před léty a dnes přiblížil už v roce 2012 v obecním zpravodaji pan Marek Paleta.Přenesme se na chvíli do časů našich
předků a připomeňme si, v čem spočíval prvotní význam masopustu, proč právě medvěd je tou stěžejní maskou v průvodu
a proč kominíček maže vaše tváře sazemi.
Masopustní období v širším pojednání zahrnuje dobu od Tří
králů až do předvelikonočního půstu. Kořeny těchto oslav nejsou přesně známy. Nejstarší záznamy jsou ze středověku, ale
je pravděpodobné, že navazují na starověké bakchanálie na počest boha úrody a vína Dionýsa (Bakcha). Středověký masopust
byl velmi uvolněný a rozverný. Neslavil se jen mezi prostým
lidem, ale oblíbily si ho i urozené vrstvy. Toto období bylo časem hospodářského klidu. Ještě se nemohlo pracovat na polích
a v sadech, a tak se například zpracovávala konopná nebo lněná příze, na dračkách se dralo peří, zároveň se konaly přípravy
k nadcházejícímu hospodářskému období. Byl to plynulý přechod ze zimního do jarního období, který se projevoval různými magickými úkony a zákazy, jejichž dodržování se stalo
tradicí. Věřilo se, že to přispěje k dobré úrodě obilí, ovoce, lnu
a konopí. K rituálům patřila např. příprava jídel z obilí ve stanovených dnech a z masitých pokrmů se jedlo hlavně vepřové.
Bohatší sedláci dělali zabíjačky a vepřové hody, které symbolizovaly hojnost a bohatství. Říkalo se, že o masopustu se má
každý najíst do sytosti, protože kdo zůstane o hladu, bude mít

hlad po celý rok.
Magický účinek se téměř v celé Evropě přikládal pohybu,
např. klouzání na ledu, sáňkování, vyskakování při tanci apod.
Tanec byl symbolem blahobytu a plodnosti. Masopustníci při
koledování vysoko vyskakovali a hospodář musel tančit, aby
měl pěkný vysoký oves a selka zase dlouhý len. Věřili, že pokud
by tak neučinili, měli by špatnou úrodu. Přípravou na masopust
býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný „tučný čtvrtek“
neboli „tučňák“. Lidé byli přesvědčeni, že v tento den se má jíst
a pít co nejvíce, aby byl člověk celý rok při síle. Oslavy začínaly
taneční nedělí. Toho dne byl bohatý oběd, který ovšem netrval
moc dlouho, neboť všichni, bez rozdílu věku a stavu, spěchali do hospody k muzice. Také masopustní pondělí probíhalo
ve znamení tance. V některých obcích se konal „mužovský bál“,
na který neměla přístup svobodná chasa, tancovali jen ženatí
a vdané. Jinde platil zvyk, že poslední dva dny se hospodáři jako
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hlavy rodin scházeli s obecním představenstvem a pili společně
v hostinci na útraty obce. Ženy se raději scházely po domech
a hostily se navzájem. Neodmyslitelnou součástí oslav byl průvod maškar, který obcházel s muzikou vesnici v úterý. Mluvčí průvodu byl laufr. Maska je typická papírovou čepicí a bílou uniformou s pestrými kousky látek (proto se mu taky říká
strakatý). Žádal o povolení obec i každého majitele domu, kam
masky zavítaly. Skupinky lidí hrály secvičená představení. Například určitý stupeň odvahy a improvizace musely mít postavy
představující rychtáře a rychtářku. Za rychtáře byla převlečena
dívka a naopak. Příchod k domu se ohlašoval zvoněním zvonce. Rychtář držel knihu a četl z ní seznam krádeží, kterých se
obyvatelé domu měli dopustit a za které požadoval odškodnění.
Další variantou byla skupinka, kdy ústřední postavu hrála opuštěná dívka, která si sedla hospodáři na klín a snažila se získat
ztracenou náklonnost. Když se jí to nepodařilo, začala vzpomínat, co všechno spolu prožili a co jí za to nasliboval, závěrem žádala o odškodné. Ústřední postavou fašankových průvodů byla
však maska medvěda, která byla rozšířena nejen v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku, ale také na Slovensku a v německy
mluvících zemích. Byla vedena medvědářem na řetězu a byla to
buď postava v kožešinovém převleku (obrácený beraní kožich)

nebo vyrobená z hrachoviny či slámy. U medvěda je symbolické
i to, že se probouzí ze zimního spánku (motiv přechodu ze zimy
do jara). Maska byla obecně ztotožňována s Bakchem - Dionýsem, řeckým bohem plodnosti. Proto medvěd tančil s hospodyní a s dospívajícími dívkami. Další maškara, která v průvodu měla nezastupitelnou roli, byl pohřebenář neboli slaměný.
Maska byla zhotovena ze slámy, včetně kuželovitého klobouku,
a v ruce měla bič. V průvodu obvykle vybírala výslužku. Pohřebenář se mu v některých regionech říkalo proto, že jídlo, které dostal od hospodyň, napichoval na rožeň. Masopust, neboli
Bakchus (Bakus), bývá nazýván pánem opilců a podle toho se
taky chová. Kostým má ze spousty barevných odstřižků látek.
Na závěr masopustu bývá oběšen nebo utopen. Někde se však
místo něj popravuje kobylka nebo medvěd. Pravděpodobně
nejstarší maskou byl kůň (klibna, brůna). Chození s klibnou začínalo tradičně vychvalováním toho, jak je kobyla dobrá v tahu,
nenáročná na ustájení, jak žere i hřebíky, a že takovou hospodář
nikde jinde nekoupí. Ten se bránil, kobylku sice nekoupil, ale
nějakou zlatkou na ni přispěl a chase ještě štamprličku nalil.
Závěr obchůzky tradičně končil v hospodě, kde se s hostinským
domluvili na porážce kobylky. Nejprve jí přečetli soupis hříchů,
kterých se měla dopustit, a pak ji ras „přeťal žílu“. Při přípitku
se kobylka zázrakem uzdravila. K obecně rozšířeným postavám patří i kominík, který při čištění pecí zabavil vše, co našel
k jídlu, venku pak mazal přihlížející sazemi a olejem. O popravu kobylky, nebo jiné masky na závěr průvodu, se postaral
ras. Masku báby představují muži a v průvodu chodí společně
s Židem. Nevěstu ve svatebních šatech představuje vždy muž,
ženicha drobná žena s cylindrem. Smrt bývá tradičně oblečena do bílého hábitu, na obličeji má strašidelnou masku a v ruce
kosu. Další typickou maskou masopustu je Turek. Má vysokou
čepici s pentlemi, ozdobenou krepovými růžičkami. Turků bylo

v průvodu více a hodně tancovali. Byli to většinou svobodní
mládenci, kteří se jako rekruti chystali na vojenskou službu.
Průvody maškar obvykle neměly závazná pravidla. Soutěžilo
se o nejpovedenější masku a o to, kdo provede větší skopičinu.
Bylo tolerováno volnější chování, v jiné části roku nemyslitelné.
Cílem maškar bylo bavit lidi i sebe a získat chutné potraviny
- vejce, koblihy, slaninu, Boží milosti apod. Maškary však neprováděly jen zlomyslnosti. Vždy popřály úspěšný hospodářský
rok a zdravý a plodný dobytek.Úterní masopustní večer končíval jako dny předešlé – muzikou a tancem v hospodě. Tentokrát
se ovšem zábava neprotáhla až do rána. Zatroubením ponocného přesně o půlnoci se basa na nosítkách vynesla a pochovala
na znamení, že si na ni v následujících týdnech nikdo nezahraje.
Při tomto obřadu zaznívaly žertovné texty poukazující na nejrůznější domnělé prohřešky basy v čase masopustních oslav
i na nedostatky a špatné vlastnosti členů společenstva. Lidé
věřili, že pokud by tancovali přes půlnoc, objeví se mezi nimi
ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě. Popeleční středou
se zahajuje období půstu před Velikonocemi. A protože datum
tohoto křesťanského svátku je pohyblivé, je pohyblivým svátkem i masopust. V současnosti vnímáme masopust jinak, než
tomu bylo za našich předků, ale zároveň si uvědomujeme, že
tuto lidovou tradici, vlastní našemu kraji, je dobré dodržovat,
ať už z důvodů historických, kulturních nebo společenských.
Loděniční hasiči vynakládají každoročně nemalé úsilí, aby se
obyvatelé vesnice na těchto oslavách sešli a pobavili se. Jak se
zhostili tohoto úkolu letos, jste mohli posoudit sami, ať už jste
si zatancovali s medvědem nebo čarodějnicí, ochutnali vepřový ovar, přiťukli si se sousedem kořaličkou, nebo si zatancovali
a zasmáli se u pochování basy.
z publikací Vlastimila a Aleny Vondruškových
připravila Marcela Dudysová, foto Marcela Dudydsová
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Kulturní a společenské akce od poloviny března do konce června u nás i v okolí…
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
26. 5., od 14 hod. Zahájení sportovní sezóny, TJ Sokol Neplachovice, víceúčelové hřiště Neplachovice
2. 6., od 14 hod. Dětský den, SDH Kamenec a Místní knihovna Kamenec, hřiště Kamenec
8. 6. Smažení vajec, Svaz žen Loděnice, pískovna Loděnice
8. 6. Dětský den – Z pohádky do pohádky, Klub rodičů při MŠ Neplachovice, náves Neplachovice
15. 6. Turnaj ve čtyřhře mužů, Tenisový klub Štemplovec, tenisový kurt Štemplovec
15. 6. Den obce, obec Holasovice, Dvůr Holasovice
16. 6. Zahájení zámecké sezóny, kulturní komise obce Neplachovice, zámek Neplachovice
22. 6. Volejbalový turnaj, TJ Sokol Neplachovice, sportovní areál Neplachovice
23. 6., od 8 hod. Boží tělo, římskokatolická farnost a farníci Neplachovice, kostel sv. Jana Křtitele Neplachovice
29. 6. Benátská noc, SDH Neplachovice, hasičská zbrojnice Neplachovice
30. 6. Karmaš, obec Neplachovice, náves Neplachovice
Informace o kulturních a společenských akcích jsou převzaty z kulturních kalendářů. Pozdější, pořadatelem neohlášené, změny akcí
nemusí být zaznamenány.

Kino Holasovice v březnu a v dubnu
Promítáme každou středu v 18 hodin, není-li uvedeno jinak. Vstupné na všechna představení je 20 Kč.
20. 3.

Bohemian Rhapsody, hudební film USA, Velká Británie, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky (cena 40 Kč)

27. 3.

BlacKkKlansman, akční film USA, mládeži přístupno od 12 let, mluveno anglicky s českými titulky

3. 4.

Sněhová královna: V zemi zrcadel, animovaná komedie Rusko, mládeži přístupno, mluveno česky

10. 4.

První člověk, drama USA, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky

17. 4.

Ten, kdo tě miloval, rodinná detektivka ČR, mládeži přístupno, mluveno česky

24. 4.

Miss Hanoi, kriminální drama ČR, mládeži přístupno, mluveno česky

Informace redakce
Další číslo vyjde v pátek 26. dubna 2019. Redakční uzávěrka je stanovena na pondělí 8. dubna 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.

8 | Naše obec | 2/2019

