BOLATICKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané, milí
Bolatičtí a Borovští,
dostává se Vám do rukou
nové vydání Bolatického
zpravodaje, ve kterém se
dočtete o dění v obci,
o uskutečněných i plánovaných investicích, akcích, o aktivních občanech, spolcích, firmách atd.
Na některé články, i důležitá, ve zpravodaji
neprezentovaná, témata, bych chtěl v úvodníku upozornit.
Občas se ke mne dostane e-mail, který si
mezi sebou posílá střední a starší generace.
Objevují se v nich např. informace, že se chystá
velké omezení pro řidiče seniory (nebudou
moci jezdit autem mimo svůj region, budou
jezdit s dohledem,… - ověřil jsem si u pana
ministra Kremlíka, nic proti řidičům seniorům
se nechystá), že Česká republika přijala tisíce
migrantů, kteří tady budou dělat problémy,
a spousty dalších nepravdivých informací.
Bohužel, mnozí lidé si vůbec tyto informace
neověří a pak jsou naštváni na vládu, poslance,
senátory, starostu atd.
Některé zprávy, především ty, které se týkají
dění v ČR, politických stran apod., jsou produktem cizích zpravodajských služeb i některých českých subjektů. Jde o tzv. FAKE NEWS
(nepravdivé zprávy) a HOAXY (podvodné
a řetězové e-maily šířící poplašné zprávy).
Člověk, který si neumí ověřit informace, pak
šíří dále tyto nepravdy.
Bohužel, často i tyto nepravdivé e-maily ovlivňují volby. Vždy se totiž nejvíce začínají objevovat v období před volbami.
Rovněž se ke mně donesla zpráva, že jsem
pozval Policii ČR Kravaře, aby kontrolovala
technický stav vozidel a přívěsů, které jezdí
na kompostárnu. Policisty z Kravař jsem
pozval, ale na kontrolu parkujících vozidel
na našich komunikacích. A já jim napsal dopis,
aby netrestali naše řidiče přijíždějící do kompostárny. A pokud někdo tvrdí opak, lže.
I když vozidla i přívěsy byste měli mít
v pořádku.
Ještě k parkujícím autům, občané si
na ně stále více stěžují, i proto nyní policisté
z Kravař rozdávají lístečky s upozorněním

na nesprávné parkování a poté budou již
nezodpovědné řidiče pokutovat.
Další důležitou informací je změna v jízdním řádu autobusů. Od poloviny prosince
(s platností nového jízdního řádu) by měly
autobusy TQM (směr Ostrava – Sudice) zajíždět do průmyslové zóny. Pro borovské občany
budou zajištěny náhradní autobusy pro přesun
z Borové do Bolatic.
Již 4 roky u nás funguje čipování psů, které
z větší části (cca 300 Kč) hradí obec. Od 1. 1.
2020 si budou muset občané hradit čipování
sami. Ale pokud to stihnete ještě letos, opět
Vám na čip přispěje obec.
V příštích měsících nás čeká řada akcí
i investic. Příští rok by jich mělo být ještě více,
protože naše obec bude slavit 770. výročí
od 1. písemné zmínky o naší obci (1250
– 2020) a Hlučínsko bude slavit 100 let
od svého vzniku (1920 – 2020).
A rád bych Vás požádal všechny o pomoc.
Součástí zpravodaje je i Dotazník o vytápění
domácností, který jsme připravili ve spolupráci
s Českým hydrometeorologickým ústavem
v Ostravě. Chceme zjistit, jak jsme na tom
s čistotou ovzduší i přístupem občanů k ekologii, abychom mohli lépe řešit situaci se znečištěným ovzduším a případně čerpat i dotace
na podporu změny vytápění, novou zeleň atd.
Budeme Vám proto nesmírně vděční, pokud
vyplníte za své domácnosti Dotazník.
Milí spoluobčané,
prosím, dejte si pozor na informace, které Vám
někdo posílá, mohou být nepravdivé.
Mějte v sobě dost síly i odvahy si ověřit pravdivost údajů, ať už se týkají falešných e-mailů, ale
i různých nabídek, které se zase objevují někdy
v obci, ale především Vám chodí e-mailem.
Přeji Vám všem krásné podzimní dny plné pevného zdraví, štěstí, lásky, přeji Vám, ať zažíváte
co nejvíce radosti ze svých blízkých, ať máte
vstřícné sousedy a ať máte co nejvíce přátel.
Motto:
„Štěstí je, když mineš lékárnu, protože jsi
zdravý, když mineš obchod, protože všechno
máš, a jdeš domů, protože Tě tam někdo
čeká.“
Herbert Pavera

V Královském městě Slaný
nás přivítali královsky!

O

druhém říjnovém víkendu zamířila delegace sedmi bolatických občanů do Královského
města Slaný. Na pozvání vedení města se ve Slaném sešli zástupci družebních měst.
Jedenáct zástupců německého města Pegnitz, devět reprezentantů slovenského města Skalica, sedm občanů Bolatic a domácí Slaňáci.
Naši obec reprezentovali starosta obce s manželkou, pan Vlastislav Polášek (zástupce Borové, lesníků), paní Jana Štěpáníková (knihovna a komise mládeže), pan Radim Plaskura
(hasiči), pan David Neuvald (ředitel ZŠ a MŠ) a paní Alena Šoltysová (Klub seniorů).
Všechny hosty přivítal v pátek 11. října v obřadní síni Městského úřadu Slaný pan starosta
Martin Hrabánek a poté si většinu hostů „rozebrali“ Slánští do svých rodin.
Pro vedení obcí a měst připravil pan starosta slavnostní večeři, po které si přítomní předali
drobné dárky.
V sobotu 12. října se pak všichni účastníci setkání byli podívat na zámku ve Veltrusích,
navštívili Slaný pramen, symbol města, vojenský skanzen a zámeckou kapli.
Na večer pak připravili Slánští pro své přátele a slánské rodiny, které ubytovaly hosty, kulturní program v kulturním zařízení Gong, kde vystoupili žáci ZŠ, ženský pěvecký sbor a místní
kapela.
Cílem víkendového setkání bylo rozvíjet vzájemnou spolupráci, zapojit do spolupráce i další
občany (rodiny), navázat kontakty mezi občany a spolky různých měst a dohodnout další
formy spolupráce.
V příštím roce přivítáme Slaňáky u nás.
Poděkování patří nejen našim zástupcům za reprezentaci obce, ale také městu Slaný, panu
starostovi Hrabánkovi a paní Kateřině Nedvědové a jejím kolegyním a kolegům za výbornou
organizaci setkání, stejně tak všem rodinám, které se postaraly o naše občany.
						
Herbert Pavera

Obec Bolatice děkuje všem, kteří ji svojí prací
či pomocí pomáhají rozvíjet!

D

íky obrovské vstřícnosti občanů, členů
spolků a organizací i představitelů
firem se v obci pořádají desítky výborných
akcí, máme pěkné a fungující kino, úspěšné
firmy, občany, pořádek. A to vše vytváří
hezký obraz naší obce a stále více lidí chce
bydlet v Bolaticích.
Vedení obce Vám všem děkuje.
Poděkování náleží:
Spoluobčanům:
- za hlášení poruch na majetku obce
(na chodnících, komunikacích, kanalizaci,
vodovodu, veřejném osvětlení, zeleni);
- za údržbu a pořádek na veřejných prostranstvích;

- za údržbu veřejné zeleně;
- za účast na akcích obce a spolků;
- za darování finančních prostředků na Kobzolfestu handicapovaným občanům;
- za darování starého oblečení a věcí pro
Diakonii Broumov;
- za darování kabelek na Kabelkový veletrh;
- panu Vlastimilu Poláškovi, Mgr. Davidu
Neuvaldovi, Radimu Plaskurovi, paní
Janě Štěpáníkové a paní Aleně Šoltysové za reprezentaci obce na setkání družebních
měst v Královském městě Slaný;
- panu Martinu Bortlíkovi a Ing. Radimu Herudkovi - za sběr šatstva pro Diakonii Broumov;
- Mgr. Andree Vehovské a jejím kolegyním za organizaci podzimní burzy v sále KD;

- paní Šárce Juráškové - za vystoupení na akci
Barevný večer;
- mladému tanečnímu páru Damiánu Šoltysovi a Anetě Segsulkové - za taneční
vystoupení na akci Barevný večer;
- panu Jiřímu Langrovi a ostatním muzikantům - za hudební vystoupení na akci
Barevný večer;
- panu Rudolfu Nandzikovi - za moderování
akce Kobzolfest;
- Ing. Radimu Herudkovi - za ozvučení akce
Kobzolfest;
- manželům Kiszkovým - za materiální pomoc
na akci Kobzolfest;
- paní Lydii Gillarové - za materiální pomoc
na akci Kobzolfest;

- paní Jaroslavě Burianové - za poskytnutí
el. energie na akci Kobzolfest;
- slečně Dorotě Strakové a její kamarádce
- za pomoc při hrách pro děti na akci Kobzolfest;
- paní Heleně Dembkové - za materiální
pomoc na akci Kobzolfest;
- panu Alfrédu Solichovi - za pomoc při
organizaci vystoupení Lukáše Pavláska;
- paní Barbaře Plaskurové - za moderování
akce Barevný večer;
- panu Dominiku Theuerovi - za průvodcovské služby na skanzenu a za spolupráci při
organizaci akce Kobzolfest;
- manželům Plačkovým, Ostárkovým, jejich
přátelům, známým a členům komise mlá-
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deže (jmenovitě v čl. DALŠÍ, SKVĚLÝ ROČNÍK
KOBZOLFESTU ZA NÁMI) - za uspořádání
akce Kobzolfest;
- paní Šárce Blokeschové a Mgr. Ivaně Kramářové - za péči o odchycené psy;
- Ing. Danielu Kozlovi - za úpravu svahu u „Liškovy zahrady“;
- paní Margot Mikettové - za darování knih
do fondu knihovny;
- Mgr. Heleně Drozdové a kolektivu Onko
Isis Opava - za pomoc při organizaci a účast
na Dni zdraví;
- panu Josefu Benkovi - za pomoc při organizaci a účast na Dni zdraví;
- Ing. Leoně Herudkové - za pomoc při organizaci a účast na Dni zdraví;
- Bc. Dagmar Halfarové - za pomoc při organizaci a účast na Dni zdraví;
- paní Aleně Poledníkové - za pomoc při organizaci a účast na Dni zdraví;
- paní Lucii Válkové a paní Petře Stříbné
- za pomoc při organizaci a účast na Dni
zdraví;
- slečně Tereze Harazimové - za fotografování
na Maškarním bále pro dospělé;

akce „Závod požárnické všestrannosti“;
- SDH Borová - za brigády na stavbě přístavby
hasičské zbrojnice, za organizaci soutěže mládeže „Slezský pohár“;
- starším seniorkám - za reprezentaci obce
na setkání seniorů v Ostravě, na akci Kobzolfest a na akcích v okolí;
- mladším seniorkám - za reprezentaci obce
na setkání seniorů v Plzni, na akci Kobzolfest,
v Ostravě a v okolí;
- členkám souboru BOROVANKA - za vystoupení na akci Kobzolfest a Barevný večer;
- ZŠ a MŠ Bolatice - za spolupráci při organizaci Dne bez aut, Dne zdraví, za pořádání akcí
pro veřejnost;
- dívkám z tanečního klubu Taurus pod
vedením Ing. Silvie Hříbkové - za vystoupení
na akci Barevný večer;
- Římskokatolické farnosti Bolatice - za uspořádání vzdělávacích akcí pro veřejnost;
- Osadnímu výboru Borová - za organizaci
akce Borovský western aneb indiánská cesta
za pokladem;
- Myslivecké společnosti Křeménky - za zapůjčení lavic, stolů, stanů na akci Kobzolfest,
za vstřícnost při pořádání paintballové operace;
Spolkům a organizacím:
- FK Bolatice - za zapůjčení elektro materiálu
- SDH Bolatice - za spolupráci při údržbě na akci Kobzolfest;
hasičských budov, za pomoc při organizaci - paní Zdeňce Ballarinové a kolektivu školní
Evropského týdne mobility a za organizaci jídelny - za pomoc při organizaci a účast
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na Dni zdraví;
- SCB Bolatice - za uspořádání cyklo výletu pro
veřejnost v rámci Evropského týdne mobility;
- Českému svazu zahrádkářů - za zorganizování akcí pro veřejnost a zájezdu;
Firmám:
- TS Bolatice - za vstřícnost při řešení stavebních a jiných problémů v obci;
- Ing. Danielu Halfarovi - za spolupráci při
dohledu nad stavbami v obci a za pomoc při
řešení stavebních problémů v obci;
- firmám LANEX a.s. a CONROP, s.r.o. - za darování finančního daru na kulturní aktivity obce
a rozvoj životního prostředí;
- panu Marku Kalužíkovi - za pomoc při přípravě el. energie na akci Kobzolfest;
- Zahradnictví Mazal - za květinovou výzdobu
sálu kulturního domu na akci Barevný večer
a další akce;
- AZPEK, s.r.o. - za materiální dar pro Lukáše
Pavláska;
- MUDr. Táni Lefnerové - za pomoc při organizaci a účast na Dni zdraví;
- MDDr. Anně Enderové - za pomoc při organizaci a účast na Dni zdraví;
- paní Daniele Vojvodové - za pomoc při organizaci a účast na Dni zdraví;
- VZP Opava - za pomoc při organizaci a účast
na Dni zdraví;

- ČPZP Opava - za pomoc při organizaci
a účast na Dni zdraví;
- Bc. Petru Bažanovi a kolektivu Světa zdraví
z Opavy - za pomoc při organizaci a účast
na Dni zdraví;
- paní Heleně Nohálové a kolektivu lékárny
„U Zlaté rybky“ - za pomoc při organizaci
a účast na Dni zdraví;
- p. Františku Fusovi; p. Josefu Fusovi;
DaJOBoldent, s.r.o.; p. Erichu Stromskému;
ISOTRA a.s.; manželům Janě a Josefu Šimečkovým; TEMPO Bolatice; Audit-web, s.r.o.;
STAVITELSTVÍ UVARA, s.r.o. - za finanční
dary na kulturní akce Evropský týden mobility,
Kobzolfest, Maškarní bál pro dospělé, Barevný
večer, Den zdraví;
- Obchodní společnosti ISOTRA a.s. - za darování markýz a žaluzie pro MŠ Borová;
Ostatním:
- děkujeme členům komisí a výborů za spolupráci při rozvoji obce a pořádání akcí,
děkujeme zaměstnancům obce za spolupráci
ve volném čase při pořádání kulturně-společenských akcí a aktivit, poděkování patří obětavým
funkcionářům, bez nichž by nefungovaly spolky,
a děkujeme také všem ostatním, kteří byť jen
pozametali cesty, přispěli potřebným, pomohli
druhým či se jen vlídně usmáli na druhé.
		
Herbert Pavera

Počasí přálo investicím
P

oslední dva měsíce jsme prožili nejen s hezkým počasím, ale i s řadou investic v obci.
TS Bolatice dokončily opravu chodníku na ulici Lipová v Borové, vybudovaly nový chodník
na ulici Ratibořská (od ulice Lesní), téměř dokončily rozšíření hřbitova (firma Mazal rovněž
z větší části vysadila zeleň) s výjimkou části oplocení, zahájily výstavbu parkoviště v jižní části
budoucího centra obce, opravily chodník u přechodu pro chodce na ulici Svobody, upravily dolní
cestu na skládku v Borové, pokryly výkopy na ulicích asfaltem a prováděly údržbu zeleně, úklid
cest, zajišťovaly provoz ČOV, vodovodů a kanalizací atd.
Na autobusových zastávkách firma mmcité1, Bílovice instalovala nové přístřešky.
Firma Strabag rekonstruuje ulici Mírová (od křižovatky Družstevní), začala s realizací zálivů pro

autobusy u nového centra obce a opravou parkoviště u C-baru na ulici Opavská, firma EL-EKO
pana Ondruše buduje část veřejného osvětlení okolo nových zálivů autobusů, firma Berkastav
dokončila zpevnění polních cest za Křeménkami a k Vyhlídce a také dokončila rekonstrukce výpustí u hrází číslo IV a V. Firma Údržba pozemků a. s., Ostrava - Kunčičky vysadila stromy a keře
do nového biokoridoru od Křemének kolem remízky na okraj katastru města Kravaře.
Na křižovatce ulic Opavská, Ratibořská prováděla firma Dupic sanaci kanalizačního mostku.
Hasiči z Borové začali s přístavbou zbrojnice.
Firma SASASTAV Opava pokračuje v rekonstrukci chodníku na ulici Hlučínská.
Rekonstrukce fotbalového hřiště se blíží k závěrečnému konci. 				
						
Herbert Pavera
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Chodník na ulici Lipová

Kanalizace ulic Ratibořská a Svobody

Komplexní pozemkové úpravy

Komplexní pozemkové úpravy

Rekonstrukce hřiště

Nový hřbitov
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Firma Isotra darovala pro MŠ Borovou markýzy a vertikální žaluzii

Na koupališti skončil dlouholetý nájemce

Pokud počasí dovolí, budou o dlouhých 18 letech skončí na koupališti nájemce Stanislav Mikulenka. A to buď dohodou
31. 12. nebo dle smlouvy k 31. 3. s 6 měsíční výpovědní lhůtou.
stavební práce pokračovat PDona kkoupališti
Bolatic přišel v roce 2001 společně se svým kolegou p. Petrem Juráškem, aby v budově
zprovoznili fitnesscentrum. To si brzy získalo své příznivce a řada mladých lidí
v něm pěstovala kulturistiku a získala mnoho medailí na mistrovství Moravy i České republiky.
skoro až do Vánoc
Po dvou letech podnájmu si pan Mikulenka pronajal celý areál koupaliště. Od té doby do areálu

P

očasí, to je to jediné, co ovlivní další investiční výstavbu v obci.
A pokud bude příznivé, dokončí se řada staveb. Bude dokončena oprava chodníku na ulici
Hlučínská (firma SASASTAV Group, s.r.o., Opava), dokončí se i rekonstrukce ulice Mírová (firma
STRABAG a.s., Opava) a zprovozní se nové autobusové zálivy na ulici Opavská včetně parkoviště
u C-baru (firma STRABAG a.s., Opava). Zaměstnanci firmy EL-EKO, Píšť osvětlí novým veřejným
osvětlením část ulice Opavská od kruhové křižovatky po autobusové nádraží.
TS Bolatice dokončí ve spolupráci s firmou ASIO Brno výstavbu „zeleného“ parkoviště u zadního
příjezdu k obchodnímu domu a poště (součást budoucího nového centra obce).
						
Herbert Pavera

Autobusy budou od poloviny
prosince jezdit jinak!

O

bec Bolatice po dlouhé době příprav začala s realizací nového centra obce. Do prosince by
měly být dokončeny zálivy pro autobusy a osvětlení těchto zálivů. A autobusy přestanou s novým jízdním řádem zajíždět na autobusové nádraží. Budou zastavovat na ul. Opavská v nových
autobusových zálivech a poté pojedou na průmyslovou zónu. Aby cestující ze Sudic a Kobeřic
nejezdili na Borovou i do průmyslové zóny, budou autobusy TQM (směr Ostrava) zajíždět jen
do průmyslové zóny. Borovští pak budou sváženi jinými autobusy do Bolatic.
Herbert Pavera

investoval nemálo svých prostředků i proto, že měl řadu jiných firem, ze kterých mohl dofinancovat ztráty některých letních sezón.
Ale ani obec nezahálela v letech 2003 - 2019 investovala do budovy i areálu přes 20 mil. Kč.
V současné době si obec nechává zpracovat odhad cen věcí, které pan Mikulenka zakoupil a bude
jednat s ním o ukončení nájmu. Zastupitelstvo pak musí najít řešení, jak bude nadále koupaliště
fungovat. Možností je více (prodej areálu, pronájem areálu novému nájemci), ale jako nejreálnější se
jeví zařadit provoz koupaliště pod TS Bolatice, popř. založit novou obecní společnost „Koupaliště“.
Hlavně to nebude pro obec jednoduché. Musí sehnat zaměstnance (stávající by mohli zůstat)
a najít další možnosti, jak areál využít. V posledních letech zachraňovali provoz koupaliště naši
sousedé z Polska, kterých také ubývá, a rodinné oslavy.
Panu Stanislavu Mikulenkovi moc děkujeme za provozování koupaliště a přejeme mu pevné
zdraví a pohodu v jeho dalším životě. 			
Herbert Pavera

Parkování aut na ulicích přibylo, i proto bude
Policie ČR více kontrolovat parkování aut

P

řestože obec v minulých měsících i letech apelovala na občany, aby neparkovali svými vozidly
na místních a krajských komunikacích a jen výjimečně využívali k parkování vozidel veřejná
parkoviště, situace se příliš nezlepšila. A protože se stížnosti občanů na parkující vozidla neustále zvyšovaly, požádal starosta obce Policii ČR v Kravařích o důslednější kontrolu parkování
aut na veřejných komunikacích.
A je pravděpodobné, že to již někteří vlastníci aut poznali na vlastní kůži, nebo to brzy poznají.
						
Herbert Pavera
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Od 1. ledna 2020 je povinné Proč nebyl Den strašidel?
poprvé se nekonal Den strašidel. Každoroční lampionový průvod, který lákal stovky mačipování psů
Letos
lých i dospělých, byl bez náhrady zrušen. Hlavním důvodem zrušení této akce je rekonstrukce

P

odle novely Veterinárního zákona musí majitelé psů nechat od 1. ledna 2020 očipovat své psy.
Ještě do konce letošního roku bude obec Bolatice přispívat na čipování psů částkou 300 Kč.
V naší obci je neočipovaných psů cca 10 %, což je nějakých 50 psů. Pes musí být dle novely očipován nejpozději při prvním očkování proti vzteklině. To budou kontrolovat v příštím roce zaměstnanci
obce při vybírání poplatků za psy. Obec si zatím povede svůj registr psů a od 1. ledna 2022 pak
bude zřízen celostátní registr psů, do kterého se zajistí přepsání všech evidovaných psů.
Tento registr pak umožní dohledat téměř každého majitele psa a zároveň ztíží chovatelům psů
v množírnách jejich chov. 				
Herbert Pavera

fotbalového hřiště. V současné době je oseté trávou a nikdo by nezaručil, že na něj někdo
nevstoupí a nepoškodí ho.
Zvažovali jsme i jiná místa (autobusové nádraží, skládka Borová), ale nakonec jsme od nich
upustili.
Příští rok by se Den strašidel měl uskutečnit s průvodem po ulicích Svobody, Hlučínská, Opavská a s ukončením na fotbalovém hřišti. 			
Herbert Pavera

Zprávy ze Senátu

Pozor na změnu televizního čkoli se schůze Senátu koAnala až na konci října, bylo
tempo práce v Senátu v září
vysílání!
poměrně svižné. Hlavním úko-

O

d 27. listopadu bude postupně Česká televize na základě rozhodnutí vlády a mezinárodních
dohod přecházet na vysílací standard nazvaný DVB-T2. Nejen Česká televize, ale i všechny
ostatní tuzemské televize musí postupně vypnout své stávající pozemní vysílání a postupně začít
v celé České republice vysílat v DVB-T2. Na Ostravsku by mělo dojít ke změně 30. dubna 2020.
Změna je nutná, aby se uvolnilo místo pro potřeby mobilních sítí, a tedy rozvoj mobilního internetu.
Přechod na DVB-T2 se týká všech, kdo přijímají televizní signál pomocí klasické pokojové nebo
venkovní antény, případně společné televizní antény dosud na modernější standard DVB-T2 nepřeladili. Diváků, kteří mají kabelovou televizi, satelit nebo sledují televizi pouze přes internet,
se změny netýkají.
Všechny programy České televize jsou v DVB-T2 dostupné ve vysokém rozlišení, tedy v HD.
Přechod přinese také vyšší komfort z hlediska prostorového zvuku, který byl dosud dostupný jen
u satelitního či kabelového vysílání. Změny se dotknou rovněž regionálního vysílání, které bude
nově dostupné po celé České republice a diváci si tak v budoucnu budou vybírat, z jaké oblasti
Česka budou chtít regionální vysílání sledovat.
Prostředí DVB-T2 je vhodné i k využívání tzv. červeného tlačítka, tedy služby hybridního vysílání, která propojuje svět klasické lineární televize s internetem. Stisknutím červeného tlačítka
na ovladači se zobrazí prostředí HbbTV s doplňkovým televizním obsahem, přístupem do archivů
vysílání i k internetovým aplikacím.
Co byste měli udělat pro to, abyste mohli přijímat signál ve standardu DVB-T2?
Pro přechod na DVB-T2 není v drtivé většině případů potřeba měnit nastavení antény. Pokud
není anténa nijak upravena, např. zesilovači, filtry a podobně - stačí televizi pouze přeladit. Je
však potřeba mít televizi nebo set-top box, který je schopný tento nový signál přijímat. Vodítkem
může být třeba web Českých radiokomunikací www.dvbt2overeno.cz, kde je možné zjistit, zda
dané zařízení novému standardu DVB-T2 (normě DVT-T2/HEVC nebo H.265) vyhovuje. Při koupi
nového přístroje je možné se řídit kulatou zlatou samolepkou s logem DVB-T2 ověřeno.
Z materiálů https://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000381-dvb-t-konci/
						
zapsal Herbert Pavera

lem senátorů bylo především
představit při jednání Poslanecké sněmovny pozměněné
návrhy zákonů, které byly vráceny k opětovnému projednání,
či odůvodnění, proč se návrhy
zákonů zamítly. Na zářijové
sněmovní schůzi bylo těchto
vrácených zákonů celkově 13. Ve většině případů však Poslanecká sněmovna setrvala na původním návrhu. Takto došlo například ke schválení 3. a 4. vlny EET, s čímž Senát rozhodně
nesouhlasil.
Měsíc září byl v Senátu také měsícem konferencí. Dovolím si z mnoha vyzdvihnout dvě, na kterých jsem měl možnost se podílet. Předně to byla konference při příležitosti 50. výročí činnosti
Státního úřadu inspekce práce ČR a 65. výročí Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, která
nebyla pouze oslavou výborného fungování tohoto státního úřadu, ale zazněly i vize fungování
v Opavě sídlícího úřadu do budoucnosti.
Druhá zajímavá konference měla název „Senior housing“ a zabývala se mimo jiné bezpečným
a kvalitním bydlením, zdravotní péčí a dostatečným množstvím sociálních služeb pro naše seniory. Odborníkům i kolegům senátorům jsem při této příležitosti představil zkušenost s vícegeneračními domy, které u nás v Bolaticích výborně fungují.
Koncem října proběhla 12. schůze Senátu, na které se projednávalo na 30 bodů. Například
novela lesního zákona, která by měla zlepšit situaci v našich lesích napadených kůrovcem, ale
také vyřešit alespoň částečně rozbroje mezi lesníky a myslivci. Projednávala se i novela zákona
o elektronických komunikacích, díky které bude snazší, rychlejší a hlavně levnější přecházet
mezi jednotlivými operátory. Zmínit mohu také novelu vodního zákona, která výrazně zjednoduší
stavbu malých vodních staveb v krajině, což by mělo vést k lepšímu zadržování vody v krajině.
Další informace o práci Senátu najdete na www.senat.cz.
						
Herbert Pavera

Proč Bolatičtí umožňují cizím občanům ukládat odpad
v Bolaticích?

O

bec Bolatice má jako téměř jediná obec v širokém okolí kompostárnu, kvalitní sběrnu surovin a místo pro dočasné ukládání suti a zeminy. Ale to vše pro své občany.
Na tyto služby občané přispívají poplatky za odpady a ty jsou zatím nejnižší snad ze všech obcí.
Zbylou částku obec doplácí ze svého rozpočtu. Již v minulosti se čas od času objevil občan
z jiných vesnic na skládce či ve sběrně, aby zde odložil suť či nebezpečné a jiné odpady.

V posledních měsících se však stále více cizí občané za doprovodu Bolatických či Borovských
objevují ve sběrně, na skládce v Borové a na kompostárně. Situace začíná být tak vážná, že
obec uvažuje o uzavření místa pro odkládání odpadu na Borové a o zavedení kontrol na kompostárně a ve sběrně. Zda a kdy tyto kontroly proběhnou, nebudeme uvádět, ale očekávejte je.
Přece není možné, abychom platili za likvidaci odpadů občanů cizích vesnic.
						
Herbert Pavera

Na sběrný dvůr patří jen vytříděný odpad z domácnosti

S

běrný dvůr je určen pouze pro občany naší obce, z tohoto důvodu nevozte na sběrný dvůr
odpady od jiných příbuzných a osob ze sousedních obcí, zatěžujete tím systém nakládání
s odpady.
Jestliže to umožňujete, prodražujete nakládání s odpady nejen sobě, ale i ostatním spoluobčanům.
Co vše lze na sběrném dvoru odevzdat:
- Velkoobjemový odpad
Mezi velkoobjemový odpad patří starý nábytek, umyvadla, koberce, PVC trubky apod. Jde o věci,
které se svým rozměrem nevejdou do domácích popelnic.
Stává se však, že někteří občané se snaží likvidovat část vlastního komunálního odpadu,
který patří do popelnice, vyvážením do velkoobjemových kontejnerů! Toto jednání je nepřípustné.

- Upotřebené jedlé oleje a tuky
- Nebezpečné komunální odpady
Jedná se o odpady z domácností, které obsahují látky nebo mají vlastnosti, které činí odpad
nebezpečným. Obvykle jde o vyřazené chemikálie z domácností, obaly znečištěné nebezpečnými látkami, např. plechovky od barev a ředidel. Nakládání s těmito odpady podléhá přísným
pravidlům, nesmějí být vhozeny do tříděného nebo směsného odpadu, ale předány osobám
nebo organizacím, které mají oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady.
- Ošacení
V areálu sběrny je přistaven kontejner Diakonie Broumov. Tento kontejner je určen pro sběr
ošacení - letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské):
• použitelné i poškozené - trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry,
			
noční košile, tílka, pyžama, šátky
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• pouze nepoškozené (funkční zip, neroztržené) - zimní bundy, kabáty, spodní
prádlo, ponožky, halenky, čepice, rukavice, šály, plavky, opasky, kabelky
Společnost AVE, komunální služby zajišťuje v rámci provozu SD také výkup barevných kovů,
železa a papíru.
- Pneumatiky
Obec Bolatice umožňuje občanům odevzdat ve sběrném dvoru rovněž pneumatiky, přestože by
občané měli přednostně využívat sběrného systému pneuservisů, ve kterých si automobilová
kola mění.
Ve SD je možné bezplatně odevzdat staré upotřebené elektrospotřebiče, TV, ledničky, pračky,
kopírky, rádia, žehličky, mixéry, fény, zářivkové trubice, led žárovky, tužkové baterie, monočlánky apod. Zpětný odběr zajišťují společnosti Asekol, Elektrowin, Eko-bat a Ekolamp.

Přehled odpadů likvidovaných
v rámci SD Bolatice

Služba Senior taxi Bolatice
má nový automobil

K

oncem měsíce října převzala obec Bolatice nový osobní automobil VW Caddy, který bude
sloužit občanů využívajících službu Senior taxi Bolatice, především při návštěvách zdravotnických zařízení. 					
Martin Bortlík

20

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ) VČETNĚ SLOŽEK
Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

20 01 01

Papír a lepenka

20 01 02

Sklo

20 01 10

Oděvy

20 01 11

Textilní materiály

20 01 13* Rozpouštědla
20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 25

Jedlý olej a tuk

20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 28

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem
16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 34

Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené
pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
20 01 36

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 39

Plasty

20 01 40

Kovy

20 03 01

Směsný komunální odpad

20 03 07

Objemný odpad

20 03 99

Komunální odpady jinak blíže neurčené
Martin Bortlík

Vybráno z Výroční zprávy starosty obce Bolatice za rok 2018
Spolupráce obce se svazky

S

družení obcí Hlučínska - SOH (obec Bolatice je členem od roku 1991)
Sdružení obcí Hlučínska (SOH) je dobrovolným svazkem obcí a měst regionu Hlučínska, které
sdružuje 27 samosprávných územních celků a úzce spolupracuje se čtyřmi bývalými obcemi
Hlučínska, dnes městskými částmi Ostravy (Hošťálkovice, Petřkovice, Lhotka) a Opavy (Malé
Hoštice) a s obcemi Dobroslavice a Děhylov.
SOH bylo vytvořeno za účelem vzájemné spolupráce, udržení a podpory tradic Hlučínska, rozvoje
cestovního ruchu, celkového rozvoje regionu atd. a hájí zájmy okolo 75 000 obyvatel.
Předsedou SOH byl v roce 2018 starosta obce Bolatice Mgr. Herbert Pavera, který byl předsedou
zvolen již 18. prosince 2006 na ustavujícím Sněmu SOH v Hlučíně a opětovně byl zvolen na ustavujícím Sněmu SOH po volbách do zastupitelstev obcí a měst dne 8. 11. 2018.
Funkčnost SOH zajišťují jednak stanovy SOH (smlouva obcí a měst), jednak jednání orgánů SOH
– Rady SOH a Sněmu SOH a další aktivity SOH.
Nejvyšším orgánem SOH je Sněm SOH. V roce 2018 se konalo 7 jednání Sněmu SOH, na kterých
bylo projednáno okolo 80 bodů/témat. Na Sněmech SOH byly např. schváleny 4 rozpočtové
úpravy rozpočtu SOH v roce 2018, závěrečný účet SOH za rok 2017, účetní závěrka za rok 2017,
rozpočet SOH na rok 2019, plán inventur majetku SOH za rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu do roku 2023, finanční příspěvky aj. Byly projednány informace o stavu realizace projektů,
výsledky přezkoumání hospodaření SOH, výsledek inventarizace majetku SOH za rok 2017, realizace vzdělávacího zájezdu do Německa, společný nákup elektrické energie a plynu pro obce
a města Hlučínska, projednání pověřence pro ochranu osobních údajů, možnost pokrytí území
obcí vysokorychlostním internetem, společný postup v záležitosti nové komunikace I/56 a měření četnosti dopravy na silnici I/56, projednání realizace akcí (Den učitelů, Festival kultury,
Setkání chrámových sborů a schol, Darujte krev se starosty Hlučínska, Otevírání turistické sezony aj.), plán akcí a aktivit SOH na rok 2019, návrhy na ocenění Pamětní medailí Hlučínska aj.
Rada SOH rozhoduje o všech otázkách, které musí svazek obcí řešit a které nejsou vyhrazeny sněmu. Jednání rady svolává a řídí předseda. Při hlasování má každý z členů rady jeden
hlas. V roce 2018 se uskutečnilo celkem 14 jednání Rady SOH a bylo na nich projednáno okolo
120 bodů/témat. Na Radě SOH byly schvalovány partnerské smlouvy s městskými částmi Os-

travy a Opavy a obcemi Dobroslavice a Děhylov, výsledek inventarizace majetku SOH za rok
2017, smlouvy o poskytnutí dotace, dohody o provedení práce, dodatky ke smlouvám, dohody
o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, finanční dary a darovací smlouvy, smlouvy o poskytnutí podlicence k užití zpravodajských archivů a zpravodajství z Hlučínska na internetové
a regionální televizi nebo podání žádostí o dotace. Dále bylo projednáno ocenění pedagogů
na Hlučínsku v rámci Dne učitelů, realizace vzdělávacího zájezdu, uspořádání vzdělávacího
semináře pro starosty Hlučínska, svolávání jednání Sněmů SOH, informace o termínech akce
Darování krve se starosty Hlučínska, informace o realizovaných projektech, sčítání a vyhodnocení intenzit dopravy na silnici I/56. Na Radě SOH bylo dále projednáno vyhlášení VŘ na dodavatele el. energie pro obce a města Hlučínska, výběrové řízení na grafiku a tisk propagačních
materiálů a plakátů Hlučínska aj.
Aktivity a projekty SOH za rok 2018:
- dárcovství krve ve Slezské nemocnici Opava
- podpora kulturně - společenských akcí na Hlučínsku
- Bál Hlučínska v Kravařích (3. 2.)
- Den učitelů v Hlučíně (28. 3.)
- Festival kultury a hlučínských řemesel v Hlučíně (8. 7.)
- Setkání schol regionu Hlučínska v Hněvošicích (13. 10.)
- Setkání chrámových sborů v Hati (23. 9.) aj.
- spolupráce SOH s MAS Hlučínsko
- spolupráce SOH s Euroregionem Silesia
- spolupráce SOH s polskými gminami
- spolupráce SOH s turistickou oblastí Opavské Slezsko
- jednání zástupců mikroregionů okresu Opava
- internetové stránky SOH, Facebook SOH a podpora propagace regionu
- internetové stránky SOH - www.hlucinsko.eu; www.hlucinsko.com;
www.hlucinsko.info
- mapový portál mapy.hlucinsko.com
- facebookový profil https://www.facebook.com/SdruzeniObciHlucinska/
- mobilní turistická aplikace Hlučínska
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- internetová televize Hlučínska - www.hlucinsko.tv
- vzdělávací zájezd představitelů SOH do Německa
- realizace dotačních projektů
- „Manažer regionu Hlučínska III.“
- „Festival kultury a hlučínských řemesel 2018“
- „Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“
- „Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“
- „Hlučínsko a polské gminy se představují“
- „Hledání ztraceného času“
- hájení společných zájmů obcí a měst
Více informací o Sdružení obcí Hlučínska naleznete na webových stránkách www.hlucinsko.eu.
					Zpracovala: Mgr. Lenka Osmančíková
Svazek obcí a měst Hlučínska - Západ - SOMH (obec je členem svazku od prosince 2006)
V roce 2018 se konaly tři Sněmy SOMH (19. 3., 10. 5., 19. 11.), na kterých byly mj. projednány
body – zpráva o hospodaření svazku SOMH za rok 2017, účetní závěrka za rok 2017, rozpočtové
opatření na rok 2018, návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, společné řešení ochrany osobních
údajů (GDPR), příprava a schválení nových stanov svazku, byla vyhodnocena analýza odpadového hospodářství pro obce svazku atd., na listopadovém sněmu bylo zvoleno nové vedení svazku
(předseda Mgr. Monika Brzesková, místopředseda Mgr. Herbert Pavera, člen rady Petr Halfar), byl
zvolen tajemník svazku (Mgr. David Adamec). V rámci těchto sněmů byli starostové informováni
o aktivitách realizovaného projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
spolupráce – Centra společných služeb (CSS)“. Centrum společných služeb svou činností mj. podporuje činnost mateřských a základních škol, informuje starosty o možných dotačních titulech,
o nových vyhláškách, připravuje starostům návrhy obecně závazných vyhlášek atd.
Starostové obcí svazku byli rovněž informováni o činnosti CSS prostřednictvím Zpravodaje CSS,
který vyšel v roce 2018 2x a informoval nejen starosty o činnosti CSS, ale i o aktivitách v oblasti
sociálních služeb, školství, bezpečnosti, odpadového hospodářství apod.
Více informací o svazku i o projektu Centra společných služeb naleznete na webových stránkách
www.hlucinsko-zapad.cz.
					
Zpracoval: Mgr. Herbert Pavera
Euroregion Silesia - ES (obec je členem od roku 1999)
ES je sdružení, jehož cílem je podpora a realizace česko - polské spolupráce v příhraničním
regionu Moravy a Slezska. Orgány ES jsou Valná hromada zástupců členských obcí a měst, Rada
ES, sekretariát, revizní komise a pracovní komise.
XXV. valná hromada ES se konala 8. února 2018 v Kravařích. Valná hromada schválila zprávu
o hospodaření za rok 2017, rozpočet na rok 2018, výši členských příspěvků na rok 2018, zprávu
o činnosti Rady české části Euroregionu Silesia od posledního zasedání Valné hromady, zprávu
o činnosti sekretariátu české části Euroregionu Silesia, vzala na vědomí zprávu o činnosti Prezidia Euroregionu Silesia, informaci o významných akcích Euroregionu Silesia a akcích jiných
subjektů s účastí zástupců Euroregionu Silesia, informace o aktuálním stavu programu INTERREG V-A ČR - Polsko a schválených projektech, informace o Fondu mikroprojektů 2014 - 2020
v Euroregionu Silesia, informace o projektu „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“, informace o projektu „Aktualizace a implementace Strategie
rozvoje Euroregionu Silesia na období 2014 - 2020“, informace o projektu „Pohádková Odra“,
informace o projektovém záměru „20 let přeshraniční spolupráce v Euroregionu Silesia“, informace o síťovém projektu „Stezka rozhleden a vyhlídkových míst Euroregionu Silesia“, informace
o vlajkovém projektu „Kulturní a přírodní dědictví pro rozvoj polsko-českého pohraničí – Společné dědictví“, doporučila zvýšení členských příspěvků na rok 2019 o 25 % (bude se realizovat
až od roku 2020), doporučila Prezidiu Euroregionu Silesia schválit změnu Stanov Euroregionu
Silesia, schválit Ing. Radima Křupalu, primátora Statutárního města Opava, do funkce místopředsedy Euroregionu Silesia v roce 2018.
Ani v roce 2018 nečerpala obec Bolatice žádné dotace z programů. Pouze prostřednictvím SOH
se realizovalo několik projektů s polskými partnery.
Více informací o ES je dostupných na webových stránkách www.euroregion-silesia.cz.
					
Zpracoval: Mgr. Herbert Pavera
Svaz měst a obcí České republiky - SMO ČR (obec je členem od 10. 3. 2003)
SMO ČR je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové
sdružení právnických osob. Hlavním cílem SMO ČR je hájit společné zájmy a práva měst a obcí
a vytvářet tak příznivé podmínky k jejich rozvoji.
Každoročně se koná Krajské setkání starostů. V Moravskoslezském kraji proběhlo toto
setkání 21. 3. 2018 v hotelu Clarion Congress v Ostravě. Na tomto jednání se tradiční bod „aktuální legislativa“ zaměřil mimo jiné na novelu zákona o střetu zájmů, financování samospráv
včetně rozpočtového určení daní, situaci ve školství, kontroly, dopravu a místní komunikace, sociální služby, sociální bydlení aj. Vystoupili zástupci Ministerstva vnitra, Státního fondu životního
prostředí či Ministerstva pro místní rozvoj. Rovněž zazněly informace o svazových projektech
včetně Center společných služeb a závěry velké Analýzy potřeb měst a obcí, která je podkladem
pro nastavení budoucích národních i evropských dotací. Také se vyhlásily výsledky krajských
kol výzkumu Město pro byznys. Klíčovým bodem programu pak bylo GDPR, tedy zcela změněná
evropská pravidla pro ochranu osobních údajů, která budou platit od 25. května 2018.
Mimořádný sněm SMO ČR se uskutečnil 7. září 2018 ve Španělském sále Pražského hradu. A mj.
vyzval vládu ČR a odpovědná ministerstva k důslednému uplatňování principu partnerství se sa-

Zpravodajství z obce

6

mosprávami v procesu přípravy legislativy, národních dotačních titulů a nového programového
období v zájmu co největšího využití přínosu evropských a národních zdrojů pro rozvoj měst, obcí
a regionů.
Sněm také vyzval vládu ČR a odpovědná ministerstva k důslednému uplatňování principu partnerství se samosprávami v procesu přípravy nového programového období v zájmu co největšího využití přínosu evropských zdrojů pro rozvoj obcí a regionů, sněm také stanovil výši
členského příspěvku od 1. 1. 2019.
Na sněmu vystoupili se svými projevy také premiér vlády a někteří ministři, kteří ocenili přínos
SMO ČR i obcí a měst pro rozvoj České republiky.
Po sněmu byly vyhlášeny výsledky soutěže „Nejlepší starosta 2014 - 2018", kterou již podruhé
uspořádal Svaz měst a obcí ČR. Nad soutěží převzal záštitu prezident republiky Miloš Zeman,
který se i osobně vyhlášení zúčastnil a předal ceny vítězům ve dvou krajích. Akce se zúčastnili
vrcholní představitelé obou komor Parlamentu ČR, předseda vlády, řada ministrů a další představitelé státní správy.
Cenu veřejnosti Obec 1 001 – 10 000 obyvatel získal starosta Bolatic Mgr. Herbert Pavera.
Obec Bolatice využívá řady doporučení k řízení samospráv prostřednictvím měsíčníku SMO ČR
i zveřejňovaných na internetových stránkách SMO. Kromě těchto zdrojů využívá obec i možnosti
poradenství prostřednictvím právních služeb SMO.
Více informací o činnosti SMO ČR naleznete na www.smocr.cz.
Zpracoval: Mgr. Herbert Pavera
Místní akční skupina Hlučínsko - MAS (obec Bolatice byla do konce roku 2013 členem MAS
prostřednictvím Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko - Západ, od 1. 1. 2014 je obec Bolatice
členem MAS Hlučínsko na základě schválení členství v Zastupitelstvu obce Bolatice dne 19. 12.
2013, č. usnesení 80/25/s.)
MAS Hlučínsko byla založena 27. 11. 2006 a sídlí ve Velkých Hošticích v budově firmy Hoštická
a.s. Cílem MAS je vytvářet a aktualizovat strategii pro region, napomáhat zlepšení životního
prostředí, sociálního a hospodářského rozvoje v regionu, administrovat projekty v dotačních
programech, hájit zájmy sdružení, poskytovat informační servis o podmínkách podnikatelského
prostředí, společné zemědělské politiky a přeshraniční spolupráce atd.
Nejvyšším orgánem MAS je členská schůze, výkonným orgánem MAS je sedmičlenný programový
výbor. V roce 2018 se konaly dvě členské schůze MAS.
První se konala 18. ledna 2018 v Píšti a projednala Výroční zprávu o činnosti MAS za rok 2017,
Zprávu o hospodaření MAS za rok 2017, schválila Plán činností a rozpočet na rok 2018, zvolila
Hodnotící a výběrovou komisi, přijala Informace o přípravě a realizaci CLLD v roce 2018.
Druhá se uskutečnila 20. 11. 2018 v Sudicích. Na schůzi se projednaly informace o Stavu
vyhlašovaných Výzev CLLD, o Plánu vyhlášení Výzev CLLD, výsledky externího auditu, proběhly
volby do řídících orgánů MAS a přítomní byli informováni o Programu rozvoje venkova v Moravskoslezském kraji (zástupci Odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu MSK).
Ani v roce 2018 nerealizovala obec Bolatice prostřednictvím MAS Hlučínsko žádný projekt.
Více informací o MAS Hlučínsko je dostupných na webových stránkách www.mashlucinsko.cz.
Zpracoval: Mgr. Herbert Pavera
Národní síť zdravých měst ČR - NSZM (obec je členem od 20. 3. 2006)
NSZM je zájmové sdružení právnických osob, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů, podporují zdravý životní styl svých
obyvatel atd.
V roce 2018, stejně jako v předchozích letech, využívala obec Bolatice možnost získávání zkušeností jak z příkladů Dobré praxe jiných členů NSZM, tak i účastí zástupců obce na seminářích
pořádaných NSZM a směřovaných pro další rozvoj obcí a měst.
25. dubna 2018 se konala Valná hromada v Praze a 31. října 2018 v Břeclavi, obou jednání
se zúčastnil starosta obce Mgr. Herbert Pavera. Valná hromada vzala na vědomí informace
o spokojenosti členské základny a harmonogramu akcí NSZM na rok 2018, o vstupu nových
členů do NSZM, schválila účetní závěrku NSZM za rok 2017, výši členských příspěvků, Výroční
zprávu NSZM za rok 2017.
V roce 2018 se rovněž konala zasedání Rady NSZM ČR (členem Rady NSZM je starosta obce
Mgr. Herbert Pavera), na kterých se projednávaly především úlohy plynoucí z Valné hromady,
přijímali se noví členové NSZM.
K významným akcím NSZM patří tzv. Jarní, Letní a Podzimní školy, na kterých mají účastníci
možnost vzdělávat se v aktivitách, jako jsou např. komunikace s veřejností, role koordinátora
a vyjednávání, vedení Veřejných fór, strategické plánování, finanční zdroje pro naplánování aktivit MA21, tvorba a řízení projektů, příklady Dobré praxe atd.
Jarní školy v Dačicích (21. - 23. 3. 2018) se zúčastnili Ing. Radim Herudek a Mgr. Herbert Pavera, Letní školy v Rožnově p. R. (6. - 8. 6. 2018) se nezúčastnil za obec Bolatice nikdo a Podzimní
školy v Břeclavi (31. 10. - 2. 11. 2018) se zúčastnili Ing. Radim Herudek a Mgr. Herbert Pavera.
V roce 2018 uspořádala obec v rámci aktivit NSZM a MA21 tři kampaně - Den Země (19. 4.),
Evropský týden mobility (16. - 22. 9.) a Dny zdraví (16. 10.), které se opět setkaly s velkým
zájmem občanů. Celkem se kampaní zúčastnilo více jak 1 000 občanů. Veřejné fórum obce Bolatice proběhlo dne 2. 5. 2018 v sále hostince U Kozla v Borové. Zde se řešilo 10 nejvýznamnějších problémů roku 2018 a zúčastnilo se jej 60 občanů. Problémy nadefinované na Veřejném
fóru pak byly následně ověřeny v dotazníkovém šetření, které proběhlo v průběhu září 2018.
Obec Bolatice i v roce 2018 plnila kritéria Místní agendy 21 (MA21), obhájila kategorii C a splnila i řadu kritérií kategorie B.
Více informací o aktivitách NSZM i o MA21 naleznete na internetových stránkách obce Bolatice
www.bolatice.cz (v sekci Rozvoj a strategie), popř. na www.nszm.cz, www.ma21.cz.
Zpracoval: Ing. Radim Herudek
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Mezinárodní spolupráce, kontakty s družebními vesnicemi

Zástupci obce Linum se zúčastnili Dožínek v Bolaticích.

Obec Bolatice pokračovala ve svých družebních kontaktech s obcemi Rudy (Polsko), Linum (Německo), Doľany (Slovensko), Kysucký Lieskovec (Slovensko), Nagykovácsi (Maďarsko) a partnerským městem Slaný.

3. Spolupráce se slovenskou obcí Doľany
15. 4. 2018, Bolatická dvacítka, Bolatice
Turisté z Doľan se jako každoročně zúčastnili pochodu Bolatická dvacítka.

1. Spolupráce s polskou vesnicí Rudy
5. 8. 2018, Hasičská slavnost, Bolatice
Hasičské slavnosti se zúčastnila delegace z Kuźnie Raciborske.

11. - 13. 8. 2018, Pochod pre všetkých, Doľany
Bolatičtí turisté a fotbalisté se zúčastnili návštěvy Doľan, kde se zapojili do fotbalového utkání
a pochodu.

18. 8. 2018, Dožínky, Bolatice
Zástupci obce Rudy se zúčastnili Dožínek v Bolaticích.

18. 8. 2018, Dožínky, Bolatice
Zástupci obce Doľany se zúčastnili Dožínek v Bolaticích.

2. 9. 2018, Dožínky, Polsko
Zástupci SDH Bolatice se zúčastnili oslav Dožínek v Kuźnii Raciborske.

4. Spolupráce s maďarskou obcí Nagykovácsi
18. 8. 2018, Dožínky, Bolatice
Zástupci obce Nagykovácsi se zúčastnili Dožínek v Bolaticích.

2. Spolupráce s německou vesnicí Linum
22. - 24. 6. 2018, Linum
Linum navštívila skupina asi 20 bývalých fotbalistů.
6. 8. - 12. 8. 2018, Jugendcamp, Linum
Tradičního setkání mladých lidí (ve věku 15 - 22 let) z družebních vesnic (Nagykovácsi, Bolatice,
Rudy, Linum) se zúčastnilo pět mladých občanů z Bolatic.
9. 8. - 12. 8. 2018, Linum
Zástupci obce Bolatice uskutečnili návštěvu v družební vesnici Linum.
13. 8. - 19. 8. 2018, Jugendcamp, Bolatice
Tradičního setkání mladých lidí (ve věku 15 - 22 let) z družebních vesnic (Nagykovácsi, Bolatice,
Rudy, Linum) se zúčastnilo celkem 25 mladých lidí.
18. 8. 2018, Dožínky, Bolatice

5. Spolupráce se slovenskou obcí Kysucký Lieskovec
14. 7. 2018, Kysucký Lieskovec
Bolatické seniorky a další hosté se zúčastnili oslav při příležitosti 580. výročí od první písemné
zmínky o obci Kysucký Lieskovec.
18. 8. 2018, Dožínky, Bolatice
Zástupci obce Kysucký Lieskovec se zúčastnili Dožínek v Bolaticích.
12. 10. 2018, Kysucký Lieskovec
Návštěva SDH Bolatice a prohloubení spolupráce mezi dobrovolnými hasiči.
6. Spolupráce s Královským městem Slaný
18. 8. 2018, Dožínky, Bolatice
Zástupci Královského města Slaný se zúčastnili Dožínek v Bolaticích.
Zpracovala: Mgr. Jana Štěpáníková

Zprávy ze ZŠ a MŠ Bolatice a Borová

Adaptační kurz

Školní rok 2019/2020
v plném proudu
Š

kolní vyučování nám začalo 2. září slavnostním zahájení za účasti
všech žáků, učitelů a pozdravit nás přišli pan místostarosta a také
pan farář. Společně jsme přivítali celkem 26 prvňáčků a jejich rodiče
i blízké. V letošním roce má naše škola celkem 440 žáků v devatenácti
třídách. Již jsme toho stihli vcelku dost (dočtete se v dalších článcích)
a první čtvrtletí je téměř za námi.
Od letošního školního roku jsme se společně s žáky a jejich rodiči dohodli, že nebudeme ve škole používat mobilní telefony. Tento náš záměr
byl zřejmý a dlouhodobě předem avizovaný. Jsme moc rádi, že rodiče
našich žáků to vidí stejně a dohodu společně se svými dětmi podepsali všichni (tedy abych byl
přesný, jedna dohoda zůstala nepodepsána, ale žák nevlastní mobilní telefon).
Pro naši školu a pro všechny učitele je nesmírně důležitá komunikace s rodiči. Často může nastat
zbytečné nedorozumění, pokud Vám doma syn nebo dcera záměrně předá zkreslené informace.
Neváhejte proto využít systém Bakaláři, email, telefon nebo nás navštívte osobně v případě
jakýchkoli dotazů, problémů, připomínek nebo návrhů. Budeme se těšit na setkání s Vámi v průběhu celého školního roku.				
David Neuvald

V

e dnech 23. - 25. 9. proběhl v areálu Zálesí v Budišově nad Budišovkou adaptační kurz
pro žáky 6. tříd. Tato akce se koná pravidelně každým rokem a má velice pozitivní ohlas.
Adaptační kurz má pro žáky a třídní učitele obrovský přínos, vytváří pevnější vztah mezi účastníky, usnadňuje přechod dětí z nižšího a vyššího stupně, formuje skupinu tak, že napomáhá
odstraňovat nežádoucí prvky.
Na děti čekal třídenní pobyt v prostředí mimo školu, s dostatkem prostoru a času, plný aktivit
a týmových her, jejichž smyslem bylo upevnění vztahů ve třídě a vzájemné poznávání mezi dětmi 6.A a 6.B třídy. V některých disciplínách se děti projevily podle svých vlastních schopností,
v jiných musely efektivně spolupracovat v týmu, což byl náš hlavní záměr.
Přejeme všem šesťákům, ať jim jejich nadšení, aktivita a úsměv na rtech vydrží ve škole co
nejdéle. Děti byly úžasné, rodiče spolupracující a pedagogové maximálně spokojeni.
Citujeme z reakcí dětí: „Nebyla tam ani jedna minuta, kdybychom se nudili. Je škoda, že to
nebylo delší, tak alespoň týden. Mám skvělé zážitky, prostě jsme si to užili, ….“.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci adaptačního kurzu, pozitivní ohlasy našich dětí
byly a jsou pro nás velkou odměnou.
Kolektiv pedagogů
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Soutěž ve sběru starého papíru

K

podzimu neodmyslitelně patří opadávající listí, ale také první kolo tradiční soutěže ve sběru
papíru o hlavní cenu - den volna na školní výlet a také další věcné ceny. Hned první dva
dny v měsíci říjnu jsme soutěž spustili a během těchto dní žáci za velké podpory svých rodičů
dokázali přivézt celkem 19 tun starého papíru. Je to krásný výsledek, ale zatím jen prvního kola,
druhé nás čeká na jaře a uvidíme, jak to celé dopadne.
		Výsledky soutěže po 1. kole:
1. - 5. ročník
1. místo - 4.A
2. místo - 5.B
3. místo - 5.A

6. - 9. ročník
1. místo - 8.A
2. místo - 7.B
3. místo - 6.B

Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili samotným sběrem, ale také všem učitelům a žákům vyšších ročníků, kteří pomáhali s organizací a naplněním kontejnerů.
David Neuvald

Projekt EMISE

Z

ačátkem října proběhla na naší
škole beseda zaměřená na život,
smysly, způsob života a další zajímavá
fakta ze života plazů. Přednáška byla
spojena s ukázkou živých exemplářů
hadů, ještěrů a želv. Kromě připravených informací byl dostatek prostoru
pro dotazy žáků a společnou diskuzi
o tom, co děti zajímá nejvíc. Na závěr
besedy bylo možno osobně mít některé živočichy na rukách a vyzkoušet si
na vlastní kůži, jaké to je. Pomohlo to
odbourat mnoho mýtů, které se šíří
stále okolo nás - např. že had je slizký,
náročný na chov.
Kamila Dominiková

Marlenka a Vítkovice Steel

Ž

áci 9. ročníku a děvčata 8.A třídy měli možnost zúčastnit se 1. října exkurzí ve firmě MARLENKA Frýdek - Místek a VÍTKOVICE STEEL v Ostravě. Chlapci zhlédli výrobu válcovaných výrobků
z oceli a výrobu těžkých profilů v podniku VÍTKOVICE STEEL. Děvčata si po prezentaci firemní
historie podniku MARLENKA doprovázenou výkladem prohlédla výrobu medových dortů. Neodmyslitelnou součástí byla i ochutnávka výrobků, na kterou jsme se všichni těšili.
Alena Návratová

T

ři žáci naší školy, kteří
v loňském roce navštěvovali kroužek Mladý chemik, se v Opavě na Slezském gymnáziu zúčastnili
Projektu EMISE. V chemické laboratoři měli možnost
si sami vyzkoušet spoustu
pokusů (např. zkoumali
složení vody, dělali sloní
pastu, nehořlavý kapesník,
hoření hořčíku...). Domů
se pak vraceli s velkým
nadšením.
Silvie Wawrzinková

Velký sportovní den pro celou rodinu

V

sobotu 14. 9. se uskutečnil v areálu naší školy šestý
ročník Velkého sportovního
dne, který se koná k výročí otevření sportovního areálu naší
školy. V letošním roce nám
konečně po delší době vyšlo
počasí a mohli jsme uskutečnit tradiční desetiboj.
Sportovní den si každým rokem získává více příznivců
a i letošní ročník byl co do počtu startujících velice vydařený. Do všech deseti disciplín se pustilo více než 100 závodníků.
Vyzkoušet si svou sportovní zdatnost přijeli také spolužáci z Polska.
Velice nás těší, že jsme měli možnost ve škole přivítat děti společně se svými rodiči, některé
dokonce v roli dočasných soupeřů. Letošní ročník byl rekordní v unikátních výkonech v různých
kategoriích. Všichni obdrželi pamětní diplom s hodnotou výkonu, ti nejlepší pak medaile známých cenných kovů. Všem soutěžícím děkujeme za účast, výborné sportovní výkony a dobrou
náladu. Pro ty, kteří nedosáhli na žádnou medaili (respektive na čokoládovou), to snad bude
motivace pro trénink na příští ročník. Poděkování patří i všem organizátorům z řad učitelů
i žáků naší školy, kteří přispěli k hladkému průběhu sportovního dne.
David Neuvald
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Zajímavá návštěva z Úžasného Kroužky nabízené naší školou
divadla fyziky
v tomto školním roce

V

ětšina kroužků začala v prvním říjnovém týdnu a stále je možné se do nich přihlásit.
Kroužky v tabulce níže jsou plně organizovány naší školou, díky příspěvku obce Bolatice
jsou pro děti po celý rok zdarma (občas se přispívá menší částkou na spotřebovaný materiál
- hlína, výtvarné potřeby, míčky aj.).
Ostatním institucím (CVČ Kravaře, Angličtina, Tanec, Gymnastika, Taakwondo aj.), které pořádají kroužky pro děti z Bolatic, poskytujeme veškeré prostory (učebny, tělocvičnu, halu) bezplatně.
Přihlášení pak probíhá přímo u dané organizace a škola nenese za děti žádnou odpovědnost.
						
David Neuvald
č.

B

olatické děti navštívili brněnští odborníci na fyziku z Úžasného divadla fyziky. Dynamická
interaktivní sciece show byla velice poučná, ale i motivační. Zaujali všechny žáky, zpestřili
výuku a mladší žáky s pomocí prováděných experimentů plných výrazných efektů natěšili na hodiny fyziky, které je čekají později ve vyšších ročnících. I když jsme měli trošku obavy o náš
kulturní dům, nakonec všechno dobře dopadlo... Za uskutečnění této krásné vzdělávací akce
moc děkujeme Místní akční skupině Hlučínsko (MAS) a paní Hance Paverové, která celou akci
pro naše žáky zorganizovala.
Šimon Kozel, 5.C
Už jenom název „Úžasné divadlo fyziky“ zní skvěle, ale „úžasné“ pokusy zní ještě lépe, a to nám
potvrdili také Vojta a Kuba, kteří to vážně umí. Pokusy s oxidem uhličitým, propanem, vodou,
mlhou a vzduchem byly ohromující. Prototyp rakety byl asi nejlepší ze všech pokusů. Neviditelně
tekoucí propan, který začal hořet, byl také velmi pěkný. Všechny pokusy se nedají popsat, takže
doporučuji se na něco takového někam kouknout. Zážitek byl maximální, ale už se všichni
musíme jít zase učit.
Filip Jarkuliš, 5.C
Seznámili jsme se s Vojtou a Jakubem, kteří nám ukázali úžasné triky. První trik mě překvapil,
udělali jsme raketu z obyčejné láhve na vodu. Nalili do ní butan, který odpálil raketu po provazu
od sekačky. Zapálili a raketa odstartovala velmi rychle. Představení jsem si moc užil.
Natálie Běláková, 5.C
Dne 10. října jsme byli v divadle na fyzikální vědě. Byly tam různé pokusy o fyzice, například nám
ukazovali, jak si vyrobit vlastní kašnu, nebo jak vznikají vzducholodě. Bylo to zajímavé, protože
jsme opravdu vypustili takovou náhradu za vzducholoď. Jako další pokus jsme napustili kyslík
do láhve a tu jsme vypustili do sálu. Všechny pokusy se mi moc líbily, byl to hezký den.
Justýna Kremserová, 5.C
Dne 10. října jsme šli do kulturního domu na divadlo fyziky. Bylo to krásné. Hlavně poslední
pokus, kdy měli vyrobenou mlhu a buben. Pouštěli mlhová kolečka a všichni v sále je chytali.
Také byl pěkný první trik, kdy stříleli raketu. Jako palivo použili butan a oheň. Pak pouštěli
horkovzdušný balon, byl zlatý. Řekla bych, že jsme se hodně naučili, a že bychom se měli těšit
na fyziku.						
David Neuvald

Název kroužku

Vedoucí

Určeno
pro
ročníky

den

čas

1.
lekce

místo

1

Florbal I.

D. Neuvald

1. - 3.

Út

13:15 - 14:00

1. 10.

hala

2

Florbal II.

M. Werner
(D. Neuvald)

4. - 9.

Pá

13:00 - 14:30

4. 10.

hala

3

Dopravní

P. Pavera

4. - 9.

Út

14:00

1. 10.

učebna ITC

4

Šachy

P. Pavera

1. - 9.

Po

14:00

7. 10.

třída 9.B

3. - 9.

Po

15:00 - 16:30

30. 9.

hala

9.

Čt

7:00

3. 10.

učebna Fy

9.

Pá

7:00

4. 10.

učebna Fy

5
6
7

Sportovky
P. Koch
(Badminton)
Cvičení z M
S. Wawrzinková
příprava na přijímačky
Cvičení z ČJ
A. Pavlíková
příprava na přijímačky

8

Turistický klub

M. Wránová

2. - 5.

9

Mladý chemik

S. Wawrzinková

7. - 8.

Po

14:00

7. 10.

učebna Fy

10

Míčové hry

P. Franková

9.A

Čt

14:00

3. 10.

tělocvična

11

Vaření

Š. Gargošová

5.

Po

13:00

30. 9.

kuchyň

12

Povídálek (logopedie)

Š. Gargošová

1.

Út

13:00

1. 10.

třída 2.A

13

Sportovky

Š. Gargošová

1.

St

13:30

2. 10.

tělocvična

14

Křesťanská výchova

J. Kubatková

5.

Čt

12:45

19. 9.

učebna Kv

15

Křesťanská výchova

J. Kubatková

7. - 9.

Čt

14:00

19. 9.

učebna Kv

16

Křesťanská výchova

M. Hluchníková

6.

St

7:00

2. 10.

učebna Kv

17

Matematický klub

M. Wránová

4. - 5.

Út

13:00
(co 14 dní)

1. 10.

třída 4.A

18

Angličtina

S. Běláková

2.B

St

13:15

2. 10.

třída 2.B

19

Angličtina

L. Migotová

2.A

St

13:15

2. 10.

třída 2.A

20

Míčové hry (dívky)

K. Dominiková

6. (dívky)

St

14:00 - 15:30

2. 10.

tělocvična

21

Film, reklama, komiks

L. Lasáková

8. - 9.

St

14:00

2. 10.

třída 9.A

22

Novodobé dějiny

K. Postulková

6. - 8.

St

14:00

2. 10.

třída 8.B

23

Hudební - školní sbor

J. Langrová
V. Güntherová

5. - 9.

Po

24

Stolní tenis

P. Kramář

2. - 4.

Čt

13:30 - 14:30

3. 10.

herna TTC

25

Keramika

G. Elblová

2. - 9.

St

13:10

2. 10.

ker. dílna

nepravidelně

Zájemci se sejdou 7. 10.
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Poděkování Herbertu Paverovi
za besedu v ZŠ Šilheřovice

10

Malování na asfalt

V

e středu 25. září 2019 měli žáci 6. - 9. tříd Základní školy v Šilheřovicích tu čest přivítat
významného hosta. Byl jím současný senátor, bývalý člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, předseda Sdružení obcí Hlučínska a dlouholetý starosta obce Bolatice,
Mgr. Herbert Pavera. Pro žáky 6. a 7. třídy byl připraven tematický celek - Hlučínsko a jeho
význam. Žáci měli možnost prohloubit si znalosti a rozšířit obzor. Herbert Pavera představil
nejen Hlučínsko, ale i organizaci Sdružení obcí Hlučínska, kde již řadu let vykonává funkci předsedy. Problematiku pojal nejen z hlediska geografických a historických souvislostí, ale vyzdvihl
taktéž roli zdejší „prajzské“ kultury, která vždy sehrávala značnou úlohu. Zároveň vyzval k jejímu
zachování pro budoucí generace. V závěru byl vyhrazen prostor pro dotazy žáků i vyučujících.
Žáci 8. a 9. třídy měli přednášku na téma Parlament ČR. Herbert Pavera hovořil o struktuře Parlamentu České republiky, jakožto dvoukomorovém zákonodárném sboru ČR, tvořeném
Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Na programu přednášky byly parlamentní volby, proces
přijímání zákonů, přehled zákonodárné činnosti, hlasovací a jednací řád sněmovny aj. V závěru
přednášky si žáci dokonce na hlasování o zákonech zahráli.
Základní škola v Šilheřovicích děkuje tímto Mgr. Herbertu Paverovi za dlouholetou přízeň škole.
Věříme, že se s ním opět setkáme při některé z dalších zajímavých přednášek a besed.
Pavlína Řehánková

P

rvní akcí v letošním školním roce bylo Malování na asfalt, které se koná v rámci Evropského
týdne mobility. Protože i tentokrát byly součástí akce koloběžkové závody, mohlo více než
90 dětí, které se akce zúčastnily, ukázat nejen své výtvarné schopnosti, ale také si zazávodit.
Počasí nám přálo, a tak děti se svými rodiči strávily v areálu ZŠ příjemnou část odpoledne. Připraveno bylo také velmi chutné občerstvení, které nám připravily paní kuchařky ze školní jídelny.
Na všechny malíře i závodníky čekala malá odměna, kterou si všichni za své výkony zasloužili.
						 Za MŠ Věra Návratová

Zprávičky ze Sovičkové třídy

Drakiáda
V

enku prší, nefouká vítr, obloha se ne a ne umoudřit. I tak může vypadat naplánovaná drakiáda. Nezbývá než rychle vymyslet náhradní řešení. Drakiáda bude, ale ve třídě mateřské
školy. Brzy se ukázalo, že to byl výborný nápad. Děti své draky představily formou módní přehlídky a spolu s rodiči vytvořily další papírové dračí kamarády. Celé rodiny pak soutěžily v lovení
dračích ocásků a namotávání na rychlost. Zvlášť tatínkové se zasloužili o to, že soutěže i celé
odpoledne mělo ty správné grády. Nakonec si všichni pochutnali buď na podzimní polévce,
kterou už dopoledne uvařily děti, nebo na něčem sladkém, co doma upekly maminky. Prostě
navzdory nevydařenému počasí to bylo báječně strávené odpoledne s draky.
Za Sovičkovou třídu z Borové Iveta Komárková

L

etošní drakiáda byla sice uspořádána tak trochu narychlo, ale chtěli jsme ještě využít krásného a hlavně větrného počasí, které nám předpověď slibovala. A jsme rádi, že nám to nakonec
právě takhle vyšlo. Když jsme se po půl 4 sešli pod kopcem Fusák, sluníčko svítilo, hřálo a vítr
foukal jako o závod. Po rozdání diplomů a sladkosti na posilněnou se šlo na to! Dostat draka
do oblak letos díky velmi silnému větru nebyla žádná fuška a povedlo se to opravdu všem.
Brzy tak nad Bolaticemi létali velcí i malí, koupení i vlastnoručně vyrobení draci. Některým
drakům se asi zachtělo do světa, přetrhli provázek a vydali se na samostatný let. Daleko ale
nedoletěli.
Pod kopcem si pak děti mohly vybarvit obrázek draka na diplomu nebo dráčka nakreslit křídou
na asfalt. První říjnové odpoledne jsme si moc užili, děkujeme rodině Fusových za propůjčení kopce a za rok, v podobném termínu a snad i v podobných větrných podmínkách, zase NA VIDĚNOU.
						
Za MŠ Věra Návratová
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Zprávy z knihovny

Evropský týden mobility Za krásami Nového Zélandu
V

ždy na podzim v knihovně pořádáme cestovatelskou přednášku. V letošním roce padla volba
na Petra Nazarova a jeho vyprávění o cestě po Novém Zélandu. Dvacítka místních, ale i přespolních návštěvníků si vyslechla zajímavé vyprávění a hlavně si prohlédla nádherné fotky. Skoro
jako bychom tam byli také! Vy se můžete na Nový Zéland vypravit prostřednictvím Nazarovy
knihy „Kia Ora E Hoa“, kterou si můžete zapůjčit v naší knihovně.
Jana Štěpáníková

K

ampaň Evropský týden mobility (ETM) je pořádána pod záštitou Ministerstva životního
prostředí (MŽP) a Národní sítě zdravých měst
(NSZM) a má za cíl upozornit na problémy
s ochranou životního prostředí, se stále narůstající automobilovou dopravou, a zároveň
nabídnout možnosti a výhody alternativních
druhů dopravy.
Motto letošní kampaně znělo „Projdi se
s námi“.
Stejně jako v předešlých letech se zapojila
obec Bolatice do celosvětové kampaně ETM, která probíhá mezi 16. až 22. září v řadě měst
a obcí nejen v České republice, ale i celosvětově.
Mezi hlavní aktivity kampaně ETM v letošním roce v Bolaticích patřila celá řada zajímavých
akcí. Byly to besedy s žáky ZŠ Bolatice o dopravě, dopravní soutěže pro mládež nebo hledání
bezpečné cesty do školy. Již tradičně je tato kampaň doplněna také soutěží ve sběru starého
papíru, který probíhal ve spolupráci se ZŠ Bolatice v září a říjnu. Největší akcí této kampaně je
každoročně „Den bez aut“, který se uskutečnil v úterý 17. září 2019 v areálu ZŠ a MŠ Bolatice
a na přilehlé ul. Školní. Pro malé děti připravila mateřská škola tradiční „Malování na asfalt“,
základní škola organizovala koloběžkové, in-line a wave board závody. I přes studený vítr a proměnlivé počasí byla účast rodičů i prarodičů s dětmi velká.
Pro sportovně naladěné zájemce byly připraveny dvě akce. Vzhledem k mottu letošní kampaně
byla možnost zúčastnit se základního kurzu nordic walkingu, neboli chůze s holemi. Zhruba desítka zájemců se pod vedením odborné lektorky Veroniky Vítkové naučila základům této zdravé
chůze. Nešlo jen o nácvik na jednom místě, součástí bylo i vyzkoušení nabytých dovedností
v praxi – na malé procházce. Ve spolupráci se Sportovním clubem Bolatice se uskutečnila
cyklovyjížďka, která proběhla v neděli 22. září 2019 a její trasa vedla po blízkém okolí obce.
Poděkování za spolupráci při letošní kampani ETM patří především organizátorům akcí a hlavním partnerům, kterými jsou Základní škola a Mateřská škola Bolatice, Sportovní club Bolatice,
Sbor dobrovolných hasičů Bolatice a rodiče a prarodiče, kteří přišli se svými dětmi na akce.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do jakékoli aktivity letošního Evropského týdne mobility!
						
Jana Štěpáníková

VÝZVA

Nabízíte zajímavou službu či originální výrobky, o nichž se ale příliš neví?
Do příštího čísla zpravodaje chystáme přehled těchto služeb.
Napište nám na e-mail knihovna@bolatice.cz a do předmětu uveďte
SLUŽBY.
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Kampaň Dny zdraví se vydařila

J

iž dvanáctým rokem probíhá v měsíci říjnu v Bolaticích kampaň Dny
zdraví. V kampani proběhl Den zdraví,
seminář o zvládání stresu a kurz zdravého vaření.
Den zdraví proběhl v KD Bolatice, kde
se zájemci o své zdraví mohli nechat
různě přeměřit a zkontrolovat (tlak,
cukr, cholesterol, poměr svalů a tuků
v těle, nebezpečná či podezřelá znaménka apod.). Nechyběly ani kosmetické výrobky a sociální poradenství. Mimo to mohli návštěvníci ochutnat výrobky zdravé výživy,
různé přírodní doplňky stravy, ale třeba i zakoupit výborný med či ekologické látkové pytlíky
na pečivo či ovoce a zeleninu.
Součástí kampaně byl i seminář „Jak pracovat se stresem – praktický nácvik“. Pod vedením
Mgr. et Ing. Soni Plhákové se účastníci semináře dozvěděli, co to vlastně stres je, jak vzniká i jak
se jej zbavit. Věříme, že tyto nové informace pomohou v odolnosti vůči stresu.
Zdravého životního stylu se týkala i třetí část kampaně, a to seminář zdravého vaření s kulinářem Petrem Stupkou. Téměř stovka osob se dozvěděla o nových postupech a zvycích v trendu
zdravého vaření. 					
Jana Štěpáníková

Maškarní bál

Týden knihoven 2019 M

aškarní bál pro dospělé se v KD Bolatice uskutečnil počtvrté a rozhodně ne naposledy!
Stále dostáváme otázky, proč jej vlastně pořádáme na podzim? Odpověď je jednoduchá,
v sezoně je mnoho jiných plesů a nechtěli jsme, aby ten náš byl „Popelkou“. Krom toho může
být náš maškarní pojat jako takový halloweenský večírek.
I letos byly k vidění úžasné a nápadité masky, např. celá skvadra postav z animovaného filmu
Shrek, 12 měsíčků s Maruškou, Sněhurka, 7 trpaslíků a kouzelné zrcadlo, Ferda Mravenec s Beruškou, ale i zombie páry, kovbojové, pacienti nebo mušketýři. Nejlepší maskou byla zvolena
Baba Jaga, která přilétla i se svým sudem!
K poslechu a tanci hrála kapela Jen Tak Band, složená z hudebníků z prajzských obcí, jejich
výkon byl skvělý! Pro občerstvení chtivé byl k dispozici bar a chybět nemohl ani fotokoutek.
Možnost nechat se na památku vyfotit využili snad téměř všichni zúčastnění.
Za Komisi mládeže, sportu a pro volný čas
Jana Štěpáníková

P

rvní týden v říjnu již tradičně patří kampani s názvem „Týden knihoven“ k podpoře čtení
a knihoven. V naší knihovně proběhl již osmý ročník. A čeho všeho jste se mohli v knihovně
zúčastnit? V úterý byla knihovna tak jako každé první úterý v měsíci otevřena do 20:00. Po celý
týden probíhaly registrace nových čtenářů zdarma, promíjely se upomínky za pozdní vrácení
knih a k prodeji za symbolickou cenu 3,- Kč byly nabízeny vyřazené knihy z fondu knihovny. Také
nás navštívily děti z MŠ Borová, byly moc šikovné a v knihovně se jim líbilo. Mimo to dostal každý
návštěvník zabalenou knihu, kde jen razítko prozrazovalo, o čem kniha je (sova = naučná pro
dospělé, love = beletrie pro dospělé, hřib = beletrie pro děti). Doufáme, že knihy udělaly radost!
Jana Štěpáníková
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„Bolatická operace“
měla velký úspěch

K

omise mládeže uspořádala začátkem září paintballový turnaj. Jde o zábavu i sport, kdy
po sobě účastníci střílí speciálními barevnými kuličkami. V areálu lesa Křeménky došlo
k bojům o sovětskou a německou vlajku, proto také název „Bolatická operace“. Osm týmů
po osmi lidech se skvěle pobavilo i vyřádilo, a tak je možné, že bude akce pořádána dvakrát
ročně – na jaře a na podzim.
Na fotu vítězný tým – „Spáďáci“.
			Za Komisi mládeže, sportu a pro volný čas Jana Štěpáníková
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Nezbytnou podmínkou je, že dlužník musí měsíčně splácet min. odměnu insolvenčního
správce, tj. 1.089,- Kč vč. DPH a stejnou částku nezajištěným věřitelům (1.089,- Kč). Současně
musí být schopen platit zákonné výživné (v našem případě celkem 4.400,- Kč), případně, pokud
dlužník nehradil odměnu za sepis návrhu na povolení oddlužení do povolení oddlužení, ještě
částku 4.000,- Kč + 21% DPH. Jelikož výše minimální měsíční splátky dlužníka činí min. 6.578,Kč (tj. 2x 1.089,- Kč + 4.400,- Kč), je zjevné, že dlužník s čistým příjmem 18.000,- Kč a dvěma
vyživovanými dětmi s uvedenou výši výživného na oddlužení nedosáhne.
Oddlužení již nově nemůže probíhat pouze plněním splátkového kalendáře. Namísto toho je
upřednostňována kombinace splátkového kalendáře a zpeněžení majetkové podstaty, případně
může jít o samotné zpeněžení majetkové podstaty. Při kombinaci obou způsobů je před nuceným
prodejem chráněno dlužníkovo obydlí, pakliže nepřesahuje přiměřenou hodnotu. Stejně tak není
možné prodat ani obvyklé vybavení domácnosti (např. lednička, pračka; televize či auto do obvyklého vybavení nespadá) či majetek dlužníka, jehož prodej by byl neekonomický.
Na návrh dlužníka může soud povolit přerušení jeho oddlužení na dobu až 1 roku. Po tuto
dobu dlužníkovi nebudou prováděny srážky ze mzdy. Danou možnost lze využít pouze jednou
a jen z důležitých důvodů, kterými může být např. plánovaný lékařský zákrok či nezbytné léčení,
úraz, zahraniční mise s cílem vydělat dostatečné prostředky, péče o osobu blízkou. Jakmile
důvod přerušení odpadne, rozhodne insolvenční soud (i bez návrhu) o pokračování v oddlužení.
Podstatné je, že tato doba se nezapočítává do doby 3, resp. 5 let z hlediska splnění oddlužení
(a fakticky se tak oddlužení o dobu přerušení prodlužuje).
Mezi další novinky patří zkrácené oddlužení pro zvlášť zranitelné osoby - občany ve starobním nebo invalidním důchodu (3 roky) a pro ostatní možnost ukončit oddlužení již po 3 letech
v případě, že se dlužníkovi podaří za tu dobu splatit věřitelům alespoň 60 procent celkového
dluhu.
Pokud dlužník splatí věřitelům během 5 let více než 30 procent dluhu a zároveň neporuší
žádná pravidla oddlužení, bude úspěšně oddlužen a osvobozen od povinnosti zaplatit věřitelům
zbývající část svých dluhů. V případě, že se dlužníkovi podaří splatit méně než 30 procent
dluhu, bude soud nově posuzovat, zda vynaložil veškeré úsilí k tomu, aby věřitelům splatil
co nejvíce, a podle toho rozhodne o úspěšnosti či neúspěšnosti oddlužení.
Konečně, k výraznému zjednodušení došlo u formalit spojených s podáním návrhu na oddlužení. Dlužníci k němu již nemusí přikládat kompletní seznam svých dluhů. Přehled svých
očekávaných příjmů nově nemusí předkládat pro následujících 5 let, ale pouze pro příštích 12
měsíců. Ke stejnému zjednodušení došlo i u přehledu o dosavadních příjmech, který dlužník
také předkládá pouze za 12 předcházejících měsíců. Návrh na oddlužení musí být sepsán pouze
advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem nebo občanskou poradnou
s akreditací ministerstva.
V případě, že potřebujete návrh na povolení oddlužení sepsat a podat, ráda vám s tím
pomohu. Stačí mne kontaktovat na koupilova@advocatia.cz.
Lucie Koupilová, advokátka

NOVINKY V ODDLUŽENÍ
P
„Kdo s koho“ – nákupy
v předvánočním období
S
očínaje červencem letošního roku došlo ke změně podmínek, za nichž je možné požádat
a projít oddlužením. Dosavadní právní stav totiž neumožňoval velké části dlužníků jejich
situaci řešit, jelikož jejich dluhy dosáhly v průběhu času takové výše, že už je nebyli schopni
uhradit ani splátkami, ani výtěžkem z prodeje svého majetku. Pro celkové osvobození dlužníka
od placení dluhů bylo vyžadováno splacení alespoň 30 procent přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů, a to v období 5ti let.
O jaké změny se jedná?
I nadále se předpokládá, že dlužník bude muset uhradit své závazky v maximálním možném rozsahu, současně bude muset plnit určité povinnosti, aby byl oddlužen.
Nejpodstatnější změnou je skutečnost, že pro úspěšné absolvování oddlužení už není nutné,
aby dlužník splatil svým věřitelům alespoň 30 procent celkového dluhu. Nově stačí, aby dlužník
v průběhu 5ti let hradil měsíčně alespoň tolik, kolik činí hotové výdaje a odměna insolvenčního
správce (tzv. bariéra 1+1). A pokud je dlužník současně povinen hradit výživné, tak včetně
tohoto výživného.
Ukážeme si to na příkladu:
Dlužník má příjem ve výši 25.000,- Kč čistého a vyživovací povinnost vůči dvěma nezletilým
dětem (řekněme 2.400,- Kč a 2.000,- Kč). Výpočty níže jsou pouze orientační.
Výše splátek se odvíjí od součtu dvou třetin součtu tzv. životního minima, které činí 3.410,- Kč,
a normativních nákladů na bydlení, přičemž ty v roce 2019 činí pro obec o velikosti Bolatic
částku 5.117,- Kč (tzv. nezabavitelná částka), od počtu dlužníkem vyživovaných osob a samozřejmě od výše příjmů. Do příjmů dlužníka se přitom počítá nejen jeho mzda nebo příjmy z živnostenské činnosti, ale také například starobní důchod, invalidní důchod, nemocenská nebo
i jednorázový finanční dar či dědictví. Výši příjmů je přitom dlužník povinen každých šest měsíců
dokládat insolvenčnímu správci.
Splátky jsou vypočítávány vždy z čistého příjmu dlužníka (25.000,- Kč). Od něj je nejprve
odečtena tzv. nezabavitelná částka (5.685,- Kč) a dále nezabavitelná částka na každou vyživovanou osobu ve výši 1.607,17 Kč na vyživovanou osobu. Kromě nezletilých dětí se tato částka
počítá i na manžela či manželku, a to i když má svůj příjem (v našem případě tedy 3x). Pokud
dlužníkovi po odečtení nezabavitelných částek (5.685 + 3x 1.607,17 = 10.506,50) zbude z čisté mzdy více než 9 643,- korun, veškerý zbývající příjem nad tuto částku bude použit k úhradě
splátek bez omezení. V našem případě tedy část mzdy ve výši 14.493,50 Kč půjde na splátky
věřitelům.
Zbyde-li dlužníkovi po odečtení výše uvedených položek ze mzdy částka nižší než 9.643,Kč, například u dlužníka s čistým příjmem 18.000,- Kč a stejnou rodinnou situací zbyde
na splátky pouze 7.493,50,- Kč, pak z této částky dlužníkovi zůstane ještě jedna její třetina,
zvýšená o 1 nebo 2 koruny, pokud daná suma není dělitelná třemi (v našem případě + 2.498,Kč). Zbytek, tedy 4.996,- Kč, jde na splátky věřitelům.

blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost obchodních center, a to
nejen z důvodu nákupu potravin, ale i dárků pro své nejbližší. V tomto
období mívají s sebou nakupující také větší finanční hotovost. Je faktem,
že i na psychiku nás všech může mít toto náročnější období roku vliv. Moravskoslezští policisté chtějí upozornit veřejnost na možné krádeže při předvánočním nakupování. Samotní poškození totiž svou nepozorností mohou usnadnit páchání
protiprávního jednání.
A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít neznámý pachatel, který jí v jednom z ostravských obchodních domů odcizil z nákupního vozíku kabelku. Poškozená v ní měla peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a osobními doklady. Způsobená škoda byla ženou
vyčíslena na částku více jak dva tisíce korun.
V jiném případě měl neznámý pachatel v Ostravě, opět s využitím nepozornosti tentokráte
89letého muže, odcizit z tašky umístěné v nákupním vozíku příruční taštičku s peněženkou. V té
se nacházely osobní doklady, platební karta a finanční hotovost ve výši několika tisíc korun.
Celkovou škodu vyčíslil poškozený na částku více jak sedm tisíc korun.
Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této majetkové trestné činnosti postačí
situace, kdy nakupující odloží do nákupního vozíku tašku, kabelku či batoh. Dalším momentem,
který mohou pachatelé využít, je situace, kdy nakupující ukládají zboží do zavazadlového prostoru vozidla a například onu tašku či kabelku před tímto odložili do vozidla na místo pro řidiče či
spolujezdce. Obvykle vozidlo neuzamknou a přední části nevěnují tolik pozornosti. Tyto typické
situace zachytili moravskoslezští policisté i v preventivním videospotu kampaně s názvem „KDO
S KOHO“ odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw. Ve spotu je zachycena
i další situace, při které dochází ke krádežím, a to v prostředcích MHD. Opět nepozornosti
tentokráte třicetileté ženy měl využít pachatel při jízdě v tramvaji v Ostravě. Z tašky pověšené
na kočárku měl odcizit peněženku s osobními doklady, finanční hotovostí a platební kartou, vše
v celkové hodnotě více jak čtyři tisíce korun.
Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí opravdu jen krátký okamžik. Navíc poškozeným při krádeži vznikne nejen materiální škoda, ale čeká je například i vyřizování nových
dokladů. Policisté proto opětovně apelují na občany, aby při nakupování a rovněž cestování
byli obezřetní, své tašky či batohy si řádně uzavírali a nenechávali je volně odložené.
por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař
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„Nebuďte neviditelní“

MS kraj – preventivní akce zaměřená na viditelnost chodců

J

iž nadchází období, ve kterém se v silničním provozu bude častěji vyskytovat takzvaná „snížená viditelnost“. Pozdní rozednívání či brzké stmívání, ale také povětrnostní vlivy – mlha, hustý
déšť nebo sněžení, souvisí se zhoršenou viditelností.
Chodci (stejně jako cyklisté) patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu, ve kterém
je důležité nejen vidět, ale také být viděn – „nebýt neviditelný“. Moravskoslezští policisté – preventisté, spolu s kolegy z dopravní služby, připomínali přímo v terénu chodcům vhodnost užití
reflexních prvků i v obci (pozn. zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené
viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením,
je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro
ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích).
Důležitost užití reflexních prvků v silničním provozu je zřejmá, neboť chodec je s nimi vidět až
na vzdálenost 200 m. Naproti tomu v tmavém oblečení až na desetkrát menší. Realizace akce
proběhla 15. října 2019 v ranních hodinách na vícero místech v kraji. Oslovení chodci reagovali
na tuto preventivní činnost ze strany policistů velmi pozitivně.
					 por. Mgr. Lukáš Kendzior, komisař

Otrávení

domácí mazlíčci
znepokojují občany
V

poslední týdnech hýbe obcí smrt domácích mazlíčků. Místní veterinář potvrdil úmrtí
dvou koček a jednoho psa. S největší pravděpodobností se otrávili pozřením otrávených hrabošů.
Na poli nad Důlkem koncem září prováděla štěpánkovická zemědělská společnost trávení hrabošů pomocí jedu Stutox. Sice jed zaváděla do děr, ale otrávení hraboši vylezli
na povrch, kde je asi pozřela domácí zvířata.
Společnost sice měla 48 hodin zveřejněnou informaci o použití jedu na poli, ale nikomu dalšímu to nesdělila (prý nemá povinnost).
I proto jsem jednal s panem ministrem zemědělství, aby zemědělci povinně oznamovali
použití jedů na katastrech obcí vedení obcí.
Rovněž jsem obvolal zemědělce, aby při dalším použití jedů nám zavolali termín jejich
aplikace.
Protože se koncem října objevovaly informace, že otrávených zvířat bylo více, nahlásil
jsem tuto informaci Policii ČR Kravaře. Ta však potřebuje přesné informace o otrávených zvířatech a o případném druhu použitého jedu.
Pokud majitelé přišli o svého domácího mazlíčka, ať to oznámí na OÚ v Bolaticích
a pokud budou mít i případný rozbor krve s identifikovatelným jedem, i to bude sloužit
jako důkazní materiál.
OÚ je i připraven nechat uhynulé zvíře prozkoumat.
Je totiž možné, že došlo i k rozhození otrávených návnad.
Je však také možné, že více zemřelých zvířat (naštěstí) není a jen se rozšířila panika
mezi lidmi. I proto jsem věc předal policistům a žádám občany o spolupráci, ať předejdeme ať už planým či skutečným hrozbám otrav domácích i jiných zvířat.
						Herbert Pavera
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Hlučínské nářečí Zahrádkáři informují
N

ářečí v jednotlivých regionech vznikalo cca v 15. století, vzniklo neorganizovaně a postupně podle potřeby. Jelikož nebylo časté spojení lidí jednotlivých regionů, vyvíjelo se nářečí
odlišně. Na některá nářečí v pohraničí měly na zásobu slov vliv tyto sousední státy - Polsko,
Německo.
Tento případ tvoří nářečí Hlučínska zvané PRAJŠTINA, jehož vznik tvoří slova německá, polská
a česká.
Do roku 1742 byl náš region součástí zemí koruny české a mluvilo se tady moravštinou a nářečím.
Po roce 1742, kdy postoupila Marie Terezie region Hlučínska Fridrichu II. a občané tohoto regionu se stali Prusy, se v podstatě nic nezměnilo, pouze úředním jazykem byla němčina, ale
užívání moravštiny a nářečí bylo tolerováno. Od roku 1872 se situace zpřísnila na úseku užívání
německého jazyka, ale nářečí nikomu nevadilo.
To trvalo do roku 1918, do konce I. světové války, a až do roku 1920, kdy region převzala
Československá republika. Novým úředním jazykem byla čeština, užívání němčiny bylo zakázáno a trestáno, ale obyvatelé regionu používali doma dále moravštinu a užívání nářečí zůstalo
nedotčeno.
V roce 1939, za II. světové války, byli obyvatelé regionu Hlučínska prohlášeni za Němce a úředním jazykem byla stanovena němčina. Obyvatelé však ve svém všedním životě, mimo úřady, dále
užívali moravštinu a nářečí.
Po II. světové válce se region dostal opět pod vládu ČSR. Opět byla čeština stanovena jako
úřední jazyk. Obyvatelé zase, mimo úřady, užívali moravštinu, zakázanou němčinu a nářečí.
Svoji nenávist vůči němčině dávali najevo ti „správní“ Češi, opět sledováním užívání němčiny
občany regionu a jejich udáváním na úřadech.
Vyvrcholením jejich činnosti bylo nařízení SNB Kravaře o vysekání voj. hodností na pomníku
obětí I. sv. války v Bolaticích na ulici Svobody a vysekání německých nápisů na náhrobních
pomnících na hřbitově.
Po roce 1945, tj. po připojení Hlučínského regionu k ČSR, bylo novou hranicí omezeno obyvatelům Hlučínsku pokračovat v původních zaměstnáních na území dnešního Polska a Německa.
Nová pracovní místa se naskytla v blízké Ostravě (Poruba, Havířov, Karviná) a Opavě.
V novém zaměstnání byli Hlučíňáci terčem posměchu za užívání nářečí, což mělo za následek
omezování používání nářečí doma, aby rodiče ochránili svoje děti od posměchu v jejich zaměstnání. Užívání nářečí ve veřejném styku je omezováno mladší generací jednak turistikou,
zaměstnáním, poslechem rádia i televize.
Pro mnohé je nářečí už považováno za FOLKLOR.
Jednotná pravidla nářečí nemá, takže některá slova jsou v různých městech a vesnicích odlišná,
čímž je možno určit, odkud osoba pochází.
Po hlubším uvažování se nabízí dnešním obyvatelům Hlučínska otázka:
Jakou úlohu hlučínské nářečí plnilo a splnilo v popisovaných, komplikovaných a nepředstavitelně složitých obdobích? A co naše nářečí ještě čeká????
						 Zapsal: Manfed Ruský

Amatérští
hokejisté informují
V

ážení spoluobčané,
28. 10. 2019 je datum prvního zápasu letošního, už 17. ročníku AHL. Jelikož netuším, kdy se
vám toto vydání zpravodaje dostane do rukou, tak v době kdy píšu tyto řádky, vlastně ani nevím,
jestli napsat, že úvodní buly „bude vhozeno“ nebo již „bylo vhozeno“ mezi hokejky hráčů z týmu
loňských vítězů Derby Kouty a AHC Storm. Jisté je, že v takto pozdním termínu ještě žádný
z předchozích ročníků nezačínal. Ze vzájemné komunikace mezi jednotlivými týmy je zřejmé, že
nikdo není nadšený z postupného zkracování sezony a prodlužování pauzy bez hokeje. Bohužel
toto rozhodnutí majitele Buly Arény nemůžeme nijak ovlivnit a o příčinách, proč tomu tak je,
můžeme pouze spekulovat, stejně jako o zvýšení cen za pronájem ledové plochy. Beze změn
naopak zůstává počet mužstev v AHL. V průběhu letní přestávky totiž projevil tým MK Klemens
enormní zájem o znovuzapojení se do soutěže poté, co byl před 3 lety pro porušování pravidel
vyloučen. Na základě hlasování jednotlivých týmů ovšem nebyl, a to celkem jednoznačně, přijat, což je do budoucna důležitý signál pro všechny, kdo by měli v úmyslu stanovená pravidla
obcházet. Ani osvědčený herní systém, tzn. základní část, v níž se utkají všechny týmy vzájemně,
a následně vyřazovací systém play - off, se nemění. Náš tým, který bude nastupovat ve stejném
složení jako loni, čeká první zápas 2. 11. Věříme, že nám v podzimním a pochmurném „dušičkovém“ čase bude příjemně na duši nejen po tomto prvním utkání. Stejně jako v minulých letech
naleznete na webových stránkách AHL nebo Buly Arény nejen rozpis všech zápasů, ale i veškeré
informace k soutěži - průběžnou tabulku, výsledky, kanadské bodování jednotlivých hráčů a novinky na facebooku AHL. Rovněž na stránkách naší obce - v sekci „Firmy, spolky, organizace“
naleznete odkaz na „HC Bolatice“. Podívejte se.
Závěrem bych rád za celý náš tým poděkoval obci Bolatice, která nám účast v této soutěži
pomáhá finančně zajistit.
Za kolektiv amatérských hokejistů z Bolatic - Tomáš Boček

O

padávající listí stromů, jinovatka a ranní mlhy nás nenechají na pochybách, že je zima již
za dveřmi. Ale práce na zahradě je stále dost.
„…Když tak stojíte na svém záhonku, jednou nohou opřen o rýč, stíraje si pot a pravě „Uf“,
tu vypadáte rovnou jako alegorická socha…“ /Karel Čapek/. Listopad je optimální dobou pro
přípravu zahrady na zimu. Sklidíme poslední zeleninu a ovoce, které nám zbylo, nebo na které
jsme zapomněli. Kořenovou zeleninu založíme do písku. Během zimy uloženou zeleninu a ovoce
kontrolujeme. Vypustíme vodu z nádob a venkovního potrubí. Uložíme hadice, očistíme a uložíme nářadí. Shrabujeme listí, vyhrabeme trávník, který můžeme povápnit mletým vápencem. Až
do zamrznutí půdy můžeme vysazovat nové stromy a keře. Během zimy pak odstraňujeme suché
a nemocné stromy a keře, provádíme zimní řez. Kolem sv. Barbory řežeme nejen „barborky“, ale
rovněž rouby jabloní, které založíme do písku a uložíme do stínu. Většina zahrádkářů považuje
rytí za vrchol zahradničení a za tu nejobtížnější práci na zahradě. Ale přiznejme si, že rytí jsme
schopni zvládnout řádově v hodinách nebo ve dnech, záleží na velikosti pozemku. Navíc se
příjemně zahřejeme. A ten, kdo pěstuje jenom zeleninu, když poryje, má téměř hotovo.
Pokud neexperimentuje se zimním výsevem mrkve, petržele, zimní výsadbou cibule, zbývá
mu už pouze vysadit česnek a jít do tepla. Během zimy pak koupit potřebná semena, hnojiva
a postřiky. Záhon pro česnek máme připraven. Sledujeme předpověď počasí a česnek vysadíme pár dnů předtím, než zamrzne půda, nejpozději do Vánoc. Pro výsadbu použijeme pouze
obvodové stroužky. Stroužky namoříme Sulkou podle návodu. Necháme je obeschnout a hned
vysazujeme co 10 cm, v řádcích 30 cm od sebe, cca 6 cm hluboko. Ty, kteří pěstují květiny,
ještě čeká odstranit suché zbytky rostlin a záhony vyplet. Některé květiny vyžadují zimní kryt.
Očistíme a pak během zimy kontrolujeme uložené hlízy gladiol a jiřin. Okrasné traviny a sloupové
jehličnany svazujeme, aby je sníh nepolámal. V zimě kontrolujeme stav záhonů a koncem zimy
pak hnojíme „do zásoby“. „Dušičkový čas“ předznamenává zimní spánek zahrady. Nicméně nás
i v tuto dobu mohou potěšit kvetoucí chryzantémy a poslední paprsky slunce, které barví přírodu
i v tomto studeném a smutném období teplými barvami. Jedny z posledních.

Ačkoliv v prosinci už nic nekvete a listí je opadané, zahrada je stále krásná, protože ji
zdobí barevné plody stálezelených dřevin a suché květy ozdobných travin. Na červené plody
se můžeme těšit, máme-li na zahradě hlohy, dřišťály, cesmíny a samičí jedince tisů, na oranžové a žluté pak u rakytníku a hlohyně. V prosinci bychom se měli dostatečně postarat
o okrasné dřeviny. Pokud ještě nemrzne, listnaté i jehličnaté dřeviny stále ještě zaléváme.
Shrabujeme listí, které poté kompostujeme. Na místech, kde na zahradě rostou vřesy, čerstvě vysazené cibuloviny a choulostivější trvalky, můžeme listí na záhonech ponechat. Listí
poslouží rostlinám jako ochrana před zimou až do jara, kdy je shrabeme a zkompostujeme.
Pokud máme růže napadené černou skvrnitostí, jejich postižené listy spálíme. Napadne-li sníh,
nahrnujeme ho na záhony, kde bude sloužit jako ochrana před mrazem a zároveň bude rostliny
zavlažovat. Podle potřeby občas mírně zalijeme uskladněné balkónové květiny, aby neproschly.
Hned na začátku měsíce nařežeme „barborky“, abychom urychlili jejich květy na Vánoce. Mezi
vhodné stromy pro tuto činnost patří třešně, višně, mandloně, dříny a zlatice.
Z ovocných stromů odstraňujeme suché listy, které mohou sloužit jako úkryt pro škůdce,
a scvrklé plody, které mohou být zdrojem moniliózy. Stromy starší než deset let prořezáváme.
Zmlazujeme rybíz a angrešt. Začínáme s řezem starších jabloní a hrušní. Odstraňujeme přestárlé
a nemocné ovocné dřeviny. Přestáváme hnojit a obrývat révu vinnou.
Na zeleninových záhonech v prosinci ještě zůstaly ozimé druhy zeleniny. Stále můžeme
získávat natě z pažitky, naťové petržele, zimní cibule sečky, listy celeru, kadeřávku a pastináku.
Dokončujeme hnojení a rytí záhonů. Sklízíme poslední čínské zelí, kadeřavou a růžičkovou kapustu, zimní salát a špenát. Sklízíme pór letní, zatímco pór zimní na záhonech necháváme i bez
ochrany proti mrazům.
A nakonec bychom měli i pomáhat. Drobní pěvci, jako jsou sýkorky, nám pomáhají i v zimě.
Sbírají například obaleče jablečného a redukují jeho populaci. Proto bychom je měli na zahradu
přilákat vhodnými budkami a přečkání zimy jim usnadnit přikrmováním olejnatými semeny.
Podzim byl pro vás všechny, co se týče práce na zahradě, určitě velice náročný, proto vám přeji,
abyste načerpali do další sezony hodně sil.
						 Za ČZS Karel Matelský
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Klub seniorů informuje

D

ožínky jsou již minulostí. Letošní Dožínky byly pro Klub seniorů netradiční. Jako v minulosti
členové kosili obilí a postarali se o výzdobu schodů do kostela. Mimo tradiční hosty nás
navštívili hosté z Polska a Štítiny, se kterými jsme v prvním pololetí strávili nemálo času při
realizaci projektu LYSKOR, polsko - české společné vášně, country tance. Velká skupina tanečníků zatančila tanec v řadách, kruhu i v párech. Podle ohlasů se tanec líbil. Tentokrát seniorky
napekly více buchet a namazaly více chlebů, abychom hosty uctily. Některé z nás vystoupily
se souborem Borovanka a nakonec naše seniorky s Borovankou zatančily hlučínskou besedu.
Počátkem měsíce září jsme navštívili v Předklášteří u Tišnova klášter Porta coeli, který založila
manželka Přemysla Otakara I., Konstancie Uherská, hrad Veveří, kdysi sídlo moravského markraběte Jana Jindřicha Lucemburského a krásné chvíle jsme strávili na výletní lodi po Brněnské
přehradě, kde jsme se kochali překrásným okolím plným skal, pohledem na hrad Veveří a netradiční most.

Obě skupiny seniorek vystoupily ve skanzenu v Bolaticích na zábavném odpoledni Kobzolfest.
Krásné počasí přilákalo mnoho návštěvníků, kteří si soustředěně program vyslechli a odměnili
jej potleskem.
Výjezdní setkání Klubu seniorů jsme věnovali poznávání Hlučínska. První zastávka byla v Třebomi, kde nás uvítal pan starosta Vlk, seznámil nás s historií obce a umožnil návštěvu opraveného
kostela. Mnoho z nás navštívilo obec Třebom poprvé a byli jsme překvapeni její výstavností.
Druhá zastávka byla na malebném poutním místě u kostala Sv. Kříže v Polsku. Místo je vzdálené
2 km od Třebomi. Autobusem jsme jeli přes město Kietrzi a Pietrovice Wielke. Byl to příjemný
zážitek. V Sudicích jsme navštívili kostel sv. Jana Křtitele s překrásnou akustikou a mramorovou
výzdobou. Historii kostela nám přednesla farnice ze Sudic.
Poslední zastávkou byl bolatický skanzen, kde na nás čekalo mimo jiné lahodné občerstvení
zhotovené v řeznictví Masoma Klemens.
Návštěvou nás poctil pan starosta. Poděkoval přítomným za dobrou prezentaci obce a seznámil
nás s akcemi, které připravuje obecní úřad. Počasí nám přálo, poseděli jsme u kávy a atmosféru jsme si zpříjemnili zpěvem hlučínských písní.
V měsíci září byly dvě seniorky prezentující hlučínský folklor osloveny Českým rozhlasem Ostrava.
Záznam, kde prezentovaly historii Hlučínska, hlučínský kroj a zpívaly hlučínské písně, si můžete
poslechnout na webových stránkách Obce Bolatice - Klub seniorů, foto a média.
Jako každoročně se skupina hlučínského folkloru úspěšně prezentovala v Hlučíně v Červeném
kostele, v programu paní Jany Schlossarkové, se kterou již mnoho let skupina spolupracuje.
Pět seniorek přijalo pozvání na soutěž v petangue ve Velké Polomi. I když jsme hru hrály poprvé,
patřily jsme mezi nejlepší.
Taneční skupina se úspěšně prezentovala před zraky 180 účastníků při příležitosti Dne seniorů
ve Starém Bohumíně na akci, která byla pořádána Krajskou radou seniorů Ostrava.
Skupina hlučínský folklor i taneční skupina obohatily svým programem Festival pro všechny
nejen s handicapem, který se konal ve dnech 4. – 6. října na Černé louce v Ostravě.
Na pozvání mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z.s. navštívila taneční skupina město Plzeň. Tuto akci finančně podpořil TOTEM, z.s., Plzeň a Moravskoslezský kraj. Pobyt
nám přinesl mnoho zážitků. Velmi pohodlná jízda Pendolinem rychle uběhla. V Plzni jsme

Spolky/Organizace

16

vystupovaly v odpoledních hodinách v parku před muzeem spolu s dalšími 17 soubory. Tančily
jsme na hudbu Suchého a Šlitra, tanec tingl-tangl. Písně divadla Semafor byly velmi chytlavé
a přítomní je s námi zpívali. Ráno jsme navštívily středisko TOTEM, které nás svou nabídkou
prostoru pro cvičení, hry, tanec, výuku jazyků, dílnami, sálem, terasou a mnoho jiného využití
překvapilo. Mnohé jsme se inspirovaly výrobky, které jsme zhlédly na stěnách Totemu a na různých výstavkách v prostoru budovy. Uvědomily jsme si, co všechno se dá vytvářet a jak můžeme
být jeden druhému užiteční.
Plzeň je velké město, ale třeba se něčeho obdobného, v menším provedení, dočkáme i u nás,
v Bolaticích.
Následně jsme navštívily radnici, před kterou svítilo k uctění památky pana Karla Gotta mnoho
svíček. Průvodkyně nás seznámila s historií města Plzeň a s historií radnice. Náhodné setkání
s primátorem města Plzeň, panem Martinem Baxou, bylo velmi příjemné.
Představily jsme se, že jsme seniorky z Bolatic a náš pan starosta je senátorem. „Herbert Pavera, Prajzák“ zaznělo z jeho úst. Bylo to velmi příjemné. Všechny jsme se hlásily, že jsme také
„prajzulky“. Pozval nás do své kanceláře, ukázal překrásné místnosti zřízené pro císaře Rudolfa
II. a na historickém schodišti jsme se zvěčnili. Odpoledne se pan primátor zúčastnil zahájení
festivalu ve společenském sále a neopomněl nás znovu pozdravit. Program byl dlouhý, vystupovalo 18 skupin po 15 minutách a mnohé skupiny měly program ještě delší. Vystupovaly jsme
ve dvou sekcích. V první sekci jsme tančily valčík „Na krásném modrém Dunaji“. Sál se ztišil
a 10 minut pobývali mnozí, jak nám bylo následně sděleno, ve Vídni. Program jsme uzavíraly
tancem na píseň Sofia a Tenesy wolz. Mnoho vystoupení bylo v rytmu country, naše vystoupení
byla různorodá a líbila se.
Ranním Pendolinem jsme odjely do Ostravy, aby některé z nás stihly zábavný program v Bolaticích, Barevný večer.
V sobotu 12. 10. se skupina zúčastnila v Ratiborzi závěrečného setkání s tanečníky projektu
LYSKOR, polsko - české společné vášně, country tance. Doufáme, že v setkáních budeme pokračovat.
Dne 24. 10. se tříčlenné družstvo seniorů zúčastnilo Senior kvízu pořádaného Krajskou radou
seniorů v Oticích.
V pátek 8. 11. v 18.00 hodin zveme všechny milovníky tance na Krmášovou zábavu. K tanci
a poslechu hraje hudba Jiřího Langra. O pohoštění je postaráno. Těšíme se na Vás!
Ve středu 13. 11. v 18.30 hodin navštívíme v divadle Jiřího Myrona nově nastudovaný muzikál
Děj se co děj. Autobusová přeprava zajištěna. Zveme i seniory - nečleny Klubu seniorů z Bolatic
a Borové.					
Za Klub seniorů Lýdie Peterková
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Zprávy SDH Bolatice

Závod požárnické všestrannosti pro mladé hasiče
V

sobotu 5. 10. 2019 proběhl závod požárnické všestrannosti na Borové, který pořádal Sbor
dobrovolných hasičů z Bolatic.
Po zapsání všech družstev do startovní listiny mohl být vyhlášen nástup. Hlavní slovo si vzal
starosta okrsku pan Petr Řehulek. Všechny přivítal a poděkoval, že se dostavili k tomuto závodu
i přes hlášení nepříznivého počasí. Pro děti a jejich vedoucí byly připraveny stany s lavičkami,
u střelby byly taktéž nachystány stany, kde na zemi ležel koberec s karimatkami, aby mládež
při zalehnutí ke střelbě nepromokla a neprochladla. Dále 5členná družstva vybíhala směr další
stanoviště přes les. Plnila úkoly celkem na šesti stanovištích, na druhém je čekaly uzly a topografické značky, na dalším to bylo překonání překážky po vodorovném laně, umístěném mezi
dvěma stromy. Čtvrté stanoviště skýtalo seřízení buzoly a určení severu na mapě a u starších
také určení daného azimutu.
Na páté zastávce přiřazovali soutěžící názvy technických prostředků k dané věci a museli říct

dle vylosování, co se čím hasí. Poslední zastávkou na této trati u pětičlenné hlídky byla první
pomoc.
Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 16 pětičlenných hlídek z 6 SDH. U starších žáků to bylo 9
týmů a u mladších 7. Na prvním místě v mladší kategorii skončila Borová 1, na druhém Bolatice
1 a třetí místo získala Borová 2. U starších žáků se Borová 1 umístila na prvním místě, druhé
Štěpánkovice 1 a třetí místo obsadila Borová 2. Všechna družstva si z tohoto závodu odnášela
dvě tašky s dobrotami a propagačními materiály, které pro ně byly připraveny.
Velké poděkování patří sponzorům, a to obci Bolatice a Lanex a.s. Taktéž bych chtěla poděkovat
hasičům z Borové za umožnění tohoto branného závodu u nich na hřišti. Jmenovitě velké díky patří Ondrovi Langrovi za výpomoc a přípravu tohoto závodu. Poděkování posílám také pro všechny,
kteří se na tomto dni podíleli jakýmkoliv způsobem a umožnili tak hladký průběh soutěže.		
		
Za SDH Bolatice Andrea Pytlíková, starostka sboru

Mladí hasiči z Bolatic mají nové bundy
J

iž v loňském roce, a to na podzim, jsme začali uvažovat o pořízení bund pro naši mládež. Na jaře jsme to bohužel museli odložit,
neboť ceny bund byly velmi vysoké. Ale když to
člověk nejméně čeká, tak to přijde. O letních
prázdninách jedna z firem nabízela softshellové bundy za velmi výhodnou cenu, a tak jedna
z vedoucích neváhala a šla se poptat na velikosti, kusy a také potisk. Rozjelo se kolečko
nejen návrhu potisku na bundy, ale i vyzkoušení velikostí pro děti a v nemalé míře oslovení
sponzorů. Jedna z maminek a zároveň členka
hasičů Markéta Peterková se toho ujala a několik možných sponzorů osobně oslovila.
Díky nim jsme mohli dětem a vedoucím
mládeže bundy pořídit. Na druhou soutěž
v podzimním kole již děti reprezentovaly sbor
v nových krásných bundách, jak se můžete
přesvědčit na fotografii.
Tímto příspěvkem bych chtěla jmenovitě
poděkovat těmto sponzorům, a to: Janu Peterkovi z Bolatic, nejmenovanému příznivci
mladých hasičů, panu Ing. Danielu Kozlovi,
Petru Sněhotovi (Komis), GASS-Eko, s.r.o.
Hlučín, Arturovi Gregořicovi a Jiřímu Talašovi
z TH-mont Darkovice.
Všem moc děkujeme za každou korunku, kterou jste přispěli na krásné bundy.
Za SDH Bolatice Andrea Pytlíková
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SDH Borová

Borovská šedesátka počtvrté

V

ždy začátkem září, již od roku 2016, pořádá borovský hasičský sbor závody pro mladší
a starší žactvo v běhu na šedesát metrů s překážkami. Stejně jako v loňském roce nám
na původně naplánovaný termín (8. září) nevyšlo počasí, a tak se závod uskutečnil v náhradním
termínu v neděli 15. září. Závodit dorazilo 108 závodníků, kteří byli rozděleni do čtyř kategorií.
Hned sedmnáct závodníků obléklo domácí - borovský dres.
Závod rozběhly mladší žákyně. V této kategorii si nejlépe vedla Johanka Žmolíková z Ostravy
Heřmanic (čas 16,78 vteřiny) před Bárou Stavinohovou z Dobroslavic (17,29) a Klárou Mohyovou taktéž z Dobroslavic (20,48). Z borovských závodnic si nejlépe vedla Eliška Franěcová
(12. místo - 26,79 vteřiny).
Následovala kategorie mladších žáků. Zde zvítězil Šimon Guřan z Bobrovníků s časem 14,01
vteřiny. Druhé místo si vybojoval Antonín Jasoněk s časem 16,66 vteřiny a třetí skončil Matouš
Ignác z Kravař s časem 17,15 vteřiny. Bramborová medaile pak zbyla na nejlepšího domácího
závodníka - Radka Seidlera. Ten zvládl zdolat trať v čase 18,05 vteřiny.

Ve starších žákyních zvítězila Hana Pflegrová z Malých Hoštic s časem 13,20 vteřiny. Druhé
místo obsadila Nikol Današová z Nových Sedlic (13,54) a třetí Beáta Stavinohová z Dobroslavic
(13,62). Z borovských závodnic si nejlépe vedla Rozálie Pospíšilová, která obsadila sedmé místo
s časem 14,20 vteřiny.
Po kategorii starších žákyň došlo k přestavění dráhy, aby závod mohl pokračovat poslední kategorií. Starší žáci totiž namísto nízké překážky o výšce 70 centimetrů překonávají bariéru 150 cm
vysokou.
V kategorii starších žáků zvítězil Petr Pustelník z Hněvošic s časem 13,28 vteřiny. Druhý byl Jan
Tomíček ze Štěpánkovic (13,71) a třetí Jakub Rybka z Kravař (14,06). Nejlepším borovským
závodníkem byl Jan Hoblík s časem 14,76 vteřiny.
Musíme poděkovat všem organizátorům a rozhodčím za uspořádání tohoto závodu. Nesmíme zapomenout také na naše sponzory, díky kterým jsme mohli ohodnotit nejlepší závodníky. Jsou to:
obec Bolatice, stavitelství Uvara, fa Isotra, fa HT elektroinstalace, autoservis Lehnert, fa Kaapa
CNC, fa Kappi CZ, s.r.o., Hotjet CZ, s.r.o., Grafické studio Daniel Pospíšil. Děkujeme!
							 SDH Borová
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Okresní liga v požárním útoku

V

půlce září byl osmým kolem v Těškovicích ukončen ročník 2019 v okresní lize v požárním útoku. Borovský sbor měl v tomto ročníku dva zástupce - družstvo mužů a družstvo
smíšeného dorostu. Výrazně omlazené družstvo mužů skončilo na skvělém druhém místě
v konkurenci třinácti družstev. Z osmi závodů dvakrát zvítězilo, třikrát bylo třetí, dvakrát páté
a jednou šesté. Celkem posbíralo 100 bodů. Zvítězilo družstvo z Uhlířova se 113 body, třetí
byly Strahovice s 95 body. Naše dorostenecké družstvo vedlo v tabulce až do předposledního
závodu. Ten se uskutečnil ve Strahovicích, kde bohužel naši dorostenci při svém požárním útoku chybovali a z čela tabulky klesli až na třetí pozici. Nic na tom nezměnil ani poslední závod
v Těškovicích, kde borovský dorost jasně zvítězil. Situace v konečné tabulce byla neuvěřitelně
těsná. Zvítězilo družstvo ze Strahovic s 96 body, druhé byly Chvalíkovice s 95 body a třetí
Borová, která získala rovněž 95 bodů. Celkově soutěžilo šestnáct dorosteneckých kolektivů

NOVÝ SOUBOR BOROVANKA

Z

ájem o hlučínský folklor, písničky, tance i tradice několika členek bývalého školního národopisného souboru Borovanka byl důvodem k založení nového souboru. Stejným názvem Borovanka chceme vyjádřit úctu prvním zakladatelům souboru, který vznikl na Borové a postupně
se rozšířil i o bolatické členy.
Začátek naší činnosti vycházel ze zkušeností bývalého souboru a u příležitosti Stavění máje vystoupila děvčata s písněmi Tanců s máječky v zapůjčených oděvech školního souboru Burianky.
Se souhlasem a podporou pana starosty Herberta Pavery k pokračování činnosti souboru
a na jeho doporučení navštívily Slezské zemské muzeum v Opavě zakládající členky Borovanky.
Po konzultaci s pracovnicí paní PhDr. Suchánkovou, kurátorkou etnografických sbírek, a s finančním přispěním OÚ pak pořídily nové kroje, o kterých p. Suchánková napsala, že se povedly. Charakterizovala je „stylizovanými polosvátečními nebo polopracovními hlučínskými kroji“.
Pouze pro účast na dožínkové slavnosti byly doplněny dožínkovými věnečky. Jinak je součástí
kroje šátek s drobným potiskem.
V nových krojích se již několik členek prezentovalo při vystoupení na bolatických Dožínkách
s programem „Až já půjdu na trávu“. Kladné ohlasy jsou motivací pro další činnost souboru.
Uvítáme i další zájemce ke spolupráci a činnosti v souboru.		
ZJ

z opavského okresu. Oběma našim družstvům gratulujeme k těmto vynikajícím úspěchům.
Výborně si naše mládež počínala také v podzimních částech okrskových a okresních kol postupových soutěží. Mladší i starší žáci zvítězili v okrskovém branném běhu, který se konal 5. října v borovském sportovním areálu. Soutěž pořádali naši kolegové z SDH Bolatice. Borovské děti se na tuto
soutěž poctivě připravovaly celý měsíc a naučené schopnosti a dovednosti skvěle zužitkovaly.
Stejně si vedla i naše dorostenecká družstva. Družstva dorostenců i dorostenek se zúčastnila
okresního branného běhu, který proběhl v sobotu 19. října ve Zlatníkách. Obě družstva v soutěži
zvítězila a získala tím nejlepší možnou pozici do jarních bojů.
Budeme držet palce všem našim družstvům, aby i na jaře byla stejně úspěšná. Děkujeme všem
borovským závodníkům za skvělý přístup v tréninku a výbornou reprezentaci sboru i obce.
							 SDH Borová
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Římskokatolická farnost Bolatice

Příspěvek za Římskokatolickou farnost Bolatice

V

stupujeme do posledních dvou měsíců
roku 2019. Dobře víme, že to tak je, ale
vždy znovu a znovu s podivem hledíme na to,
jak ten čas vlastně letí. Čas je něco, co nikdo
z nás ovlivnit nemůžeme. Běží neúprosným
tempem. Nemůžeme ho zpomalit ani zastavit.
Jediné, co máme ve svých rukou, je využít svého času co nejlépe. Nepromarnit svůj čas, svůj
život. Nežít stále myšlenkami na to, co bylo,
nebo co teprve přijde, ale využít správným
způsobem každý přítomný okamžik. Říká se,
že chceme-li v životě uspět, máme vložit minulost do rukou Božích, přenechat mu i budoucnost a žít s Bohem v plnosti každý přítomný
okamžik. Přítomný okamžik nedrtí svou váhou,
rychle prchá, neunavuje, má lidské rozměry,
můžeme ho usměrnit a ovlivnit.
Naším domovem je věčnost
Čas nás vždycky ohromuje. Nejsme s to
se mu přizpůsobit, nejsme v něm doma. Člověk tady dnes je a zítra není… „Bděte, neboť
neznáte dne ani hodiny,“ říká Ježíš, když hovoří v podobenstvích o tom, jak je důležité žít
dobrý život právě teď (srov. Mt 25,13). Ježíš
také povzbuzuje slovy: „Ať se vaše srdce nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě
mého Otce je příbytků mnoho. Kdyby nebylo,

řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo? Cestu, kam já jdu, znáte. Já jsem cesta,
pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (srov. Jan 14, 1-6) Vždyť to je přece
silný příslib toho, že existuje věčnost a že ta je
naším domovem!
A proč nyní tolik mluvíme o čase a o věčnosti? V pátek 1. listopadu budeme slavit svátek Všech svatých. Jde o společnou slavnost
lidí, kteří již vstoupili do „nebe“, to znamená
do štěstí ve společenství s Bohem a se všemi,
kteří jsou spojeni s Kristem. V sobotu 2. listopadu si připomeneme Památku všech zemřelých - „Dušičky“. Jde o vzpomínku na zesnulé,
kteří jsou ve fázi „očišťování“. Církev nazývá
toto konečné očišťování „očistcem“.
V tyto listopadové dny lidé častěji než
jindy navštěvují hřbitovy a hroby svých zemřelých, zdobí je květy, věnci a svícemi, které
jsou symbolem života, a modlí se za mrtvé.
V každém z těchto dnů je možné získat jeden
plnomocný odpustek pro zemřelé návštěvou
kteréhokoliv kostela a splněním tří obvyklých
podmínek (být ve stavu milosti posvěcující,
přijetí sv. přijímání a modlitby na úmysl papeže) a modlitbou Otče náš a Vyznáním víry.
Ve dnech 1. až 8. listopadu je možné získat
po splnění výše uvedených tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo
hřbitov a pomodlí se tam, třeba jen v duchu,
za zemřelé. Denně je možné získat jen jeden
odpustek.
Krása adventní doby a Vánoc
Dalším obdobím, které nám skutečnost
času a věčnosti připomenou, je advent a doba
vánoční. Advent není a neměl by být spojen

jen s předvánočním shonem a stresem! Je to
doba očekávání a přípravy – nejen té hmatatelné! K adventu již tradičně v naší farnosti
patří rorátní mše svaté, které budou slouženy
ve všední dny v 6:30 hodin (kromě středy).
Srdečně jsou zvány na tyto nádherné mše
svaté zvláště všechny děti! Pro školní děti pak
bude připravena, jako tomu bylo v uplynulých
letech, snídaně ve školní jídelně.
Čeká nás také, jak mnozí s oblibou říkáváme, nejkrásnější období roku, a tím jsou
Vánoce. Jsou krásné zejména tím, že k nám
přichází něco blahodárného, co nás vymaňuje z běžných rituálů všedních dnů. Těšíme
se na toto období klidu, zastavení se, rozjímání a bytí ve společenství s druhými, možná
i s těmi, se kterými se v průběhu všednodenního shonu nemáme možnost setkat nebo se
setkáváme málo. Právě o Vánocích si křesťané na celém světě připomínají v tuto dobu
narození Ježíše Krista.
Tehdy, před dvěma tisíci lety, vstoupilo
do lidských dějin něco zcela zvláštního, vzácného, jedinečného – jako výzva celému lidstvu. Bůh se z lásky k člověku stal člověkem!
Vánoce budou v našem životě už kdoví pokolikáté, ale vždy mohou být jedinečné, neopakovatelné, vzácné! A jestli takové budou,
to záleží na každém z nás. Především pak
na tom, co do nich budeme chtít vložit. Ano,
jsou věci, které neovlivníme, ale kromě toho
je řada věcí, které ovlivnit umíme, můžeme
a záleží jenom na nás a na způsobu, jak se
k nim postavíme.
O časech bohoslužeb a pořádaných farních akcích v tomto období budete aktuálně
informováni v ohláškách, na webových strán-

kách farnosti, ve Studánce nebo prostřednictvím obecního rozhlasu.
Laskavost je prostorem pro osobní růst
Co říci závěrem? Máme tendenci všímat
si velkých věcí, možná i často bezcenných,
přestože jsme za ně vynaložili značné finanční
prostředky. Máme tendenci nevšímat si drobností, které třeba nic nestály, ale v nichž je
vloženo lidské srdce a skrytá slova „Mám tě
rád.“ Často jsme tak pohlceni starostmi, že
si ani nepovšimneme lidí kolem nás ani jejich
potřeb. Všímejme si více těchto věcí! Drobné
projevy laskavosti v každodenním životě nás
mnoho nestojí. A navíc je v nich pro většinu
z nás ještě prostor pro osobní růst.
Opomíjení přítomného okamžiku a uspěchaný život s sebou nese ničivou prázdnotu,
úzkost. Možná jsme tak zaneprázdněni dalšími
body svého popsaného diáře, že ani nepřemýšlíme nad tím, zda být laskavý, nebo ne; zda
se ohlédnout za potřebou a voláním druhého,
nebo raději dělat, že ji nevidíme a neslyšíme,
protože by nás stála čas a úsilí. Jenomže někdy
stačí hrozně málo! Někdy stačí jen milé slovo,
které vyslovíme, anebo naopak slovo, které
v sobě pozdržíme. Nebo třeba úsměv, který
se z našich tváří v důsledku právě nedostatku času, návalu starostí a povinností pomalu
vytrácí. A přitom každý z nás může drobně
a účinně přispívat ke krásnějšímu a pokojnějšímu soužití ve svém okolí.
Přeji nám všem radost, pokoj, touhu chtít
se zastavit a ještě větší touhu být tady pro dobro druhého člověka!
		
Za Římskokatolickou farnost Bolatice
Pavlína Řehánková

Naše farnost pořádá poutní zájezd
do Lurd a Fatimy
P

o velmi zdařilé pouti do Svaté země, která se uskutečnila v březnu 2019, pořádá naše
farnost další zájezd, tentokrát do mariánských poutních míst Lurd a Fatimy. Samozřejmě
k zhlédnutí budou také jiná zajímavá místa.

Lurdy

Jde o jedno z nejznámějších křesťanských poutních míst. Každý rok ho navštíví 6 milionů lidí.
V roce 1858 zde došlo k mariánskému zjevení mladé, 14leté negramotné dívce, Bernadettě
Soubirousové. Když sbírala dříví u jeskyně Grotte de Massabielle, zjevila se jí Panna Marie. Poté
následovala ještě další zjevení. Mnozí nemocní zde dodnes přicházejí prosit za své uzdravení.
Lidé proudí jednak do jeskyně Massabiele, jednak do baziliky z 19. století zasvěcené růženci
a neposkvrněnému početí. Zajímavostí je, že později exhumované a v městečku Nevers vystavené tělo Bernadetty Soubirousové zůstalo dodnes neporušeno.

Fatima

Fatima je městečko v Portugalsku, má asi 10 000 obyvatel a dodnes přitahuje věřící z celého
světa. Stala se známým poutnickým místem poté, co se tu v roce 1917 zjevila třem malým
dětem - pastýřům Panna Maria. K prvnímu zjevení došlo během první světové války 13. května
1917, když sourozenci Francisco a Jacinta Marto spolu s Luciou dos Santos pásli dobytek
v Cova da Iria, kde jejich rodiče vlastnili pastviny. Podle svědectví dětí stála Panna Maria
nad dubem zalitá sluneční září. Předpověděla konec války a pomoc všem, kteří se k ní obrátí
v modlitbách. Zjevení pokračovala až do října, vždy třináctého v měsíci, vždy ve stejnou hodinu.
Katolická církev uznala pravost zjevení ve Fatimě v roce 1930.
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Římskokatolická farnost Bolatice ve spolupráci s CK Awertravel s.r.o. pořádá poutní zájezd do

Lurd a Fatimy

s návštěvou Santiaga de Compostela,
Garabandalu, Coimbry, Bragy a Finistery
22. 4. - 29. 4. 2020

V ceně je zahrnuto: letenka Katowice - Toulouse, přes Mnichov, Lisabon - Katowice, přes Frankfurt, servisní poplatky, lux bus, transfer na letiště a z letiště
Katowic, 7x ubytování se snídaní, 6x večeře, duchovní doprovod, průvodce,
komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu: krytí do výše 80 % storno
poplatku, městská taxa
Program zájezdu:
1. den: Odjezd v dopoledních hodinách na letiště do Katowic, odlet přes Mnichov do Toulouse. Po příletu transfer do Lurd. Zde se v roce 1858 v jeskyni zjevovala Panna Maria nemocné dívce Bernadettě Soubirousové. Zjevení byla oficiálně
uznána církví v roce 1862. Postupně na místo zjevení začalo přicházet mnoho lidí
a bylo zaznamenáno mnoho zázračných uzdravení. V případě časových možností
mezinárodní modlitba růžence u jeskyně Zjevení a světelný průvod, ubytování.
2. den: Po snídani náboženský program v Lurdech. Prohlídka areálu, komplex bazilik, podzemní bazilika Pia X., individuální možnost návštěvy bazénů
s lurdskou vodou dopoledne, případně odpoledne. Pěší prohlídka po stopách
sv. Bernadetty a návštěva míst, která jsou spojena se životem sv. Bernadetty
v městečku Lurdy - rodný dům a farní kostel, ve kterém byla pokřtěna. Křížová
cesta. Odpoledne eucharistické procesí, osobní modlitby. Po večeři mezinárodní modlitba růžence u jeskyně Zjevení a světelný průvod, ubytování.
3. den: Brzy ráno odjezd z Lurd, jízda podél Atlantiku po severní části Pyrenejského poloostrova. Návštěva Garabandalu, „španělských Lurd“. Vesnička
leží vysoko v horách v provincii Santander v pohoří Cantabrian. Je unikátní tím,
že se zde v letech 1961 až 1965 zjevila Panna Maria čtyřem dívkám více než
2000krát. Předala jim poselství týkající se modlitby, obrácení a pokání. Farní
kostel sv. Sebastiána, křížová cesta. Pokračování do Santiaga de Compostela.
Od 12. století až do současnosti sem směřují poutníci z Lisabonu, Santarém,
Coimbry, Porta, Braga. Město bylo založeno k uchování ostatků sv. Jakuba
apoštola. Večeře, ubytování.
4. den: Po snídani prohlídka historického centra Santiaga de Compostela.
Návštěva baziliky, kde se nachází hrob sv. Jakuba, patrona Španělska, který se
přičinil o jeho evangelizaci. Přesun autobusem do Finistery. V minulosti bylo

toto místo považováno za konec světa, dnes nejzápadnější místo pevninského
Španělska. Návrat do Santiaga de Compostela, večeře, ubytování.
5. den: Po snídani návštěva významného historického poutního města Braga. Nádherné schodiště Escadaria do Bom Jesus vede ke kostelu Bom Jesus
Monte, lemují ho alegorické sochy a kaple s výjevy křížové cesty. Uprostřed
každého mezipatra velkolepého schodiště je figurální reliéf s fontánkou. Pokračování do města Coimbra, sídla nejstarší univerzity v zemi. Kaple v klášteře
sester karmelitek, kde pobývala sestra Lucie. Pokračování do Fatimy, jednoho
z nejvýznamnějších poutních míst v Evropě. V roce 1917 se zde třem dětem zjevovala Panna Maria. Děti dostaly poselství známé jako Fatimské proroctví. Až
70 000 lidí bylo při posledním zjevení 13. října svědkem výjimečného fenoménu
na obloze, který byl nazván "tanec slunce". Večeře, ubytování, osobní volno.
6. den: Po snídani náboženský program ve Fatimě. Prohlídka areálu, kaple
Zjevení s milostivou sochou Panny Marie, bazilika s hroby sv. Františka a sv. Hyacinty Marto a také sestry Lucie, křížová cesta z Fatimy do vesničky Aljustrel, možnost pěšky navštívit rodné domy tří vizionářů Lucie Santos, sv. Francisca Marto
a sv. Hyacinty Marto. Po večeři mezinárodní modlitba růžence u kaple Zjevení,
světelné procesí, ubytování.
7. den: Po snídani pokračování v náboženském programu ve Fatimě, mše
svatá. Prohlídka moderního chrámu Nejsvětější Trojice, možnost návštěvy centra Světového apoštolátu Fatimy (WAF). Toto mezinárodní modlitební sdružení, schválené Svatým stolcem, se řídí heslem Svět sjednocený v modlitbě.
Členové šíří autentické poselství naděje a pokoje fatimských zjevení. Možnost
ochutnávky portského vína v Cave Do Vinho - A Garrafeira de Fatima. V příjemném prostředí budete sledovat film o regionu řeky Douro, kde leží město Porto.
Dozvíte se informace o technologii výroby portského vina. Následuje degustace
kvalitního stolního vína a následně osmiletého bílého i červeného portského.
Po večeři mezinárodní modlitba růžence a světelné procesí, ubytování.
8. den: Brzy ráno odjezd na letiště v Lisabonu, odlet přes Frankfurt do Katowic. Po příletu transfer do Česka.
Program je spojen s každodenní mší svatou.

Cena při dopravě 40 poutníků je 19 010,- Kč; při dopravě 47 poutníků je cena 18 920,- Kč.
Doporučené kapesné 150 EUR. Kontakt pro přihlašování: Jana Ballarinová (tel: 723 001 359).

Upozornění k pouti do Lurd a Fatimy
Prosíme zájemce, kteří by se této pouti chtěli zúčastnit, aby se přihlásili nejpozději do 15. listopadu 2019 u paní Jany Ballarinové (tel. 723 001 359). Pokud do tohoto dne nebude
zájezd naplněn poutníky z naší farnosti, bude nabídka poskytnuta také zájemcům z okolních farností.
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Potřebujeme uzdravovat svá srdce, říká Mary Shaw

V

e čtvrtek 17. října 2019 zavítala do naší farnosti laická misionářka z Floridy Mary Shaw.
Doprovázel ji laický misionář, teolog a dlouholetý tlumočník o. Eliase Velly - Václav Čáp, který
se rovněž ujal role překladatele. Celá akce se uskutečnila v kostele sv. Stanislava.
Program začal v 17:00 hodin mší svatou. V 18:00 hodin následovala přednáška na téma
Vnitřní uzdravení. Téma vnitřního uzdravení je velmi široké. Potřebujeme uzdravovat svá srdce.
Uzdravovat ze všeho, čím jsme v minulosti prošli, čím jsme byli zasaženi a také čím jsme sami
hřešili. Možná i z toho, čím aktuálně procházíme a neumíme zastavit stále se opakující vzorce
vážných pochybení. Potřebujeme odpouštět hříchy, které se nás dotkly skrze slabosti našich
bližních. Srdce každého z nás je nějak zasaženo. Někdy to jsou krvácející rány, jindy jen bolestivé šrámy a někdy už to jsou jen jizvy, ale i ty mohou být stále citlivé.

Vnitřní uzdravení je proces. Někdy dlouhodobý a vyžaduje trpělivost. Jde v podstatě o krizi
identity: Kdo je Bůh a kdo jsem já? Bez vědomí toho, kdo jsme, začínají duchovní problémy.
Naše hříchy pramení z reakcí na rány, které jsme prožili. Tyto překážky nás blokují ve vztazích
a způsobují, že nejdeme kupředu. Mohou to být také lži o sobě, neodpuštění, zahořklost, vzorec
trvalého (opakujícího se) hříchu, okultní praktiky apod. Proto je vždy důležité hledat kořen
zranění či problému. Modlitby za vnitřní uzdravení a osvobození jsou velmi důležité a je dobře,
že se o tomto tématu stále více mluví.
V 19:00 hodin pak začala modlitba za uzdravení před vystavenou Nejsvětější Svátostí
Oltářní. Zprvu byla modlitba společná a poté individuální, kdy přítomní této možnosti využít
mohli a nemuseli. Využili téměř všichni! Po skončení adorace bylo svátostné požehnání. Skvělý
hudební doprovod zajistili vedoucí členové scholy, za což jim patří upřímná slova díků a uznání.
Poděkování také patří všem, kteří se přidali svým zpěvem.
Dr. Mary Shaw, PhD. je původním povoláním zdravotní sestra a po doktorandském studiu byla školitelkou zdravotnického personálu. Ze zdravotních důvodů poranění páteře odešla
do předčasného důchodu. V roce 1996 byla Bohem povolána ke službě modlitby za vnitřní
uzdravení, aby modlitbou a vyučováním přinášela lidem útěchu a uzdravení, a svobodu těm,
kdo jsou jakýmkoliv způsobem spoutáni. K této službě byla připravována vzděláním, odbornou
praxí a Bohem obdařena mnohými charismaty.
Od roku 1998 slouží jako misionářka a učitelka. Je zvána na různé konference, duchovní
cvičení a semináře jak ve Spojených státech, tak i v zahraničí. Kromě odborného vzdělání vystudovala obor duchovní doprovázení na františkánské univerzitě na Floridě, kde také v městě
Gainesville bydlí.

Již více jak 18 let přijíždí do České a Slovenské republiky pod záštitou Renewal Ministries
(Služba obnovy). Od roku 2014 je do těchto zemí
zvána, aby sama vyučovala a sloužila především
v oblasti přímluvné modlitby za vnitřní uzdravení a osvobození pro seminaristy, kněze, řeholníky
a vedoucí laiky. Ke svému poslání má požehnání a doporučení od svého biskupa, jemuž je
zodpovědná a též svému duchovnímu pastýři.
Děkujeme Mary Shaw, že pozvání do naší bolatické farnosti přijala; Václavu Čápovi za skvělé tlumočení z angličtiny i za to, že se do naší farnosti rád vrací; a vám všem, kteří jste si udělali
čas, přišli si odpočinout od každodenního běhu povinností a chtěli se dozvědět něco nového
i důležitého. Je dobře, že pozvání na setkání s touto významnou osobností využilo velké množství
lidí z naší, ale také bližších i vzdálenějších farností. O tom, že se akce opravdu vyvedla, svědčí
fakt, že ještě téměř hodinu a půl po předpokládaném ukončení akce seděli v kostele lidé, kteří
zpívali, modlili se nebo jen tak tiše v Boží přítomnosti setrvávali a rozjímali.
Pavlína Řehánková
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Borovský western
O

tom, že i v říjnu může být krásné počasí, jsme se přesvědčili na akci pořádané Osadním výborem v sobotu 12. října. Hřiště na Borové se tento den zaplnilo indiány a kovboji, kteří měli
pro příchozí děti připraveny různé úkoly. Na některém stanovišti musely zvládnout střelbu ze
vzduchovky, jinde zase šípem ulovit bizona, točily lasem, házely podkovou nebo závodily v „jízdě
prérií“. V dílničkách si mohly děti namalovat kámen, z korálků vyrobit náramek či si vybarvit
obrázek. Nechyběla ani oblíbená jízda na koni, kterou zprostředkovali manželé Piškulovi. Celá
tato „indiánská cesta“ vedla za pokladem – sladkou odměnou a špekáčkem, který si pak děti
mohly na místě opéct. A protože jsme se rozhodli naši akci opět vylepšit, pozvali jsme také profesionální „práskačku bičem“ Evu Burdovou, alias Lady Fox, která předvedla svou show s bičem.
Zatancovala nám také děvčata z taneční skupiny Taurus a o příjemnou a stylovou atmosféru se
až do večerních hodin starali hudebníci Josef Stoček „JUPP“ a Láďa Složil.
Za krásný „westernový“ den završený country a folk písněmi bych ráda poděkovala celému
týmu – členům Osadního výboru, pomocníkům na stanovištích z řad borovských dobrovolníků,
vystupujícím, hudebníkům, Radku Poláškovi za zajištění dřeva na opékání, JP Ranch (Monice
a Jirkovi) a obci Bolatice za finanční podporu akce.
				 Silvie Hříbková, předsedkyně Osadního výboru

Spolky/Organizace

23

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

zář í - ř íjen 2019

Spolky/Organizace

24

Úspěšné holky z Bolatic, reprezentantky České republiky

N

aše slečny z Bolatic, členky reprezentačního týmu ČR a týmu JK Voltiž Albertovec, Kateřina
Kocurová a Nela Stříbná, mají opět po úspěšné sezoně 2019.
Republiku reprezentují jak v jednotlivcích, tak ve skupině a musely objet celou Evropu, aby
získaly kvalifikační známky pro účast na Mistrovství Evropy v Holandsku.
Kateřina se kvalifikovala v jednotlivcích i ve skupině, Nele chyběl kousíček, aby postoupila jako
jednotlivec do závěrečných soutěží na ME, nicméně jako členka týmu na ME postoupila.
Skupina získala v obrovské evropské konkurenci velký úspěch a tým je sedmý nejlepší v Evropě.
Kateřina se umístila v jednotlivcích na 20. místě v Evropě.
Na konci sezony – v září – se konalo Mistrovství České republiky ve voltiži, a to tentokráte
ve Frenštátě pod Radhoštěm. MČR dopadlo báječně pro náš oddíl a Kateřina se stala nejlepší ženou ČR a Nela se umístila hned za ní. Skupina naplnila očekávání a stala se nejlepší
skupinou v ČR.
Skupině a holkám moc gratulujeme za výkony roku 2019.
Děvčata i celý tým děkují:
Koníkům: Patriotovi, Aramisovi, Rubikonovi - byli
skvělí, zdraví a vysoce hodnocení u našich i zahraničních rozhodčích. Skvělým cvalem nám koně
pomohli k našim úspěchům. Náš „malý“ sport
s velkými mezinárodními úspěchy by nemohl frčet bez partnerů, sponzorů, nadšenců. Obrovský
dík patří lonžérům, trenérům, řidičům vozidel,
fotografům, choreografům a také rodičům, kteří
vytvářeli zázemí pro tým na jejich cestách po čas
sezony.
Výborné podmínky pro nás i koníky poskytuje majitel Albertovce, fa: Hájek a synové,
a nájemce Albertovce pan Boček. Děkujeme.
Moc také děkujeme sponzorům z Bolatic, kteří nás
dlouhodobě podporují při našich bojích na kolbištích celé Evropy. Velké díky patří: ISOTRA a.s., obci
Bolatice, PEREVA, Zahradnictví Mazal, Catering
DF, ZŠ Bolatice, fitko v Bolaticích na koupališti.
Ještě jednou moc děkujeme.
Celý tým ať provází síla na naší cestě k cílům
2020.		
		
Tým JK Voltiž Albertovec

Nela Stříbná - volná sestava

Skupina - volná sestava

Skupina - volná sestava
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DALŠÍ, SKVĚLÝ ROČNÍK KOBZOLFESTU ZA NÁMI
J
ak už název a několikaletá tradice napovídají, jedná se o akci, kde hrají hlavní roli brambory.
Ne jinak tomu bylo v sobotu 21. září na skanzenu. Nejvíce šly na odbyt bramborové placky.
Bez těch bychom si správný KOBZOLFEST mohli jen těžko představit. Další skvělé bramborové
výrobky, včetně sladkých buchet, se všechny do večera vyprodaly. A že jich nebylo zrovna málo!
Cimbálová muzika SEKERÁŠÉ nás hudebně doprovázela po celé zábavné odpoledne. Naše seniorky přítomným divákům a posluchačům zazpívaly, druhá skupinka seniorek zatančila. Stylové
hry pro děti, jako skákání v pytli a hod bramborami do proutěného košíku, umocňovaly podzimní atmosféru.
Do přípravy a prodeje jídel se s vervou a chutí zapojili manželé Věra a Stanislav Plačkovi,
manželé Lydie a Karel Ostárkovi, paní Božena Mrovcová, také pan Vojtěch Plaček, paní Jana
Štěpáníková, pan Jakub Ďurica, pan Šimon Macošek, pan Lukáš Slovík, pan Matěj Hahn, pan
Jan Dominik, sl. Karolína Bortlíková, paní Michaela Hluchníková, paní Lucie Koupilová, pan
Ondřej Chasák.
Obrovské DĚKUJEME patří všem těmto organizátorům a pomocníkům!!!
						
Gabriela Bočková
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Lukáš Pavlásek
Z

námý bavič, vtipálek, komik, herec, moderátor, spisovatel knížek pro dospělé a básniček pro
děti a v neposlední řadě i tanečník - Lukáš Pavlásek navštívil Bolatice!
27. září nám se zábavným programem „Kdo nepláče, není Čech“ bezmála 2 hodiny, téměř bez
nadechnutí, vkuse vyprávěl historky z běžného života v peprném podání a s jeho svérázným
humorem.
Mohu říci, že za oponou se jedná o velice pohodového, rozvážného a sečtělého člověka se
životním nadhledem a přehledem, kterého jen tak něco nezaskočí a nepřekvapí. Velice pěkně
se s ním povídalo na jakékoliv téma a čas v jeho přítomnosti ubíhal rychle na pódiu i mimo něj.
Gabriela Bočková

Kultura/Cestování
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Barevný večer
K

do vážil cestu 5. října v podvečer do kulturního domu, zcela jistě prožil krásný „barevný
večer“. Vždyť připravený program byl opravdu pestrý: orchestrální skladby v podání dechové
hudby, pěvecké vystoupení, mladičké tanečnice ze skupiny TAURUS, klavírní vystoupení za doprovodu violoncella, maličcí tanečníci v latinsko-amerických tancích, kouzelnická show, křeslo
pro hosta, kde usedl imitátor, takže v křesle pro hosta usedlo vlastně hned několik hostů,
BOROVANKA a také byly připraveny vtipy, scénka apod. Jelikož se loni na závěr při odchodu ze
sálu osvědčila štamprlička na dobré spaní, počastoval pan starosta všechny i letos.
Gabriela Bočková
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Zdravé vaření potřetí

P

an Petr Stupka už také patří mezi stálé návštěvníky Bolatic. Letos k nám zavítal potřetí
a ve čtvrtek 17. října nám připravil v kulturním domě malý hod o chlebu a pivu.
Na plánovaném menu se podávalo:
- paštika, omáčka z červené řepy, žitný chléb
- chlebová polévka s houbami
- uzenka v chlebu, pivě a zelenině
- podzimní ovocný salát s datlovým chlebem.
V rámci hostiny se podávalo přítomným hostům i malé pivečko na slehnutí chutí a pro zdraví.
Pokud byste si chtěli některý z receptů doma vyzkoušet, zaslal nám je samotný pan Petr Stupka.
OMÁČKA Z ČERVENÉ ŘEPY
Uvařenou červenou řepu rozmixujte v poměru 1:1 s pasírovanými rajčaty (passata). Ochuťte
svařeným octem a cukrem, solí a pro zvýraznění chuti přidejte trochu chilli omáčky.
Podávejte jako omáčku nebo i jako dresink k salátu.

Takto upravenou cibuli pak použijte do salátů a pomazánek, jakož i dresinků a zálivek.
Toto kouzlo funguje na všechny druhy cibulí včetně jarní a hlavně vám umožní konzumovat velmi zdravou cibulovou šťávu zasyrova, ale bez nepříjemných dráždivých projevů, které jsou pro
syrovou cibuli typické.
STUPKŮV SLADKOKYSELÝ LEKVÁR
V rendlíku svařte 500 ml octa a 500 g cukru spolu se lžičkou soli. Po krátkém převaření naplníte
byt ozdravnou (desinfekční) vůní a po zchladnutí si do sklenky slijete skvělou, koncentrovanou,
sladkokyselou emulzi, kterou snadno ochutíte salát nebo jen samotnou zeleninu, ale i pomazánku nebo právě uvařenou koprovku.
Ať vám chutná každý den, přeje Petr Stupka

PIVNÍ CHLEBOVÁ POLÉVKA
Starodávnou polévku připravíte z vývaru ze sušených hub a zeleniny, piva (cca jedna desetina
objemu) a poctivého chleba nakrájeného na kousky. Chléb nechte v polévce rozvařit, podle
chuti přisolte a okořeňte mletým zázvorem a drceným kmínem, popřípadě vše rozmixujte. Nakonec na másle nebo sádle opečte drobně nakrájenou cibulku, posekaný česnek a celerovou
nať a touto voničkou polévku doplňte. Chlebovku můžete zjemnit smetanou a posílit rozkvedlanými vejci.
UZENKA PO ITALSKU V CHLEBÁNKU
Na sádle nebo oleji nejprve opékejte nahrubo krájenou cibuli. Když trochu zezlátne, přidejte
na proužky nakrájenou papriku a i tu nechte v tuku trochu opéct pro lepší chuť pokrmu. Nakonec v tomto základu orestujte i sladkou hořčici a nakonec přidejte rajčatový protlak, přilijte
černé pivo, osolte a opepřete. Ve vzniklé omáčce pak pozvolna vařte uzenky nebo vuřty, jakož
i párky a podobné uzeniny.
Podávejte ve vydlabaném a rozpečeném chlebánku či housce s křenem a radostí.
Co se poměru surovin týká, záleží jen na vás a vaší chuti. Pokud by omáčka byla řídká, zahustěte ji chlebovou střídkou.
PODZIMNÍ OVOCNÝ SALÁT
Uvařte silný šípkový čaj s trochou perníkového koření a do horkého nápoje vložte sušené ovoce
(rozinky, brusinky, meruňky a další), dále přidejte mandle nebo ořechy a nechte vše stát několik
hodin. Podle sladkosti ovoce můžete případně čaj přisladit cukrem. Změklé ovoce v čaji před
podáváním přiveďte téměř k varu a přidejte k němu syrová na kostky nakrájená jablka, případně i hrušky, jen krátce vše prohřejte a podávejte s kysanou smetanou a posekanou mátou.
Podle potřeby a chuti můžete salát trochu zahustit bramborovým škrobem a přikyselit citronovou šťávou a přivonět trochou tuzemáku.
CIBULOVÉ KOUZLO PRO VAŠE ZDRAVÍ
Drobně nakrájenou cibuli trochu osolte a přilijte k ní olej. Poté s ní opakovaně nebo intenzivně
míchejte cca 15 minut. Díky osolení cibule pustí šťávu, změkne a přestane být výrazně čpavá.

Vánoční trhy
V

ážení občané, obec pořádá první adventní neděli 1. prosince v kulturním domě Vánoční trhy.
Drobní prodejci už se na vás, návštěvníky, těší! Připravujeme během dne různá kulturní

vystoupení, HASTRMÁNEK připravuje pro děti kreativní dětský koutek a snad se podaří zajistit
skvělé zabijačkové speciality, jako tomu je každý rok.
Pokud byste věděli o jakémkoliv zajímavém prodejci, popř. sami nabízíte zajímavé zboží, určitě
budeme rádi, když nám předáte kontakt na OÚ Bolatice, G. Bočkové,
tel: 553 654 996.
Na všechny spoluobčany se těšíme!		
Gabriela Bočková

Nejbližší kulturní akce do konce roku
07. 11.
08. 11.
14. 11.
20. 11.
22. 11.
26. 11.
01. 12.
03. 12.

BUBU fóry a příhody, aneb co kamery nevidí
Krmášová zábava (pořadatel Klub seniorů)
Zábavný pořad Jiřího Štědroně
koncert BosoBos v knihovně
Veřejné plavání (Aquapark Kravaře)
Kino nejen pro seniory
Vánoční trhy
Napiš dopis Ježíškovi
(tvůrčí dílna, tradice, možnost posezení u svařáku - knihovna)

08. 12. Vánoční oslava (pořadatel Slezský německý spolek Bolatice, z.s.)
10. 12. Vánoční posezení seniorů (pořadatel Klub seniorů)
15. 12. Adventní koncert v rámci Svatováclavského hudebního festivalu
(kostel sv. Stanislava)
21. 12. Koledy na skanzenu
22. 12. Vánoční koncert chlapeckého sboru BONI PUERI (kostel sv. Stanislava)
24. 12. Zpívání pod vánočním stromem na Borové
29. 12. Česká mše vánoční (kostel sv. Stanislava)
						 Gabriela Bočková
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Žáci ZŠ Bolatice reprezentovali
na mezinárodním florbalovém
turnaji

Inzerce/Kultura/Sport

Sportovní klub

MATES GYM
Bolatice, z. s.

J

iž tradiční mezinárodní mládežnický florbalový turnaj se konal ve dnech 25. - 28. 9. 2019
nedaleko slovenské metropole ve Stupavě. Na Stupava Floorball Cup 2019 měla své dva zástupce i naše ZŠ. Tobi Franěc nastoupil v dresu 1. SFK Havířov
v kategorii U09 (Elévové). Tobi Plaček pak hrál za stejný tým
v kategorii B06 (mladší žáci) a B05 (starší žáci). A jelikož kluci
hráli dobře a týmům se celkově zadařilo, po zásluze sklízeli medaile. Tobi Franěc veze bronz, Tobi Plaček zlato za mladší žáky
a bronz za starší žáky.
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů zejména v domovském klubu FBC Letka, se kterým trénují v hale
ZŠ Bolatice.			
FCB Letka

29

Fitcentrum funguje non-stop,
máte tedy možnost si přijít zacvičit,
kdykoliv vám to vyhovuje.
Kontakty: e-mail: mates-gym@seznam.cz
mobil: 724 094 937, 704 145 372
www.matesgym.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

září - říjen 2019

na setkání jubilantů

O

bec Bolatice zve občany na tradiční setkání jubilantů, kteří
se v letošním roce dožili 75 a 70 let a oslavili diamantovou
nebo zlatou svatbu.
Setkání s kulturním programem a občerstvením se uskuteční
v úterý 19. listopadu v 16.00 hod. v sále kulturního domu.
				
Marcela Bochňáková

VÁNOCE
S BONI PUERI

V

ážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vás všechny pozvali na VÁNOCE S BONI
PUERI. Český chlapecký sbor Boni pueri z Hradce Králové se nám představí v neděli
22. prosince v 16 hod. v kostele sv. Stanislava. Přes 30 chlapců různých věkových kategorií nám přijede poslední adventní neděli zazpívat a zpříjemnit chvíle před oslavou
narození Ježíše Krista.
Předprodej vstupenek: OÚ Bolatice, pokladna, přízemí, u paní G. Bočkové,
tel: 553 654 996.
Cena vstupenky: 200 Kč.				
Gabriela Bočková

Narození:
- Počet od minulého vydání
- Počet od začátku roku

10
30

Úmrtí
- Počet od minulého vydání
- Počet od začátku roku

10
35

Jubilanti
94 let – 1, 91 let – 1, 85 let – 2, 80 let – 9,
75 let – 1, 70 let – 14,
Zlatá svatba - 4
			Marcela Bochňáková
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