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Zprávy z obce
6. schůze rady obce 23. 4. 2019

Rada na své schůzi projednala žádost a schválila finanční
příspěvek na realizaci kulturního programu u příležitosti Velikonočního jarmarku, který pořádala mateřská škola ve Dvoře
v Holasovicích dne 13. 4. 2019. Dále rada schválila vyřazení
1063 opotřebovaných a poškozených dokumentů z regionálního fondu Místní knihovny Pavla Křížkovského Holasovice
v rámci aktualizace knihovnického fondu, projednala a schválila objednávku atrakcí, smlouvu na zajištění pódia, zvuku
a osvětlení a nákup propagačních materiálů na Den obce. Rada
rovněž schválila uvolnění finančních prostředků z rozpočtu

7. schůze rady obce 20. 5. 2019

Rada byla seznámena s průběhem výběrových řízení a schválila zhotovitele stavby Turistické ubytovny U Laryšů v Holasovicích – společnost DUO STAV s.r.o. Opava a dodavatele nové
linky na výrobu moštu do moštárny v Holasovicích – společnost Techfruit s.r.o. Slavětín. Rada rovněž schválila uvolnění
finančních prostředků z rozpočtu obce na zakoupení hadic pro
účely zásahu a požárního sportu pro Sbor dobrovolných hasičů
Kamenec a schválila společnost Jiří Pospěch, Opava - Komárov
jako zhotovitele Opravy WC v Mateřské škole v Holasovicích.
Rada byla seznámena s informací společnosti EKO-KOM, a.s.
o množství odpadů z obalů, které naše obec vytřídila v období
od 1. 1. do 31. 3. 2019 a předala k využití. Rada vzala na vědomí

obce na úhradu kupní ceny za zakoupení zahrady chovatelského střediska v Holasovicích od České republiky – Státního pozemkového úřadu. Rada byla seznámena s průběhem
výběrového řízení na stavbu „Oprava chodníků Holasovice“
a schválila zhotovitele, a to společnost ROSIS s,r,o. Opava, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Rada projednala a schválila zadávací dokumentace na veřejné zakázky
malého rozsahu, a to na stavbu Turistické ubytovny U Laryšů
Holasovice a rekonstrukci zařízení moštárny v Holasovicích.

odpověď Policie České republiky, dopravního inspektorátu
Opava na žádost obce o zvýšený dohled nad dodržováním pravidel silničního provozu na komunikaci přes Holasovice, která
je využívána k objíždění uzavírky silnice I/57 Opava – Krnov
z důvodu opravy mostu. Dopravní inspektorát bude v průtahu obcí provádět zvýšený dohled příslušníky policie. Rada
projednala a schválila dodatky ke smlouvám o dílo na stavbu
Cyklostezky a chodníku Holasovice – Loděnice s ukončením
stavby k 21. 6. 2019 a na realizaci přepojení středotlaku plynu
a plynovodu ke hřišti v Holasovicích, s termínem dokončení
stavby do konce měsíce června 2019.
Václav Volný, starosta obce

Poplatek ze psů

Upozorňujeme občany, kteří ještě neuhradili poplatek ze psů na rok 2019, ať tak učiní co nejdříve na obecním úřadě. Poplatek
ze psů na rok 2019 zůstává nezměněn, tj. 60 Kč; u důchodců je snížená sazba, tedy 30 Kč za jednoho psa.
Lenka Matýsková, obec Holasovice

Seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení,
s připravovanými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení – Mimořádné
události v našem regionu

Každý občan našeho státu má právo na zdravý a bezpečný život a přiměřenou ochranu svého majetku. I v dnešní době, kterou
rádi nazýváme moderní, mohou nastat situace, kdy je toto právo narušeno. Neplatí, že se to stává „jen někde jinde, u nás se to
stát nemůže“. Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, epidemiemi nebo havárie, které ohrožují
život, zdraví, majetek či životní prostředí, se mohou vyskytnout kdekoli a člověk se dostane do situace, kdy běžná životní pravidla
neplatí. Takový stav nazýváme mimořádnou událostí.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se touto problematikou zabývá již řadu let. Ve spolupráci s pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností zpracoval podrobnou analýzu rizik na příslušných správních obvodech, jejímž cílem
je celkové vyhodnocení ohrožujících faktorů na území kraje.
Výsledek analýzy ukázal, že nejvýznamnějšími zdroji ohrožení na hodnoceném území jsou přívalové lijáky s následkem záplav.
V menší míře nás pak ohrožují i další jevy, z nichž můžeme uvést například zvláštní povodně způsobené poškozením hráze
vodního díla, tornáda, mimořádně vysoké letní teploty a následné sucho, extrémně nízké teploty, sněhová kalamita, námraza a ledovka, dlouhodobá inverzní situace, požáry v přírodě, požár nebo výbuch v zástavbě a v průmyslu, epidemie, hromadné nákazy
hospodářských zvířat, úniky nebezpečných látek z výrobních zařízení, skladů nebo při přepravě, závažná nehoda v dopravě silniční, železniční nebo letecké, narušení dodávek energií a pitné vody, nález nevybuchlé munice a celá řada dalších rizik; v současné
době nemůžeme opominout ani rizika spojená s možnými migračními vlnami velkého rozsahu.
Důležitým prvkem v systému ochrany před následky takovýchto mimořádných událostí je prevence. Zranitelnost území a ohrožení obyvatel je tím menší, čím lépe jsou obce připraveny na řešení všech typů ohrožení. Z událostí většího rozsahu se mohou
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Analýza rizik ORP Opava
vyvinout krizové situace, které pak vyžadují vyhlášení některého z krizových stavů, to znamená
střední
nízké
vysoké
stavu nebezpečí, nouzového stavu nebo stavu
------- naturogenní / abiotické ------ohrožení státu. Pokud k takové situaci dojde,
povodeň
starosta obce má možnost úzce spolupracovat se
přívalová povodeň
vydatné srážky
složkami integrovaného záchranného systému,
sněhová kalamita
jehož součástí jsou hasičský záchranný sbor, Ponáledí a ledovka
licie České republiky a zdravotnická záchranná
námraza
služba a prostřednictvím výkonu státní správy
svahová nestabilita
dlouhodobé sucho
v přenesené působnosti se aktivně podílet na řeextrémní vítr
šení nežádoucích stavů. Má-li zřízen krizový
tornádo
štáb obce, využívá ho jako svůj pracovní orgán
výskyt extrémně nízké teploty
k realizaci opatření ochrany obyvatelstva. K těm
atmosférické výboje
patří zejména varování, evakuace a nouzové přeextrémně vysoké teploty
dlouhodobá inverzní situace
žití.
požár v přírodě
Varováním se rozumí včasné předání varovné
------- naturogenní / biotické ------(tísňové) informace o hrozící nebo již vzniklé
epidemie
mimořádné události. Právě na jasném a srozuepizootie
epifytie
mitelném varování závisí životy a zdraví obyvatel
------- antropogenní / technogenní ------a ochrana majetku. Včasné a správné provedení
únik neb. chem. látky při přepravě
varování a prvotního tísňového informování je
únik neb. chem. látky ze stac. zařízení
jednou ze základních podmínek úspěšné realipožár v zástavbě a v průmyslu
výbuch v zástavbě a v průmyslu
zace opatření k ochraně obyvatelstva. Z tohoto
závažná nehoda v silniční dopravě
důvodu je na našem území vybudován tzv. jedzávažná nehoda v letecké dopravě
notný systém varování a vyrozumění, jehož prozávažná nehoda v drážní dopravě
voz zabezpečuje hasičský záchranný sbor. Jsou
narušení dodávek tepla
narušení dodávek plynu
to rotační a elektronické sirény, jejichž zkoušku
narušení dodávek el. energie
slyšíme každou první středu v měsíci. Místním
narušení dodávek ropy
systémem obce pro varování a informování obnarušení dodávek pitné vody
čanů je obecní rozhlas.
narušení bezpečnosti informací KI
narušení funkčnosti telekom. syst.
Evakuace je organizované přemístění osob,
nález nevybuchlé munice
zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického
narušení dodávek potravin
zařízení, případně strojů a materiálu k zachozvláštní povodeň
vání nutné výroby a nebezpečných látek z míst
------- antropogenní / sociogenní ------migrační vlny velkého rozsahu
ohrožených mimořádnou událostí do míst, která
narušování zákonnosti velkého rozsahu
zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní
------- antropogenní / ekonomické ------ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro
narušení fin. a dev. hosp.
předměty, materiál, technická zařízení, eventuál0
10
20
30
40
50
ně nebezpečné látky, uskladnění. Při povodních
úroveň rizika
řeší v obci přípravu a řízení evakuace povodňová
komise nebo rada obce. Plošná evakuace probídle analýzy rizik ORP
há vždy částečně samovolně, kdy část obyvatel
neanalyzováno, zařazeno dle pokynů HZS ČR
po vyhlášení evakuace opustí ohrožené území
kumulace rizika v MSK, zařazeno dle pokynů HZS MSK
vlastními dopravními prostředky nebo pěšky.
Pro úspěšné provedení evakuačních opatření je nezbytná součinnost složek integrovaného záchranného systému, orgánů veřejné
správy a v neposlední řadě samotných evakuovaných občanů. Na území obce je evakuace organizována obecním úřadem, který
využívá vlastní technické a dopravní prostředky sboru dobrovolných hasičů, případně prostředky fyzických a právnických osob.
Mezi opatření, která může starosta obce vydat, patří například vyžádání poskytnutí osobní nebo věcné pomoci, věcného prostředku, nařízení zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě či území nebo vykonávání péče o děti a mládež.
Posledním základním prvkem ochrany obyvatelstva jsou opatření pro nouzové přežití obyvatelstva. Zabezpečují se nepřetržitě
po dobu, po kterou situace vyžaduje plnění mimořádných opatření k zachování zdraví, života a životních potřeb obyvatel. Jedná
se o celou řadu činností a postupů s jediným cílem – minimalizovat negativní dopady mimořádných událostí a krizových situací
na životy obyvatel. K tomuto účelu by obec měla mít vytipováno náhradní ubytovací zařízení s dostatečnou kapacitou, a rovněž
zařízení pro přípravu teplé stravy.
Úkolem všech orgánů státní správy a územní samosprávy je realizace příslušných opatření k eliminaci, či alespoň zmírnění
dopadů nejrůznějších druhů ohrožení. Pro úspěšné fungování celého systému je důležitým prvkem také správně informovaný
občan, který nepodlehne panice a umí správně reagovat na vzniklou událost. Povinností každého z nás je chránit jak sebe, osoby
blízké a svůj majetek, tak i podle možnosti poskytnout pomoc ostatním ohroženým občanům.
Roman Otipka, vedoucí oddělení havarijního a krizového řízení Magistrátu města Opavy
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Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice - Informace z knihovny

za knihovnu Helena Dehnerová

Velikonoční jarmark mateřské školy

O Velikonocích se říká, že jsou to svátky jara, a když se řekne
jaro, určitě si většina z nás představí modrou oblohu, hřejivé
sluníčko, vůni rozkvetlých květin a stromů, možná nějakou tu
kapku deště. A právě s takovou představou jsme se spolkem
rodičů při MŠ Holasovice připravovali akci pro širokou veřejnost - Velikonoční jarmark. Přichystali jsme spoustu dobrého
jídla a pití, aby se lidé dobře naladili; pozvali jsme cimbálovou
muziku a dětský pěvecký sbor Domino, aby se dobře bavili;
postavili skákací hrady, aby si to užili i naši nejmenší a zajistili
pestrou nabídku velikonočního a jarního zboží, aby si každý
mohl vybrat podle libosti. Ale člověk míní a příroda mění. Jen

díky ochotě a vstřícnosti členů sdružení Slezský venkov, kteří
nám poskytli zázemí, se mohl Velikonoční jarmark, navzdory
naprosté nepřízni počasí, uskutečnit. Děkuji rodičům, kteří neztratili optimismus a víru, že vše dobře dopadne, a ochotně se
na organizaci do poslední chvíle podíleli. Děkuji všem ženám,
které při pečení mnoha a mnoha koláčků proměnily školku
aspoň na jeden den ve voňavou cukrárnu, dále pracovníkům
obecní čety za technickou pomoc, zástupcům obce za finanční
sponzorství a také vám všem, kteří jste alespoň na chvíli opustili své teplé domovy a přišli naši akci podpořit, protože právě
díky vám to mělo smysl.

Kamila Zborajová, ředitelka MŠ Holasovice, foto archív MŠ Holasovice
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Vzkříšení velikonoční tradice, kouzlo tradice

Kouzlo tradice spočívá v jejím dodržování. Dodržovat by
ji měla především mladá krev, proto jsme se sešli v hojném
počtu a pořádně si tuto tradici užili. Pro zpestření jsme si
v Opavě vypůjčili slezské kroje. Záleží nám na tom, aby mladí
lidé pochopili, že dodržovat tradice není žádná povinnost, ale
událost, při které zažíváme nespočet příjemných chvil a zvěčňujeme odkaz našich předků. Strávit jeden celý den s partou
kamarádů, a přitom vykouzlit úsměv na tváři a zpříjemnit

den spoluobčanům, to už se v dnešní době moc nevidí. Proto
je důležité na tradice úplně nezanevřít, oživovat je a uchovávat pro další generace. Přestože jsme nestihli obejít všechny
domy, a nechali tak některé dívky a ženy na suchu, budeme
se příští rok snažit stihnout toho mnohem více. Vyzýváme
mladé kluky, aby tradice, nejen velikonoční, začali dodržovat, (např. stavění máje apod.) a pomohli nám uchovat naše
kulturní dědictví.

Veronika Karli a Adam Paleta, foto archív Bronislavy Šovčíkové

zleva: Filip Karli, Michal Mičuda, Jan Mičuda, Adam Paleta, Lukáš Volný
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Kamenec žil opět fotbalem

Tradice se mají ctít. Jednou z tradic, před poutí na Hůrku, je fotbalové
utkání mezi dříve narozenými „ženáči“ a mladými ,,svobodnými“ v Kamenci. Letošní souboj proběhl opět
pod záštitou místního sboru dobrovolných hasičů, v sobotu 18. května
2019, na místním hřišti, které je vylepšeno ochrannými sítěmi za brankami. Tím odpadlo donášení míčů,
když ostrostřelci obou stran netrefili
do branky a míč letěl daleko do pole.
Letošnímu utkání přálo počasí.
Odehrálo se za příjemného, sluncem zalitého odpoledne, které přilákalo početné publikum. Utkání
začalo lépe pro ženaté, kteří sice obdrželi první gól, ale brzy ovládli hru
a do konce poločasu vedli 4:1. Druhý
poločas naopak ovládli mladí a postupně snižovali nepříznivý vývoj až
na 5:5. Konečný výsledek v normální hrací době skončil remízou 7:7. Prodloužení lépe zvládli ženatí a své zkušenosti proměnili
ve vítězství 8:7. Na závěr si několik hráčů na každé straně vyzkoušelo pokutové kopy. Tato dovednostní soutěž byla nakonec remízová, po šesti proměněných penaltách. Povedená akce za slunečného odpoledne, plného dobré pohody aktérů i diváků se jistě
za rok znovu zopakuje. To si všichni hráči slíbili.
Miroslav Král, rozhodčí zápasu, foto Vladimíra Uvírová

Pouť na Hůrku

V neděli 19. 5. před devátou hodinou jsme se již po šestnácté sešli na návsi ve Štemplovci k pouti na Hůrku. Počasí bylo
krásné, slunečné. Přivítali jsme zástupce hasičů z Kamence,
Neplachovic – Zadků, Loděnice, Neplachovic, Držkovic, Vávrovic, Holasovic, Štemplovce, Žimrovic a polských Vehovic.
Za IX. okrsek Pavla Křížkovského byl přivítán starosta, pan
Bartkovský, a náměstek starosty krajského sdružení hasičů,
pan Mgr. Dumbrovský. Poté následovalo přivítání našich
duchovních otců, Luboše Hladoníka a Petra Knapka, a byl
nám představen hlavní celebrant a kazatel, starobohumínský
farář, a zároveň karvinský děkan, otec Kalixt Mryka, v doprovodu členů etnografického sdružení Maryška v krojích.
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Ke vzácným hostům se přidala skupina návštěvníků v dobových kostýmech, kteří představovali zástupce významných
šlechtických rodů z blízkých i vzdálených panství. Vedení
průvodu se ujal Marek Paleta, který nás dovedl na Hůrku,
kde následovala mše svatá s obohacujícím kázáním otce Kalixta. Po mši svaté jsme se přesunuli pod lípu, kde se postavila májka a slavila se májová veselice, kterou nám zpříjemnil
hudebním doprovodem Václav Quis s Milenou Benešovou.
Sváteční den pouti na Hůrku se díky dobrému počasí a skvělé
náladě všech účastníků velmi vydařil. Děkujeme všem, kteří
svým dílem práce přispěli k úspěšnému průběhu poutě, a už
se těšíme na další pouť v roce 2020.
za pořadatele Pavel Glogovský, foto Vít Skalička
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Kulturní a společenské akce od počátku června do počátku října u nás i v okolí…
8. 6. Smažení vajec, Český svaz žen Loděnice, pískovna Loděnice
8. 6. Dětský den – Z pohádky do pohádky, Klub rodičů při MŠ Neplachovice, náves Neplachovice
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
5. 7. Benátská noc, SDH Štemplovec, náves Štemplovec
12. 7., od 20 hod. Benátská noc, SDH Kamenec, školní zahrada Kamenec
13. 7. Turnaj v malé kopané, SK Loděnice, hřiště Loděnice
20. 7., od 9 hod. Fotbalový turnaj žen, SK Loděnice, hřiště Loděnice
3. a 4. 8. Výstava drobného zvířectva a exotického ptactva, ČSCH Holasovice, areál chovatelského střediska Holasovice
10. 8., od 14 hod. Soutěž přes rybník – Memoriál Libora Loserta, SDH Loděnice, rybník Loděnice
10. 8., od 20 hod. Benátská noc, SDH Loděnice, hráz rybníka Loděnice
17. 8. Tenisový turnaj ve smíšené čtyřhře, Tenisový klub Štemplovec, tenisový kurt Štemplovec
24. 8. Tenisový turnaj ve dvouhře, TJ Sokol Neplachovice, sportovní areál Neplachovice
25. 8 . Tenisový turnaj ve čtyřhře, TJ Sokol Neplachovice, sportovní areál Neplachovice
31. 8. Tenisový turnaj ve dvouhře žen, Tenisový klub Štemplovec, tenisový kurt Štemplovec
31. 8. Loučení s prázdninami, SDH Štemplovec, náves Štemplovec
3. 9. Zahájení moštování, ZO ČZS Neplachovice, moštárna Holasovice
8. 9. Moravskoslezský pohár v požárním útoku, SDH Neplachovice, střelnice Neplachovice
14. 9. Rybářské závody pro děti i dospělé, Rybářský spolek Loděnice, rybník Loděnice
21. 9. Suchý biatlon (4. ročník), TJ Sokol Holasovice, hřiště Holasovice
21. 9. Ukončení zámecké sezóny, kulturní komise obce Neplachovice, zámek Neplachovice
22. 9. Ukončení letní sezóny, TJ Sokol Neplachovice, sportovní areál Neplachovice
27. 9. Oslava svátku seniorů, Český svaz žen Loděnice, kulturní místnost Loděnice
28. 9. Svatováclavský jarmark, spolek Slezský venkov, Dvůr Holasovice
5. 10. Drakiáda, Spolek rodičů při MŠ Loděnice, hřiště nad pískovnou, Loděnice
Informace o kulturních a společenských akcích jsou převzaty z kulturních kalendářů. Pozdější, pořadatelem neohlášené, změny akcí
nemusí být zaznamenány.

Kino Holasovice v červnu a v červenci
Promítáme každou středu v 18 hodin, není-li uvedeno jinak. Vstupné na všechna představení je 20 Kč.
Kino Holasovice bude v době letních prázdnin (4. 7. – 31. 8. 2019) uzavřeno.
5. 6. Čertí brko, filmová pohádka ČR a SR, mládeži přístupno, mluveno česky
12. 6.

Smrtelné stroje, dobrodružný film USA, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky

19. 6.

Vdovy, thriller /drama USA, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky

26. 6.

Bumblebee, dobrodružný film USA, mládeži přístupno, mluveno česky

3. 7.

Ženy v běhu, komedie ČR, mládeži přístupno, mluveno česky

Informace redakce
Další číslo vyjde v pátek 19. července 2019. Redakční uzávěrka je stanovena na pondělí 1. července. 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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