Na svatého Matouše, kdo nemá chleba, atťnekouše.
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Zahájení školního roku 2019/2020
První školní den bylo počasí velmi vrtkavé, proto jsme nový školní rok zahájili
v tělocvičně. Po státní hymně a krátkém
vystoupení žákyň druhého stupně pronesla povzbudivá slova směrem k žákům, rodičům a zaměstnancům školy
starostka obce Neplachovice, paní Dana
Schreierová.
Prázdniny skončily a určitě dětem přinesly spoustu krásných zážitků. Vím, že
shromáždění žáků a pedagogů na konci
školního roku je mnohem veselejší, nicméně pevně věřím, že i během školních
měsíců čeká na žáky mnoho hezkého – ať
už jsou to školní výlety, soutěže, exkurze,
návštěvy divadla, zájmové kroužky (a že
jich je!)…
Těším se na nová čísla školního časopisu Poděs, na akce Žárovky i Žárovičky.
Místo paní učitelky Střížové povede Žárovičku paní učitelka Volná.
Během prázdnin paní uklízečky, kuchařky a pan školník doslova naleštili celou školu. Učitelé a vychovatelky vyzdobili třídy a chodby. Všem za přípravu školy
do nového školního roku velmi děkuji.
I v letošním školním roce bude mít
náš pedagogický sbor nové posily. Je jich
více, neboť paní učitelky Střížová a Vašinková jsou na mateřské dovolené. Vítám paní učitelku Magdu Krupovou, která bude mít 3. třídu, paní učitelku Nikolu
Machelovou, která bude třídní učitelkou
7. A třídy, dále paní učitelku Alexandru
Neiserovou, která bude učit tělesnou
výchovu, výchovu k občanství, výchovu
ke zdraví a volitelné předměty. Ve školní
družině vítám paní vychovatelku Drahoslavu Hobžovou, která mj. povede keramický kroužek. První třídu posílí paní
asistentka Lenka Havlásková.

Milí deváťáci, ať se vám poslední rok
povinné školní docházky vydaří a ať jste
úspěšní při volbě střední školy. Osmé
třídy máme dvě, věřím, milí osmáci, že
už jste se v sedmé třídě dostatečně vydováděli a že osmou třídu budete brát
naprosto vážně. Sedmé třídy máme také
dvě. Sedmáci, letos si budete moci vybrat
jeden ze dvou cizích jazyků – německý
nebo ruský. Umožní nám to nové financování regionálního školství od ledna
příštího roku. Šesté třídy jsou také dvě,
vítám mezi námi nové žáky z Brumovic.
Držím vám palce, ať přechod na druhý
stupeň je pro vás co nejplynulejší. Třídními učitelkami jsou paní učitelka Hana
Grigorová a paní učitelka Blažena Wertichová. Páťáci, jste už vlastně nejstarší
žáci 1. stupně, vaši paní učitelku třídní
dobře znáte, takže pátou třídou proplujete jako na modrém obláčku. Čtvrťáci,
vy už jste ostřílení borci, přesunete se
do druhého patra, věřím, že se vám bude
dařit. Třeťáci, budete nejstarší na chodbě
v přízemí, proto určitě hravě zvládnete
změnu paní učitelky třídní. Druháčci,

vy už jste zkušení, už víte, jak to ve škole
chodí a opět budete mít svou paní učitelku. Letos vám přibude nový předmět.
Ano, je to angličtina.
A nyní mi dovolte, abych přivítala naše
prvňáčky. Dnes ještě přicházíte se svými
rodiči a prarodiči, ale já vím, že se školy
nebojíte a že se do školy těšíte. Většinou
se znáte nejen z mateřské školy, ale i ze
Školiček, kde jste poznali i svou paní učitelku třídní.
A nyní prosím žáky 9. třídy, aby společně s paní učitelkou Kořistkovou přivítali naše prvňáčky a poté společně odešli
do 1. třídy.
Přeji všem žákům, pedagogům a rodičům pohodový školní rok, paním kuchařkám mnoho spokojených strávníků, kteří
si chodí často přidávat, paním uklízečkám
chápající děti, které nebudou na podlaze
nechávat papírky a jiné odpadky, panu
školníkovi co nejméně oprav a zapomenutých klíčů od šatních skříněk.
Hodně štěstí všem!!!
Ivana Pavlíková,
ředitelka ZŠ Neplachovice

Zprávy z obce
9. schůze rady obce 15. 7. 2019

Rada na své schůzi projednala a schválila smlouvu o dílo
s Ing. Michalem Sglundou ve věci projekčních prací a inženýrské činnosti na rekonstrukci chovatelského střediska v Holasovicích; byla seznámena s informacemi Úřadu práce ČR –
Kontaktního pracoviště Opava o možnosti opětovných, časově
omezených žádostí na veřejně prospěšné práce či o možnosti jednání o prodloužení stávajících dohod; vzala na vědomí
výzvu Sdružení místních samospráv ČR o omezení počtu
sečení trávníků na zahradách a veřejných plochách z důvodu
uchování vody v půdě. Dále rada schválila smlouvu o dílo se

6. zasedání zastupitelstva obce 22. 7. 2019

Zastupitelstvo obce bylo na svém zasedání seznámeno s plněním příjmů a čerpáním výdajů obce k 6. měsíci 2019, s celoročním hospodařením Mikroregionu Opavsko severozápad
a závěrečným účtem tohoto dobrovolného svazku obcí a revizních zpráv za rok 2018 „bez výhrad“. Zastupitelstvo schválilo
financování projektu mikroregionu „Strategické plánování,
vzdělávání a otevřené komunikace v Mikroregionu Opavsko
severozápad“ předloženého do Operačního programu Zaměstnanost, zahrnující pořízení strategického plánu rozvoje obcí
mikroregionu, vzdělávání starostů obcí a otevřenou komunikaci směrem k občanům s využitím elektronických úředních

10. schůze rady obce 19. 8. 2019

Rada byla na své schůzi seznámena s provedenou poptávkou
a schválila společnost Stavební Kramný s.r.o. Loděnice ve věci
provedení oplocení, zpevněných ploch a souvisejících stavebních prací v Kamenci pod bývalou školou. Rada vzala na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, ve věci vydání 7. změny
integrovaného povolení pro zařízení „Stáje chovu prasat v Loděnici“ a byla seznámena s množstvím odpadů z obalů, které
naše obec vytřídila v období od 1. 4. do 30. 6. 2019 a předala

společností DK podlahy ve věci provedení betonových zpevněných ploch v Holasovicích – taneční parket v zahradě „U Laryšů“ a ve Štemplovci pod tréninkovou tenisovou stěnou. Rada
dále schválila rozpočtové opatření č. 2 roku 2019 a zadávací
dokumentaci k veřejné zakázce zadávané otevřeným řízením
podle zákona o zadávání veřejných zakázek na stavbu Komunitního domu seniorů Holasovice. Rada rovněž projednala
a schválila smlouvu o dílo na zhotovitele stavebních prací v objektu moštárny v Holasovicích a dodavatele nových vstupních
dveří do kaple v Kamenci.

desek. Zastupitelstvo projednalo žádosti o koupi stavebních
míst v Holasovicích u hřiště a schválilo prodeje šesti stavebních
míst konkrétním zájemcům. Zastupitelstvo dále schválilo darovací smlouvy s Moravskoslezským krajem pro majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy a kupní
smlouvy na pozemky v Holasovicích a v Loděnici potřebné pro
rozvoj obce. Zastupitelstvo bylo seznámeno s dokončenými,
rozpracovanými a připravovanými akcemi a stavbami v letošním roce a s vyhodnocením akce Den obce Holasovice, která
se konala 15. 6. 2019 ve Dvoře v Holasovicích.

společnosti EKO-KOM, a.s. k dalšímu využití. Rada byla seznámena s cenovou nabídkou společnosti Spurnýreef s.r.o. Zábřeh
na likvidaci dřevokazného hmyzu v dřevěných trámech střechy
recepce muzea a rada rozhodla provést poptávku a zajistit další
srovnatelné nabídky. Dále byla rada seznámena s technickým
stavem stroje na sečení trávy StarJet a rozhodla o zakoupení
nového stroje RIDER zn. Husqvarna. Schválila smlouvu o užívání silnice v Holasovicích za účelem realizace stavební akce
„Propojení STL plynovodu od knihovny po kříž“.

Pozvánka

Zveme všechny občany na 7. zasedání Zastupitelstva obce Holasovice, které se bude konat v pondělí 23. 9. 2019 v obecním domě
ve Štemplovci. Program jednání bude uveden na pozvánce a zveřejněn obvyklým způsobem.
Václav Volný, starosta obce

Sběr starých pneumatik

Obec Holasovice oznamuje občanům, že sběr starých pneumatik z osobních vozidel se uskuteční na prostranství před
Obecním úřadem v Holasovicích

ve středu 9. 10. 2019 v době od 15.00 do 17.00 hod.

Technické služby Opava budou sbírat staré ojeté pneumatiky, které převezou a uloží na skládku s nebezpečným odpadem
na náklady obce Holasovice. Traktorové pneumatiky a pneumatiky nákladních vozidel odebírány nebudou.
Pneumatiky budou od občanů převzaty bezplatně. Sběr je organizován pro občany obce Holasovice, na vyzvání je
nutno předložit občanský průkaz.
obec Holasovice
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Sběr nebezpečného odpadu

Obec Holasovice oznamuje občanům, že sběr nebezpečného odpadu se uskuteční na prostranství před zámkem v Loděnici

ve středu 16. 10. 2019 v době od 15.00 do 17.00 hod.

Technické služby Opava budou sbírat olověné akumulátory, rozpouštědla (ředidla, odmašťovací prostředky), zářivky, obaly
od barvy, 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. Sběr je organizován pro
občany obce Holasovice zdarma, na vyzvání je nutno předložit občanský průkaz.
obec Holasovice

Moštování 2019

Oznamujeme občanům, že z důvodu rekonstrukce moštovací linky v Holasovicích bude moštování ovoce zahájeno pravděpodobně na začátku října. Přesný termín bude oznámen obvyklým způsobem. Děkujeme za pochopení.
Václav Volný, starosta obce

Pomoc a podpora pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. poskytuje na Opavsku sociální služby určené osobám se zdravotním postižením, seniorům a osobám o ně pečujícím.
Naši poradenští pracovníci v rámci PORADNY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM vám mohou bezplatně pomoci se zorientovat v systému sociálního zabezpečení, pomoci s vyřízením potřebných dávek,
příspěvků a slev, případně poradit s výběrem vhodné kompenzační pomůcky. Jsme tady také pro vás v případě,
že potřebujete pomoci v péči o svou osobu (pomoc při oblékání, přemísťování, osobní hygieně…) či chcete aktivně vyplnit svůj
volný čas – k tomu je určena služba OSOBNÍ ASISTENCE. V rámci služby INDIVIDUÁLNÍ BEZBARIÉROVÉ DOPRAVY pak
zajišťujeme dopravu, a to jak klasickými vozidly, tak vozidlem speciálně upraveným pro vozíčkáře. V rámci PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK si pak můžete zapůjčit například mechanický vozík, toaletní nástavec, schodolez a další.
Kontaktní údaje: DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ OPAVA, Liptovská 21, 747 06 Opava 6
Telefon: 553 734 109, e-mail: czp.opava@czp-msk.cz

Čipování psů

Dle nařízení Evropské unie a dle novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb., kterým se mění zákon 166/1999 sb. o veterinární péči, musí být všichni psi povinně od 1. 1. 2020 čipováni.
Z tohoto nařízení vyvstává několik základních otázek.
Pokusím se alespoň na některé z nich odpovědět.
Proč se psi čipují?
Je několik výkladů, včetně neuvěřitelného
kšeftu. Oficiální stanovisko zní, že se tím
zabrání předkládání cizího očkovacího průkazu při nějakém incidentu. Vždy musí být
identický očkovací průkaz a konkrétní pes.
Co když se pes ztratí?
Městská policie a veterináři, kteří jsou vybaveni čtečkami čipů, velmi rychle zjistí číslo čipu.
Tento čip ovšem není registrován v nějakých celonárodních databázích. Tato služba je totiž také zpoplatněna a databáze nikdo nezná. Dohledat se dá pes pouze kontaktováním
okruhu veterinářů a některý má tento čip ve své databázi.
Co se stane, když pes nebude mít čip?
Toto je velmi dobře ošetřeno. Pes, který nemá čip, i když je
očkovaný proti vzteklině, má toto očkování neplatné a jedná se
s majitelem, jako by pes očkován nebyl. V praxi to znamená, že
případné ošetření může být zdravotní pojišťovnou nárokováno

od majitele psa, a navíc může být další postih ze strany policie,
jako by pes vůbec očkován nebyl.
Týká se toto nařízení nově narozených štěňat, nebo všech
psů?Úplně všech.Další případné otázky rád zodpovím na tel.: 602 419 178.
Pro zjednodušení starostí s čipováním připravuji v součinnosti s obecními úřady hromadné
akce; jednotliví zájemci se budou moci přihlásit na obecním úřadě, že mají o tuto službu zájem a já v dohodnutém termínu zájemce
obejdu a čipování provedu i s příslušnou administrativou. Z tohoto důvodu se bude měnit
i systém jarního očkování. Zájemci o očkování
se budou přihlašovat na obecním úřadě, aby bylo
možné vše kontrolovat.
Čipování v Kamenci a ve Štemplovci se bude provádět v sobotu 5. října 2019 od 9.00 hodin u jednotlivých nahlášených
zájemců. Čipování v Holasovicích se bude provádět v neděli
6. října 2019 od 9.00 hodin u jednotlivých nahlášených zájemců. Cena za čip je dána možností dodavatelů shánět potřebné
množství čipů. Orientační cena se pohybuje od 260 do 360 Kč
za jednoho psa.
Roman Jokl, veterinární lékař
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Místní knihovna Pavla Křížkovského Holasovice informuje
2. 9. 2019 - 30. 6. 2020, ve výpůjční době

Lovci perel

V pondělí 2. 9. odstartoval 5. ročník čtenářské soutěže s názvem „Lovci perel“. V průběhu roku děti získávají perly jednoduše
tak, že při čtení knih jsou trochu aktivní. Hra mění čtení v dobrodružství a z práce s knihou dělá zábavu. Vybrané knihy se ve hře
stávají perlorodkami a přinášejí čtenářům zajímavý zisk v podobě opravdových perel. Soutěž je určena dětem do 15 let. Slavnostní
vyhlášení nejúspěšnějších sběračů perel proběhne v září 2020.

9. 9. 2019 - 18. 6. 2020, liché týdny, 15.30 – 17.30

Kreativní kroužek pletení a háčkování

Srdečně zveme úplné začátečnice i zručné pletařky, dívky i ženy. Kurz vede paní Hana Tocauerová.

za knihovnu Helena Dehnerová
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GRUNDYvíkend

V krásném prostředí Vaňkova rybníka jsme přivítali v pátek v podvečer 5. 7. 2019 návštěvníky sportovně kulturní akce GRUNDYvíkend. Sbor dobrovolných hasičů Neplachovice společně se svými přáteli a příznivci připravil bohatý víkendový program.
Vše začalo cvičením jógy s Katkou. Následovalo taneční vystoupení kroužku Rytmiky místní základní školy. Pak již nastal čas
na promítání animovaného filmu pro děti. Mezitím se setmělo, a ti odvážní se vydali na strašidelnou stezku odvahy. Pro zábavu
dospělých bylo připraveno promítání skvělé české komedie. Zájemci si mohli na louce postavit stan a strávit teplou noc v přírodě.
V sobotu 6. 7. vše pokračovalo od 13 hodin hlavní akcí, a to amatérským závodem horských kol GRUNDYbike. Jednalo se již
o třetí ročník, a tak bylo potěšující sledovat zvýšený zájem závodníků i diváků. Celkem se na start postavilo 115 dětí ve čtyřech
kategoriích a 119 dospělých do dvou hlavních závodů, rozdělených podle výkonnosti na Hobby a Speed. Soutěž byla zahájena
rozjížďkou na odrážedlech pro ty nejmenší. A pak již vše postupovalo podle časového harmonogramu až k hlavnímu závodu.
Kompletní výsledkový servis naleznete na stránkách www.grundybike.cz . V průběhu celého odpoledne, a následně i večera, bylo
připraveno bohaté občerstvení. Od sladkých palačinek, přes langoše, sedlácké kobzole, až po skvělé rybí speciality. Nechyběla
bohatá nabídka nápojů, které v teplém počasí přišly vhod. Završením sportovního odpoledne bylo vyhlášení výsledků závodu.
Ti nejlepší obdrželi originální medaile a věcné ceny. Všichni účastníci si odnesli nezapomenutelný zážitek. Pochvalu od všech
závodníků si zaslouží diváci fandící podél celé trasy – vytvořili bouřlivou, dechberoucí atmosféru.
Večer opět patřil pohodě a relaxaci při poslechu šansonů mladé zpěvačky Barbory Larischové z Opavy. Na rockovou strunu
zahrála opavská kapela Element. Té se podařilo obecenstvo roztančit, a dovršit tak celý GRUNDYvíkend.
Děkujeme všem závodníkům, fanouškům, divákům a hostům za návštěvu. Věříme, že si každý našel v programu něco zajímavého. Děkujeme celému našemu GRUNDYteamu. Bylo to celkem 52 lidí, kteří se starali o chod akce. Děkujeme majitelům pozemků,
na kterých se vše odehrávalo. A děkujeme partnerům akce: BARAN, B-Net, Profi auto, HEAD, ZIKADO, MAS Opavsko, obec
Neplachovice, Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice, obec Holasovice, Pavel Lhostský - autodoprava, Pavel Vaněk, Salón RePeTe - Mirka Čiržová, Lysek Petr Spedition s r.o., DECATHLON, Dagmar Kořistková - masáže a kosmetika.
za pořadatele Jan Malý

Fotbalistky SK Loděnice postoupily a budou hrát ligu!

Loděnické fotbalistky za sebou mají neskutečně vydařené období. Když se družstvo před pěti lety formovalo, nikoho tehdy
nenapadlo, že by to mohlo dotáhnout tak daleko. Na podzim se
v rámci poháru na domácím hřišti utkalo s týmem z první ligy.
Na jaře se hráčky staly vítězkami divize. Jasně tak všem ukázaly,
které ženy hrají nejlepší fotbal v celém Slezsku.
Sezóna 2018/2019
V sezóně holky SK Loděnice celé soutěži jasně dominovaly.
Podzimní částí prošly hladce, všechna odehraná utkání byla vítězná. Po podzimu ale nastalo horší období. Pohodu rozhodil
odchod několika hráček. Také z odehraných zápasů byla postupem času menší radost. Podle trenéra Ondry Černého je důvod jasný: „Soupeřky se s námi často bály hrát otevřenou partii
a naše ženy musely bušit do semknutých obran, což po čase omrzelo.“ Nicméně celou soutěží prošly bez ztráty jediného bodu
a celou Moravskoslezskou divizi žen vyhrály.
Oslavy titulu proběhly ve velkém stylu. Na poslední utkání
přišlo hodně fanoušků. Po závěrečném hvizdu se odšpuntoval

šampus a za doprovodu písně „We are the Champions“ kapitánka Klára Jarošová převzala pohár pro vítěze soutěže. Se skóre
83:10 a sérií 14 výher v řadě se ženy z Loděnice zapsaly do historie Opavska.
Sezóna 2019/2020
V této sezóně okusí holky fotbalovou ligu. Moravskoslezská
liga žen je třetí nejvyšší soutěží žen ve fotbale v ČR. S výjimkou
Havířova, Vítkovic a Brušperku, které znají z divize, na ně čekají noví soupeři - Jihlava, Zlín, Hodonín, Nové Sady a Vsetín.
Všichni jsou zvědaví, jak se holkám povede. Čas ukáže, jaký je
výkonnostní rozdíl mezi soutěžemi. Navíc budou hráčky jezdit do vzdálených měst, což bude časově a finančně náročné.
„Doufám, že moje holky berou tuto velkou výzvu jako já, že i pro
ně to je obrovská příležitost. A až jednou budu ve stáří ležet s lahváčem a vyvaleným pupkem u televize, vzpomenu si, že tenkrát
se nám vážně něco povedlo!“ uzavírá trenér Ondra.
Marta Gattnerová, Ondřej Černý,
SK Loděnice, foto archív SK Loděnice
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Pohárový úspěch

Minulý rok v poháru holky SK Loděnice dosáhly úžasného úspěchu. První kolo proběhlo ve Vítkovicích a už po prvním
poločase nebylo co řešit. Porazily tým z Vítkovic suverénně 1:6. Na domácím hřišti ve druhém kole přivítaly soupeřky ze
Sázavy u Lanškrouna. Po velmi vypjatém boji rozhodly až penalty, které dopadly ve prospěch domácích.
Další soupeř nebyl nikdo jiný než slavný Baník Ostrava. Před domácím kotlem a se slušnou diváckou kulisou (přišlo více
než 400 diváků!), se loděnické ženy vrhly na soupeřky. Nádherné kombinace střídaly ještě krásnější fotbalová zakončení. Nechyběla bojovnost, nasazení, rozvaha. „Zápas byl velmi atraktivní, ani jeden ze soupeřů nepodcenil přípravu a ženy obou týmů
do zápasu daly vše! No ale ty moje tam daly prostě víc. Zase byly lepší a zaslouženě vyhrály!“ zhodnotil trenér Ondra Černý.
Po Baníku zbývalo už jen porazit Havířov a loděnické holky se dočkaly zápasu s prvoligovým týmem z Hradce Králové.
Do čtvrtfinále ovšem postoupily hradecké hráčky. Jak shrnuje trenér: „V poháru jsme se statečně a s vypětím všech sil dostávali
přes soupeře zvučných jmen dál a dál. Dokonce i při vypadnutí, o kterém rozhodl až penaltový rozstřel, byly naše holky ty, co
odcházely z hřiště se vztyčenou hlavou a za mohutného potlesku.“ Utkat se s prvoligovým týmem byla pro loděnické ženy velká
čest a pro celý ženský fotbal na Moravě to byl velký úspěch.
Letos na podzim se loděnické fotbalistky znovu pokusí o malý zázrak v celorepublikovém poháru. První pohárový
zápas by měl proběhnout už koncem září.

Loděnický turnaj – pestrý turnaj
obyčejných chlapů, žen i slavných sportovců

MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA ŽEN

Přestože je Loděnice docela malá vesnice, každoročně tady místní Sportovní klub pořádá pohodový turnaj v malé kopané. Je
to událost, která se stala tradicí, a vždy druhou sobotu v červenci přiláká na hřiště spoustu diváků a sportovců ze širokého okolí.
Turnaj není jen skrytým důvodem, proč otevřít hospodu už v osm hodin ráno. Je skvělé, že si v něm mohou změřit síly sportovci
různých úrovní. Často na turnaji spolu nebo proti sobě hrají různé generace. Uvidíte tady hrát mladé kluky, zkušené fotbalisty, sváteční fotbalisty a mazáky, kterým bude tělo připomínat, že se hýbali, ještě celý následující týden. A nesmíme zapomenout ani na ženy.
Začátky ženského fotbalu
Párkrát se na turnaji v rámci mužských týmů objevily i fotbalistky. Ženský tým jako takový ale hrál poprvé až v roce
2011, tehdy ještě z recese v sukýnkách. Tři roky nato se zformoval tým pro velkou kopanou, který byl několik let jediným
zástupcem ženského fotbalu na Opavsku. Kdo ví, jestli by
dnes ženský fotbal u nás někdy začal, nebýt turnaje…
Známé osobnosti
Loděnický turnaj se pyšní i jinou zajímavostí – v dobách,
kdy je ještě nikdo neznal, se zde objevilo několik slavných
osobností. Osmý ročník odpískal dnes prvoligový rozhodčí
Zbyněk Proske. Později si tu zahrál kapitán Sparty Libor Kozák, odchovanec Opavy, který působil i v Itálii. Nejznámější
osobností, která si v Loděnici kopla do míče, je současný trenér Viktorie Plzeň Pavel Vrba, považovaný za jednoho z nejlepších trenérů v Česku.
Vítězové 29. ročníku
Letos se o první místo utkal tým FC Neplachovice s týmem Dehnerů. Rodinné mužstvo Dehnerů (Filip, Michal,
Matěj, David, Adam a Jiří) nakonec zvítězilo 1:0 na penalty.
O třetí místo bojovali domácí SK Loděnice proti týmu Černé
vdovy. Domácí ovládli utkání a díky výsledku 10:0 skončili
na bedně.
Zajímavosti o turnaji
• 1. ročník se uskutečnil v roce 1991
• zakladateli turnaje jsou Michal Žídek a Tomáš Volný
NEDĚLE 29. ZÁŘÍ • 14:00
• do roku 2015 se účastnilo 12 týmů, od roku 2016 se účastní
HŘIŠTĚ HOLASOVICE
8 týmů
• od roku 2017 se hraje na hřišti s novou umělou trávou
• nejvíce utkání odpískal rozhodčí Jaroslav Bohačík, po něm
FACEBOOK: SK LODĚNICE HOLKY
Jiří Seipel
Marta Gattnerová, SK Loděnice
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SK LODĚNICE
VS
VÍTKOVICE

Volejbalový turnaj ve Skrochovicích

Začátek léta ve Skrochovicích již po 25. odstartoval tradiční volejbalový turnaj, Memoriál Alenky Honkové, který se hraje
na travnatých kurtech bývalého fotbalového hřiště. Letošního ročníku se zúčastnilo 12 týmů, převážně z Opavy, doplněných
o družstva z Krnova, Bruntálu a Raduně. Za krásného slunečného dne byly k vidění zajímavé zápasy a finálové duely se tradičně
odehrály až v podvečerních hodinách.
V utkání o 3. a 4. místo se střetla družstva Klikaři a SK Valdi, oba týmy z Opavy. Utkání o bronz nakonec zvládl lépe tým Klikaři,
který se tak mohl zaslouženě radovat z 3. místa. Finálové klání přineslo vyrovnaný zápas mezi týmem Koblížci z Opavy a tradičním finalistou, týmem Hromkoček z Opavy. Zápas o zlato nakonec vybojoval tým Hromkoček, a zajistil si tak další vítězství
v celém turnaji.
Mimo celkové pořadí se také vyhlašují individuální ceny a nejsympatičtější tým. Cenu pro nejlepšího hráče si odnesl Dominik
Hadamčík z opavského týmu Koblížci. Mezi ženami svými výkony nejvíce zaujala Monika Jošková z týmu Fufínci Opava. Tým
Fufínci navíc získal také ocenění za nejsympatičtější tým turnaje.O dobrou
zábavu, hladký průběh a skvělé občerstvení se opět postarali členové SDH
Skrochovice v čele s hlavními pořadateli turnaje - Janem Smítalem a Rudolfem Žolnou.
Celkové pořadí:
1. HROMKOČKY (Raduň)

7. RAFANI (Opava)

2. KOBLÍŽCI (Opava)

8. PMS (Bruntál)

3. KLIKAŘI (Opava)

9. TÁŇOVINY (Opava)

4. SK VALDI (Opava)

10. STS CHVOJKOVICE BROD (Krnov)

5. FUFÍNCI (Opava)

11. SKROPA (Opava)

6. MODELKI s.r.o. (Opava)

12. MICINKY (Opava)

Jakub Machel

Volejbalový turnaj

Letos se uskutečnil již 8. ročník volejbalového turnaje Mikroregionu Opavsko severozápad,
a to poslední sobotu v srpnu 2019 na víceúčelovém hřišti v Úvalně. Soutěže se zúčastnilo
8 týmů z obcí regionu. Družstvo, reprezentující obec Holasovice, obsadilo krásné stříbrné
místo. Po napínavých finálních zápasech 13:15, 15:9 a 14:15 podlehlo týmu ze Stěbořic. Třetí
místo obsadili hráči z Bratříkovic. Turnaj se vydařil a hráči si odnesli nejen trofeje za umístění,
ale i pěkné ceny z tomboly, kterou sponzorovali starostové jednotlivých obcí.
Jako kapitánka družstva bych chtěla poděkovat spoluhráčům Petře Volné, Marku Stavařovi,
Aleši Látalovi a Radimovi a Michalovi Holčapkovým za parádní hru a krásné vítězství.
Blanka Holčapková, foto Barbora Černá

Rozloučení s prázdninami

Místní knihovna Štemplovec spolu s místními hasiči uspořádali v pátek 30. 8. 2019
rozloučení s prázdninami. Akce začala o půl šesté, kdy se pomalu začaly scházet malé
i velké děti v doprovodu svých rodičů. Podmínkou bylo přijít v maškarním kostýmu
v duchu Minnie, Mickeyho Mouse a jejich přátel. Děti byly rozděleny do dvou kategorií. Malé děti zůstaly na místě, kde soutěžily. Velké děti běžely podle mapy a plnily úkoly. Všichni soutěžící pak dostali balíček s dobrotami. Po soutěžích následovalo
kolo štěstí pro děti, o které byl velký zájem. Poté následovala večerní zábava a také pro
dospělé bylo nachystáno kolo štěstí. K poslechu hrála hudba. Občerstvení bylo zajištěno. Děkujeme všem, kteří se k nám přišli pobavit a chválíme počasí za to, že nám bylo
příznivě nakloněno. Všechny srdečně zveme na další akci.
za knihovnu Štemplovec Kateřina Vašicová

Oslava svátku seniorů

Oslava svátku seniorů v Loděnici se uskuteční ve čtvrtek 26. 9. 2019 od 16.30 hod. Na programu je přednáška Romany
Rosové o historii obce Loděnice, poté bude připravena malá soutěž. Tradičně se můžete těšit na harmonikáře Martina Žurka.
za Český svaz žen Loděnice Ivana Kramná
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Kulturní a společenské akce od poloviny září až do konce roku u nás i v okolí…
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
28. 9. Svatováclavský jarmark, spolek Slezský venkov, Dvůr Holasovice
5. 10. Drakiáda, Spolek při MŠ Loděnice, hřiště nad pískovnou, Loděnice
12. 10. Závod v požární všestrannosti Plamen, 9. okrsek SDH Pavla Křížkovského, střelnice Neplachovice
19 10. Halloween párty, SDH Holasovice, hasičská zbrojnice Holasovice
26. 10., od 13 hod. Pochod obcemi, obec Holasovice, od pomníku TGM v Holasovicích
2. 11. Setkání seniorů a přátel, SDH Kamenec a Místní knihovna Kamenec, škola Kamenec
9. 11., od 9.30 hod. Obecní turnaj ve stolním tenise, SDH Kamenec, škola Kamenec
9. 11. Světýlkový průvod, Klub rodičů při MŠ Neplachovice, náves Neplachovice
11. 11., od 11 hod. Den válečných veteránů, farníci Neplachovice, hřbitov Neplachovice, památník obětem 1. světové války
23. 11. Uzlovací štafeta – soutěž mladých hasičů, SDH Neplachovice, škola Neplachovice
30. 11. Advent na zámku, kulturní komise obce Neplachovice, zámek Neplachovice
30. 11. Hon v Táborském lese, Myslivecký spolek Hůrka Holasovice
1. 12. Rozsvícení vánočního stromu, Svaz žen Loděnice a MŠ Loděnice, náves Loděnice
5. 12. Setkání seniorů, obec Holasovice, areál chovatelského střediska Holasovice
8. 12. Mikulášská nadílka, SDH Štemplovec, Obecní dům Štemplovec
14. 12. Vánoce v muzeu, spolek Slezský venkov, Dvůr Holasovice
14. 12., od 15 hod. Vycházka k Wysoké – Schengen, obec Holasovice, od sochy sv. Floriánka v Holasovicích
21. 12. Zpívání koled u betléma, SDH Loděnice, hráz rybníka Loděnice
23. 12. Zpívání koled, SDH Štemplovec, náves Štemplovec
25. 12. Veřejné bruslení, SK Loděnice, zimní stadión Horní Benešov
31. 12. Silvestrovský běh, TJ Sokol Holasovice, hřiště Holasovice
Informace o kulturních a společenských akcích jsou převzaty z kulturních kalendářů. Pozdější, pořadatelem neohlášené, změny akcí
nemusí být zaznamenány.

Kino Holasovice v září a v říjnu
Promítáme každou středu v 18 hodin, není-li uvedeno jinak. Vstupné na všechna představení je 20 Kč.
25. 9. Teroristka, komedie/drama ČR, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky
2. 10.

Alita: Bojový Anděl, akční/scifi USA, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky

9. 10.

Co jsme komu udělali?, komedie Francie/Belgie, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky

16. 10.

Jak vycvičit draka 3, dobrodružný animovaný film USA, mládeži přístupno, mluveno česky

23. 10.

Důvěrný nepřítel, thriller ČR/SR, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky

30. 10.

Avengers: Endgame, akční dobrodužný film USA, mládeži přístupno od 12 let, mluveno česky

Informace redakce
Další číslo vyjde v pátek 1. listopadu 2019. Redakční uzávěrka je stanovena na pondělí 14. října. 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,
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