BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
milí Bolatičtí a Borovští,
máme za sebou poměrně klidnější rok, i když
ne každému se to tak může zdát. V některých
rodinách ztratili svého blízkého, v některých
rodinách onemocněli členové rodiny, někteří
sousedé stále vedou několikaletý lítý boj mezi
sebou. Dokonce na sebe jsou schopni vytáhnout tyč, nůž a možná i něco horšího.
Těžko ovlivníme úmrtí či nemoc, ale své
vztahy se sousedy můžeme změnit. Můžeme
je změnit i mezi svými příbuznými, vždyť
v obci není málo rodin, kde spolu nemluví
sourozenci, rodiče s dětmi a naopak…
A v adventním čase a o Vánocích je nejlepší
příležitost, jak vztahy zlepšit a jak se „udobřit“. Stačí si jen uvědomit, že chyba není
pouze na jedné straně, ale i na té druhé. A je
třeba si uvědomit, že náš život není dlouhý,
aby nastala další příležitost na zlepšení
vztahů. Navíc nás může překvapit nemoc či
smrt a pak už na ono usmíření nedojde…
A my pak můžeme litovat, že se to nepodařilo.
Pro obec Bolatice byl rok 2019 opravdu klidnější. I díky vstřícnosti občanů, kteří tolerovali
výstavby na svých ulicích. Asi nejkritičtějším
obdobím byla výstavba v centru obce, kdy
se omezilo koncem listopadu a v prosinci
parkování u obchodního střediska TEMPO
i restaurace Club BAR kvůli výstavbě nových

autobusových zálivů. I to se naštěstí zvládlo.
Teď si ještě naši borovští spoluobčané budou
muset zvyknout na nový jízdní řád. A obec
Bolatice je připravena případné komplikace
v dopravě řešit.
V příštím roce nás čeká nejen řada investic, ale
také oslav. Naše škola oslaví 60 let od svého
otevření, hasiči z Bolatic si připomenou 115
let od svého založení a především naše obec
bude slavit 770. výročí od 1. písemné zmínky
o Bolaticích.
Z investic se ta úplně největší bude týkat
nového náměstí, které vznikne na ploše bývalého autobusového nádraží. Rádi bychom ho
slavnostně otevřeli při oslavách výročí obce
20. prosince 2020, kdy nás navštíví i naši přátelé z družebních vesnic. Další investice půjdou
do opravy chodníku na ulici Hlučínská, atd.
Před námi jsou nejkrásnější svátky v roce,
i když některým přináší Vánoce trauma
v podobě shánění dárků, kapra, pečení cukroví, uklízení atd. Nehoňme se jen proto, že vše
se tak děje každý rok. Když nebude pro jednou
uklizeno, nic se nestane. Vánoce mají být
časem setkávání s rodinou, s přáteli, časem
odpouštění, zklidnění i odpočívání.
Milí spoluobčané,
moc Vám přeji, abyste měli dostatek sil pro
překonání všech bolestí a strastí, abyste zažívali co nejvíce radosti ze svých nejbližších,
abyste byli naplňováni svou prací, aby Váš život
byl smysluplný, plnohodnotný a krásný.
Prožijete Vánoce v kruhu svých nejmilejších
a v krásné přátelské atmosféře.
A ať je rok 2020 pro nás všechny rokem pevného zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, dobrých přátelství i úspěchů.
Herbert Pavera
Motto:
Bůh je světlo, v něm není žádná temnota,
zatímco lidé zažívají období světla a tmy, věrnosti a nevěry…
Totéž prožíváme každý osobně. Ti, kdo milují
Boha, bratry a sestry, kráčejí světlem. Ty se
zavřeným srdcem ovládaným pýchou, podvodem a egoismem pohlcuje tma.
Papež František

Vánoční a novoroční přání
Na okna už nám mráz nádherné obrázky kreslí,
nejkrásnější svátky v roce nám radost přinesly.
Pokoj všem provoní ozdobený stromeček,
ať pod ním najdete vysněný dáreček.
Nejhezčí dárky ty nejsou v krabičkách,
ty máme ukryté jen v našich srdíčkách.
V ten večer vánoční zkusme si je přát,
možná je přinese ten, kdo nás má rád.
Když hvězdy budou odrážet se ve sněhu,
když ve svých srdcích pocítíte lásku a něhu,
když vločka pošimrá vás na nose,
to budete prožívat nejkrásnější Vánoce.
Ať se všechna starost zruší,
ať zavládne pokoj ve vaší duši.
Co bolelo, ať se zhojí,
co těšilo, ať se zdvojí.
Aby byly v novém roku,
jen slzy štěstí v každém oku.
Pohodu, klid a žádné hádky,
štěstí, lásku a krásné svátky!
		

Zastupitelé a zaměstnanci obce Bolatice

Poděkování občanům, spolkům a firmám
Obec Bolatice děkuje všem, kteří podporují obec, spolky, akce a přispívají
k dobrému jménu naší obce

D

ěkování není nikdy dost, zvláště tehdy,
když vidíte, jak lidé, spolky, organizace
i firmy nezištně pomáhají druhým. Samozřejmě, že se najdou takoví, kteří se moc
k pomoci druhým nehrnou, ale nakonec
každý z nás, mnohdy i nevědomky, někomu
pomůže. A těm, kteří pomáhají, patří naše
velké uznání a poděkování.
Obec Bolatice děkuje:
Spoluobčanům:
- za vstřícnost při stavbách v obci;
- za vstřícnost při prodeji pozemků, při souhlasu s věcnými břemeny;
- za hlášení poruch na majetku obce (VO,
vodovod, kanalizace, chodníky, ...);

- za péči o čistotu a pořádek na veřejných
prostranstvích;
- za finanční či materiální podporu pro
potřebné občany;
- za brigádnickou činnost při opravě kostela;
- Lence a Tomáši Doležalovým - za sponzorský dar na vědomostní kvíz v knihovně;
- p. Josefu Neuwirthovi - za zapůjčení ručně
vyřezávaného betlému na Vánoční trhy;
- p. Jiřímu Herudkovi - za darování vánočního stromu na OÚ;
- p. Gerdu Kretkovi, p. Janě Zloté, p. Petru
Šoberovi, manželům Anně a Vlastimilu
Hýlovým - za darování vánočních stromů
do Bolatic, Borové a na skanzen;

- p. Dominiku Theuerovi - za spolupráci při
vytvoření adventního věnce před OÚ, za spoluorganizaci Koled na skanzenu;
- otci Lesławovi - za propagaci akcí obce
v kostele, za sloužení mše svaté za živé
a zemřelé občany Bolatic a Borové;
- p. Patriku Vehovskému - za spoluorganizaci tří vánočních koncertů;
- p. Verneru Valentovi - za darování pluhu
do skanzenu;
- MUDr. Jiřímu Lapkovi - za spolupráci při
získání defibrilátoru pro bolatické hasiče;
- Ing. Jiřímu Mlýnkovi, Ing. Josefu Kurkovi,
Jiřímu Dzidovi a Ing. Kamilu Šamárkovi za spolupráci při dohledu nad rekonstrukcí

fotbalového hřiště.
- zaměstnancům obce - za zhotovení adventního věnce v parku před OÚ;
Spolkům a organizacím:
- SDH Bolatice - za zajištění občerstvení
na Vánočních trzích, za darování občerstvení pro pořadatele Vánočních trhů, za péči
o majetek obce, za umožnění uspořádání
akce Pletení adventních věnců na hasičské
zbrojnici, za spoluorganizaci vánočního koncertu;
- SDH Borová - za přístavbu hasičské zbrojnice svépomocí;
- MŠ Bolatice a paní učitelkám Jarmile
Mlýnkové a Bc. Zuzaně Klöslové - za zajiš-
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sdružení ČTYŘLÍSTEK - za spoluorganizaci
Vánočních trhů;
Firmám:
- všem firmám - za podnikání v obci a podporu aktivit obce a spolků;
- TS Bolatice - za vstřícnost při odstraňování
závad na majetku obce a za pomoc při zajišťování kulturních akcí;
- firmě STRABAG, a.s., Opava - za vstřícnost
při dokončení autobusových zálivů a parkoviště;
- firmě SASASTAV GROUP s.r.o., Opava - za velmi
rychlé provedení opravy rekonstrukce chodníku
na ulice Hlučínská;
- firmě KODIS (koordinátor dopravy v MSK)
a Bc. Tomáši Witoszkovi a Ing. Jiřímu Lyčkovi - za vstřícnost při řešení dopravní obslužnosti v obci v souvislosti se změnou zastávek
autobusů v centru obce;
- firmě Cineservis - za projekci filmového
představení pro seniory;
- Ing. Danielu Halfarovi - za pečlivý dozor

na stavbách v obci a za vstřícnost při kontrole
i jiných staveb;
- Zahradnictví Mazal - za výzdobu sálu KD při
kulturních akcích, Vánočních trzích, za organizaci akce Pletení adventních věnců, za věnování adventních věnců na OÚ;
- p. Vlastislavovi a Radkovi Poláškovým - za zajištění vánočních stromků na kruhovou křižovatku
a na Vánoční trhy, za dodání větví na adventní
věnec před OÚ, za zajištění dřevěných stojanů
na vánoční stromky;
- p. Marku Kalužíkovi - za spolupráci s obcí
při osvětlení adventního věnce, stromků
na kruhové křižovatce;
- p. Milanu Brisučiakovi a společnosti Sanita-Prajzská - za zajištění zdravotní služby při
vánočním koncertu;
- p. Petru Hanslíkovi - za spoluorganizaci Koled
na skanzenu;
- DUDA - OBCHODNÍ A STAVEBNÍ SPOL.
S R.O.; Josef Fus; ISOTRA, a.s.; manželé

tění vystoupení dětí z MŠ na Setkání jubilantů;
- bolatickým seniorkám - za úklid skanzenu,
za vystoupení na Setkání jubilantů a na Koledách na skanzenu;
- souboru Borovanka - za vystoupení na Setkání
jubilantů a na Koledách na skanzenu;
- dechové hudbě Jiřího Langra - za hudební
vystoupení na Setkání jubilantů a na Koledách na skanzenu;
- Osadnímu výboru Borová - za pořádání kulturních akcí na Borové, za organizaci Zpívání
koled pod vánočním stromem;
- MŠ Bolatice - za zapůjčení stolů a židliček
na Vánoční trhy;
- SNS - za uspořádání oslavy adventu pro veřejnost;
- Buriankám - za vystoupení na Vánočních trzích
a na Koledách na skanzenu;
- Římskokatolické farnosti Bolatice - za spolupráci při organizaci koncertů v kostele;
- plavecké škole HASTRMÁNEK a Občanskému
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Jana a Josef Šimečkovi; Rybka - stavby
a služby s.r.o.; STAVITELSTVÍ UVARA s.r.o.;
Audit-web s.r.o. - za finanční dary a materiální pomoc na kulturní akce Kino pro seniory,
Koledy na skanzenu, Zpívání koled pod vánočním stromem na náměstí v Borové;
Ostatním:
Obec Bolatice děkuje zastupitelům obce
a členům výborů a komisí za práci na rozvoji
obce, zaměstnancům obce, kteří ve svém
volném čase organizují akce pro veřejnost
či jinak přispívají k dobrému jménu obce,
členům výborů, spolků a organizací za práci
pro své členy a za podporu aktivit obce
i spolků, trenérům a vedoucím mládeže,
za péči o rozvoj a smysluplné trávení volného
času dětí a mládeže.
Obec Bolatice upřímně děkuje všem, kteří šíří
dobré jméno obce a kteří jakýmkoliv způsobem přispívají k lepší kvalitě života v obci.
Herbert Pavera

Opisy vodoměrů

U

pozorňujeme občany, že ve dnech od 23. 12. 2019 do 5. 1. 2020 budou provádět
zaměstnanci Technických služeb Bolatice, spol. s r. o. opisy vodoměrů.
Martin Bortlík

Jaký bude rozpočet obce
na rok 2020?

R

Tříkrálová sbírka
proběhne v naší obci ve dnech
10. a 11. ledna 2020.

V

Bolaticích a na Borové budou jako obvykle koledníci chodit v doprovodu dospělých. Při této
sbírce můžeme projevit dobrou vůli a přispět finanční částkou na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.
Předem děkujeme za vstřícnost, štědrost a otevřená srdce.
Pro všechny koledníky je jako poděkování za pomoc při této sbírce připraveno filmové představení, které proběhne 15. února v bolatickém kině.
Za koordinátorky sbírky Anna Harasimová a Andrea Pavlíková

ozpočet obce na příští rok bude vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši asi 112 milionů Kč. Největší
příjmy obce jsou příjmy z daní, kterých příští rok získá obec na 70 mil. Kč (díky nízké nezaměstnanosti a úspěšnosti firem získá obec 17,5 mil. Kč z daní zaměstnaných občanů, z firem
obdrží 15 mil. Kč a nejvíce daní dostane obec z DPH (34,5 mil. Kč). 1,6 mil. Kč si „odvede“
obec pro sebe za svou činnost a 2 mil. Kč přijdou do rozpočtu z daně z nemovitosti. Za vodné
a stočné přibude do rozpočtu na 10 mil. Kč, 10 mil. Kč zůstane na účtu jako zůstatek roku
2019, na činnost školy a úřadu dostane obec od státu 2,8 mil. Kč, 8 mil. Kč získá obec z dotací,
z toho 5,4 mil. Kč na kotlíkové dotace pro občany.
Mezi výdaji kraluje investice do nového náměstí, kam směřuje z rozpočtu téměř 17 mil. Kč
(z toho 2 mil. Kč na nový vodovod a kanalizaci). Z dalších investic je potřeba zmínit opravu
chodníku na ulici Hlučínská (3,5 mil. Kč), výstavbu nového chodníku přes Větřák, který by
měli využívat žáci ZŠ (1 mil. Kč), prodloužení místní komunikace Třešňová (1 mil. Kč), cca 6 mil.
Kč půjde na výstavbu nové budovy na bývalé skládce v Borové. Parkoviště u hřiště a na ul.
Družstevní by měla dostat nový povrch (1,5 mil. Kč), za 1,3 mil. Kč se vybuduje nové veřejné
osvětlení na Borové a opraví se rozvody VO na ulicích, na kterých ČEZ bude vyměňovat sloupy
NN. Do areálu koupaliště bude obec investovat cca 2,5 mil. Kč, část na odkoupení stávajícího vybavení, část do oprav areálu a na vybavení pokojů novým nábytkem. Provoz vodovodu
a kanalizace přijde na 5 mil. Kč, veřejná správa na 11 mil. Kč, provoz ZŠ a MŠ bude stát
obec na 6 mil. Kč, na kotlíkové dotace a půjčky na rozvoj bytového fondu počítá obec s 6 mil.
Kč. Za svoz a likvidaci odpadů zaplatíme 4 mil. Kč, za údržbu zeleně uhradíme 3,8 mil. Kč,
splátky úvěru vyjdou obec na 4,5 mil. Kč (v roce 2020 splatí obec veškeré své půjčky!), spolky
a organizace obdrží od obce téměř 5 mil. Kč (2,5 mil. Kč hasiči) atd.
Více informací o rozpočtu naleznete na webových stránkách obce.
Herbert Pavera

Kotlíkové dotace

Areál koupaliště budou mít
- výzva pro úspěšné žadatele na starosti TS Bolatice

O

bec Bolatice získala od Státního fondu životního prostředí 5,3 mil. Kč na příspěvky občanům
na nové zdroje tepla (plyn, elektrická energie). V roce 2019 požádalo o půjčku již 5 občanů, kterým obec půjčila okolo 0,8 mil. Kč. Obec Bolatice vyzývá další úspěšné žadatele, kteří
se přihlásili u obce o bezplatnou půjčku, aby požádali o finance co nejdříve. Čím více peněz
z částky 5,3 mil. Kč půjčí obec občanům, tím více pak bude moci využít při opravách svých
budov a výsadbě zeleně.
Herbert Pavera

T

ak už je to jisté. Od 1. ledna 2020 budou provozovat areál koupaliště Technické služby Bolatice. Pod TS přejdou všichni čtyři zaměstnanci, kteří dokonale znají provoz koupaliště. Pro TS,
a především pro ředitele a ekonomku, přibude práce. Ale věříme, že to zvládnou.
Jsme opravdu rádi, že si TS vzaly pod svá křídla koupaliště, i když to nebudou mít jednoduché.
Zároveň jsme rádi, že zaměstnanci koupaliště budou pokračovat ve své práci, kterou umějí.
A pro všechny, kteří mají objednanou oslavu na koupališti, je to určitě skvělá zpráva.
Herbert Pavera
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Hektický stavební závěr roku!
L

istopad a prosinec byly neskutečně náročné pro firmy i obec. V obci se stavělo i přes víkendy
a díky tomu byly všechny plánované stavby ještě do Vánoc hotové (téměř ).
Zaměstnanci TS dokončili oplocení nového hřbitova a především výstavbu nového parkoviště
za obchodním střediskem TEMPO, kde se použil jiný materiál na realizaci zpevněné plochy. Ten
by měl mnohem lépe zadržovat dešťovou vodu, protože v plastových čtvercích je hlína s humusem, která se oseje na jaře trávou.
Na upravených plochách nového hřbitova provedli pracovníci Zahradnictví Mazal výsadbu zeleně.
Firma SASASTAV, Opava dokončila ve velmi krátkém čase 9 týdnů opravu chodníku na ulici
Hlučínská (počítalo se s přerušením prací v zimě a pokračováním na jaře).
Firma Strabag, Opava zrealizovala rekonstrukci ulice Mírová (od Družstevní směrem k bývalému
ZD) a především vybudovala nové autobusové zálivy na ulici Opavská a parkoviště u Club BARU.

Kolem zálivů pak firma EL – EKO, Píšť vybudovala nové veřejné osvětlení.
Na fotbalovém hřišti je vysetý nový trávník, jsou vybudovány nové zpevněné plochy, je instalováno nové osvětlení na části hřiště, částečně je zhotoveno zábradlí a je zakoupen umělý trávník,
který bude na jaře položen kolem celého hřiště, stejně jako bude dokončeno i zábradlí, branky
a zábrany za brankami. Slavnostní otevření hřiště se předpokládá 15. srpna 2020.
Firma Berkastav, Bruntál teprve v listopadu dokončila opravu polních cest za Křeménkami
a od Vyhlídky k Výhodě (kousíček cesty zde není opravený, protože je na katastru Dolního Benešova) a opravila vpustě u hrází č. IV. (největší u lesa) a V. (pod hřbitovem).
Zaměstnanci TS instalovali zábrany proti sněhu kolem některých silnic, uklízeli obec, dosekávali
trávu, odstraňovali závady na majetku obce a na staré skládce v Borové prováděli úpravu nového místa shromažďování bioodpadu.			
Herbert Pavera

Centrum dolní parkoviště

Centrum parkoviště CBAR

Centrum záliv VO

Oprava cesty ul. Mírová

FK hrací plocha

FK zpevněné plochy

Chodník ul. Hlučínská

Poldry

Poldry

Nový hřbitov

Zeleň na novém hřbitově

Polní cesta za Křeménkami

Zpravodajství z obce
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Informace ze Senátu
V

druhé dekádě listopadu jsem se s tisíci českých poutníků účastnil oslav 30. výročí svatořečení svaté Anežky České v Římě, kde jsem zastupoval Senát, a dokonce jsem mohl potřást
rukou papeži Františkovi.
Koncem listopadu a začátkem prosince zasedal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu,
kterého jsem členem a který projednával zákony, které přišly do Senátu z Poslanecké sněmovny.
V prosinci se konaly dvě senátní schůze. Na té první, ačkoli bylo na programu „jen“ 11 bodů,
bylo zapotřebí rychle projednat dva opravdu důležité zákony. Zvýšení rodičovského příspěvku
a velký daňový balíček. Senát doporučil Poslanecké sněmovně zvýšení rodičovského příspěvku
o 80 000,- Kč pro všechny rodiče s dětmi do 4 let.
Návrh podpořili dokonce i senátoři a senátorky z ČSSD a ANO, takže schválení v Poslanecké
sněmovně by nemělo nic stát v cestě.
Druhým důležitým bodem byl velký daňový balíček, který zvyšuje daně.
Senát mj. podpořil zvýšení daní na alkohol a tabák, ale zrušil zvýšení poplatků za vklad do katastru nemovitostí o 100 % a také zrušil zvýšení daní u loterií (Sportka, stírací losy). Pokud by se
zvyšovaly daně kurzových sázek a živých či technických her, Senát by je podpořil.
Na té druhé prosincové schůzi nás čekalo rovněž 11 bodů. Rozhodovali jsme o novele zákona
o realitních zprostředkovatelích, která si klade za cíl kultivovat obchodování s nemovitostmi.
Díky návrhu zákona o právu na digitální služby bude zase mnohem jednodušší elektronicky
komunikovat s úřady. Novela zákona o zaměstnanosti pak zvyšuje zaměstnavatelům příspěvek
na plat lidí se zdravotním postižením na chráněném trhu práce z 12 000,- Kč na částku 12 800,Kč. Věřím, že je to dobrá zpráva nejen pro 56 tisíc zaměstnanců se zdravotním postižením, ale
i pro firmy, které nebudou muset tato místa nijak redukovat. Navíc se dá očekávat, že se až dvě
třetiny nákladů vrátí do veřejných financí, do veřejných rozpočtů, v podobě odvodů, ale i úspor
na sociálních výdajích.
Více informací o akcích v Senátu najdete na webových stránkách www.senat.cz.
Herbert Pavera

Setkání
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Projekty, o kterých jsme chtěli
informovat veřejnost, představíme
po Novém roce

O

bec Bolatice připravuje několik zajímavých projektů, které chtěla představit občanům ještě
před Vánocemi. Ale vzhledem k náročnosti přípravy těchto projektů jsme vše nakonec odložili na příští rok.
A o jaké projekty se vlastně jedná?
Tím nejaktuálnějším projektem je Nové náměstí obce. Část je sice již realizována (autobusové zálivy),
ale to hlavní přijde příští rok. A s podrobnostmi chceme seznámit ještě před realizací veřejnost.
Dalším významným projektem je Dům sociálních služeb sv. Kateřiny, na který chceme podat
nejpozději začátkem ledna 2020 žádost o dotaci.
Neméně zajímavé projekty jsou ty, které změní podobu kulturního domu (i restaurace) a areálu
bývalé skládky na Borové.
A třeba se Vám bude líbit i studie přestavby bývalé vodárny na vyhlídkové místo na Náplatkách.
Herbert Pavera

Obchodní středisko TEMPO

bude na několik týdnů uzavřeno!!!

P

ravděpodobně již v únoru (17. 2.) bude z důvodu rekonstrukce a modernizace obchodního
střediska TEMPO (bývalá Jednota) úplně uzavřen tento obchod, a to na dobu do 1. dubna!
Pro občany to bude znamenat velkou komplikaci, zvláště pro ty starší. Obec jedná s místními
obchody o zvýšení kapacity i prodejní doby. O dalším postupu Vás budeme informovat prostřednictvím místního rozhlasu, popř. únorového zpravodaje.
Herbert Pavera

Bolatice si připomínají
769. výročí od 1. písemné zmínky

s papežem Františkem D
bylo nesmírně velkým zážitkem

ne 18. prosince jsme si připomenuli 769. výročí od 1. písemné zmínky o obci Bolatice. Poprvé se naše obec objevila v písemném záznamu dopisu papeže Inocence IV. v roce 1250,
kdy odkázal území obce pod ochranu cisterciáckému řádu z Velehradu.
V příštím roce tak oslavíme kulaté výročí, které si budeme připomínat po celý rok, ale hlavní oslavy
proběhnou tradičně až před Vánocemi. Mj. má obec objednaný nový filmový dokument o obci,
k dispozici bude i nový kalendář, kniha o historii zámku a okolí apod.
Herbert Pavera

Obec má nový automobil
pro potřeby ZŠ a obecních spolků

T

řináctý listopad pro mne navždy zůstane významným dnem. Na Svatopetrském náměstí
v Římě jsem se totiž potkal s pro mne nejvýraznější osobností světa, papežem Františkem.
Papež František již svým příjezdem na náměstí vyvolal vlnu nadšení. Tisíce věřících ho vítaly
potleskem a on projížděl uličkami v „Papa mobilu“, nabíral do vozidla malé děti, kynul věřícím
a rozdával svým úsměvem pozitivní energii. Na mne zapůsobil jako člověk, který má obrovské
charizma, o vše se zajímal, diskutoval s lidmi a podával jim ruce.
A pak přišel i mezi nás, českou výpravu ze Senátu, Poslanecké sněmovny, z Prahy a mezi sboristy
z různých míst ČR. Podával všem ruku a někteří se mu snažili i něco sdělit. Protože neumím ani
španělsky, ani anglicky (jen německy), řekl jsem jen „Padre“ a uklonil se. A přitom jsem myslel
na všechny blízké, na lidi, kteří mne zvolili do Senátu, díky kterým jsem měl tu příležitost se
s papežem potkat. Tváří v tvář papeži jsem cítil obrovskou úctu k němu, pokoru, všechny nás
nabíjel svou pozitivní energií.
Setkání s papežem přeji opravdu každému, protože na to setkání opravdu nezapomenete. Papež
František dokázal, že víru je možné prezentovat tak, aby jí rozuměli i současní lidé. Představuje
ji jako vlídnou a plnou lásky k bližnímu. Ale také jako moderní a srozumitelnou pro miliony lidí.
Herbert Pavera

V

obecním rozpočtu na rok 2019 schválili zastupitelé nákup devítimístné dodávky pro potřeby ZŠ Bolatice a obecních spolků.
Na základě výběrového řízení byl nový automobil VW Transporter zakoupen u společnosti Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., pobočka Opava a zástupci obce si ho vyzvedli koncem listopadu.
Přejeme všem uživatelům mnoho bezpečných kilometrů bez nehody.		
Martin Bortlík

V

ážení spoluobčané,
finanční úsek obce Bolatice Vám děkuje za spolupráci v tomto roce a obrací se
na Vás s žádostí, abyste si obstarali a vyřídili případné záležitosti a platby na pokladně
OÚ před vánočními svátky.
V pondělí 30. 12. 2019 budou hotovostní platby na pokladně možné jen do 12:00
hodin! Děkujeme Vám za pochopení a přejeme krásné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, pohody a radosti v novém roce!			
Renáta Řehořová
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Zprávy z knihovny

Napiš dopis Ježíškovi
T

ato již tradiční předvánoční akce se i letos setkala s velkým úspěchem. Během čtyř hodin se v prostoru knihovny vystřídalo asi 40 dětí (některé i se svými rodiči), aby napsaly dopis pro Ježíška se
svým tajným přáním. Mimo psaní dopisů se i pilně vyrábělo – vánoční stromečky omotané bavlnkou a různě ozdobené, přáníčka k Vánocům nebo rozmanité dekorace z papíru. Nechyběly ani sušenky
a perníčky! Ale příští rok jich musí být alespoň dvojnásobné množství . 									
Jana Štěpáníková

Knihovnou Vánoční přání
voněla čokoláda

N

a sklonku října se v knihovně uskutečnila degustace čokolád. A k dobré čokoládě patří
i kvalitní víno. Účastníci se pod vedením lektorky Ing. Marcely Krčálové z Trutnova dozvěděli
téměř vše o historii čokolády, jejím zpracování i distribuci a složení. Součástí byla právě i ochutnávka 12 vybraných vzorků čokolád a 2 vzorků vín. Vzhledem k velkému zájmu o tuto přednášku
jsme tak nakonec v knihovně strávili namísto jednoho hned dva příjemné večery. 		
				
Jana Štěpáníková, foto: Ondřej Kutaš

Všem našim čtenářům a příznivcům
přejeme klidné a pohodové prožití
vánočních svátků!

Školy/Výchova/Vzdělání
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Zprávy ze ZŠ a MŠ Bolatice

SPORT VE ŠKOLE

Stolní tenis - po roce opět
Miniházená - okresní šampióni nejlepší v kraji

B

V

e zdravém těle zdravý duch! Protože dbáme na všestranný rozvoj našich žáků, snažíme se je
stále zapojovat do různých sportovních klání. Naši žáci si již na úrovni okresu i kraje vybudovali velmi dobré jméno. Tuto skutečnost potvrdili na smíšeném turnaji v miniházené odehraném
ve víceúčelové hale v Opavě. Tam náš tým opět nepoznal hořkost porážky a stal se tak nejlepším
v okrese. Jen tak dál!					
David Neuvald

ára Straková a Nikol Wawrzinková tvoří silný tým školních
reprezentantek ve stolním tenise. V říjnu se dívky jako obvykle
účastnily turnaje v tomto rychlém
a populárním sportu. Turnaj se
hraje stejným způsobem jako známější tenisový Fed Cup - na úvod
dvě dvouhry, poté jedna čtyřhra
a následují další dvě dvouhry. Zápas tedy mohl předčasně skončit
za stavu 3:0, nebo se o vítězství
mohlo bojovat až do poslední
dvouhry za stavu 2:2.
I letos se staly nejlepšími v našem
okrese a postoupily do krajského
kola. Ani tam holky nenašly konkurenci a obhájily titul krajských
šampionek. V příštím roce na ně
čeká republikové finále, tedy jakési mistrovství České republiky.
Barboře Strakové a Nikol Wawrzinkové gratulujeme k velkému
úspěchu, děkujeme za skvělou
reprezentaci školy a těšíme se
na republikové finále.
David Neuvald

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ listopad - prosinec 2019

Školy/Výchova/Vzdělání

7

Mistrovství Hlučínska 2019

V

úterý 12. 11. 2019 se v hale naší základní školy konal již 9. ročník tohoto florbalového
turnaje základních škol. V letošním ročníku k nám přijelo osm základních škol, které reprezentovaly své obce (města) - Hlučín - Rovniny, Dolní Benešov, Oldřišov, Píšť, Bohuslavice,
Štěpánkovice, Kobeřice a domácí Bolatice.
Družstva byla losem rozdělena do dvou skupin po čtyřech, ve kterých se hrálo systémem každý
s každým. Ze základních skupin postoupila družstva, která se utkala v semifinálových kláních.
Ve skupině „A“ tyto příčky obsadily týmy z Kobeřic a Bolatic, které postoupily na úkor Oldřišova
a Bohuslavic. Ze skupiny „B“ se do semifinále kvalifikoval Dolní Benešov a Štěpánkovice, naopak za jeho branami zůstaly tentokráte Rovniny a Píšť.
Po skupinové fázi turnaje začal tuhý boj o velký putovní pohár MISTRA HLUČÍNSKA a samozřejmě také o medailové příčky. V prvním semifinálovém střetnutí proti sobě nastoupily domácí
Bolatice a Dolní Benešov. Utkání bylo velice vyrovnané, v základní hrací době skončilo 2:2
a rozhodovaly samostatné nájezdy. V jednom z klíčových momentů nás podržel brankář Tomáš
Jaroš a samozřejmě úspěšní exekutoři - 2x proměnil Matěj Šoltys a 1x Tadeáš Kalužík. A tak
jsme se mohli radovat z postupu do finále. Tam nás čekal soupeř, se kterým jsme se utkali již
v základní skupině - Kobeřice, zápas skončil nerozhodně 2:2, tudíž se dalo soudit, že nás čeká
opět velmi vyrovnané finále. V souboji poražených semifinalistů si bronzové medaile vybojovaly
Štěpánkovice, kde po vyrovnaném průběhu rozhodly také až samostatné nájezdy.
Do finálového utkání vstoupili naši kluci lehce nervózně a oproti očekávání vyrovnaného utkání
od úvodních minut čelili náporu soupeře. Převaha Kobeřic se nakonec projevila i gólově, když jsme
inkasovali v rychlém sledu tři góly a náš tým se již nedokázal zkoncentrovat a prosadit. Mistrem
Hlučínska pro rok 2019 se tak staly Kobeřice a jako zatím jediný tým dokázaly titul obhájit.
Tento turnaj byl nejen sportovním kláním, ale zaměřoval se také na chování v duchu fair play.
Rozhodli jsme se podpořit sport v jeho pravé podobě. Po celou dobu turnaje byly sledovány a hod-

Florbalový turnaj
ČEPS CUP

V

e čtvrtek 21. listopadu se k nám do haly dostavilo 7 základních škol, aby poměřily své síly
v turnaji florbalových nadějí. Turnaj s názvem ČEPS CUP pořádá ve spolupráci se základními
školami ČFU a je určen pro žáky a žákyně od 3. do 5. třídy. V letošním ročníku se našemu družstvu velmi dařilo. Postupně si poradilo se všemi soupeři a zajistilo si tak bezkonkurenčně první
místo a postup do krajského kola tohoto turnaje. Kluci si zaslouží velkou pochvalu za předvedené výkony i týmovou spolupráci. Předváděnou hru ilustruje i celkové skóre, které se zastavilo
po pátém zápase na stavu 38:3. Přejeme stejný úspěch i v další fázi turnaje!
David Neuvald

Florbalový turnaj děvčat
I

další družstvo děvčat (6. a 7. třídy) zaznamenalo parádní úspěch a tím je 2. místo v okrese.
Holky se nejprve probojovaly základním turnajem, kde zvítězily ve všech utkáních. Tím se nominovaly na okresní finále, kde se sešli vítězové všech šesti základních skupin. Holky se silných
soupeřek nezalekly a podlehly pouze v jednom utkání. Tím si s jistotou vybojovaly 2 místo
a titul vicemistra okresu. Holkám přejeme, ať je pohyb stále baví a děkujeme za povedenou
reprezentaci školy.
David Neuvald

noceny projevy jednotlivých hráčů nebo celých týmů. Ke sportování a turnaji patří čestný sportovní
boj, umění přiznat prohru, vzdát hold soupeři a další. Podporována byla hra bez agresivity, podvádění a zesměšňování. Současně chceme již v zárodku jakékoliv takové projevy zastavit.
Všech osm týmů si domů odvezlo poháry, diplomy a upomínkové předměty, první tři družstva
také medaile a vítěz velký putovní pohár. Děkuji všem učitelům, kteří žáky připravují. Dle předvedených výkonů jednotlivých týmů lze vypozorovat hodiny poctivého tréninku. Jsem rád, že
turnaj si mezi školami vybudoval velkou oblibu a tradici, kladné reakce ze strany účastníků
i trenérů nás nesmírně těší. Takže příští rok v listopadu nás čeká jubilejní 10. ročník ...
David Neuvald

ČEPS CUP - holky
P

rotože kluci slaví v tomto florbalovém turnaji úspěchy již několik let, letos jsme přihlásili
i děvčata. Trochu jsme doufali, že svůj turnaj odehrajeme v domácím prostředí, ale nakonec
jsme se museli stěhovat do Opavy. I když to byla pro mnoho děvčat v týmu premiéra na velkém
turnaji, o to více se do svých soupeřek pustily. Nakonec v rychlém sledu porazily všechny týmy
a stejně jako kluci postoupily do krajského finále. Paráda a také velká gratulace!!!
David Neuvald

Školy/Výchova/Vzdělání
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Mezistátní utkání Den zdraví

V

rámci dalších sportovních aktivit školy jsme navštívili školu v nedalekém polském Kietrzi.
Nastoupili jsme tak letos k prvnímu mezistátnímu utkání, které bylo pojato jako trénink a výměna zkušeností. Naši kluci si tak nejdříve zatrénovali fotbal a poté nás čekal zápas. Náš tým
opět ukázal, že má mezi sebou šikovné fotbalisty a svého soupeře přehrál. Po krátké pauze jsme
se utkali také ve florbalu, tam byla převaha našich kluků ještě výraznější. O výsledek však šlo
až v poslední řadě a byli jsme rádi, že jsme poznali novou školu, tělocvičnu a hlavně kamarády.
Na oplátku jsme celý tým pozvali na trénink k nám do Bolatic.
A kluci pozvání přijali, odvetný zápas jsme začali tentokráte florbalem a průběh byl oproti očekávání velmi vyrovnaný. V následném fotbalovém utkání jsme se rozešli taky smírně s jedním
vyhraným a jedním prohraným utkáním. Děkujeme polským žákům za návštěvu.
David Neuvald

DALŠÍ AKTIVITY ŠKOLY

Deskové hry
V

polovině října se žáci 4. tříd zúčastnili zábavně vzdělávací aktivity pořádané hracím centrem
Legie. Vyškolení lektoři pro žáky prezentovali nové deskové hry, vysvětlili pravidla, poradili
strategii a aktivně se s žáky zapojili do hry. Nasazení bylo veliké a naše družstva se v konkurenci jiných škol nedala zaskočit. V úterý 15. 10. se družstvu ze 4.A podařilo obsadit čtvrté
místo ve skupinách a v jednotlivcích si nejlépe vedl Matyáš Langer, který vybojoval druhé místo.
Ve středu 16. 10. nastoupili borci ze 4.B a podařilo se jim vybojovat druhé místo ve skupinách.
V jednotlivcích byl nejúspěšnější Mikuláš Ševčík, který zvítězil, a Klárka Neuvaldová, která se
umístila na druhém místě. Děkujeme Místní akční skupině Hlučínsko (MAS) za přípravu této
povedené akce.					
Gabriela Elblová

Život na hranici - historický kroužek

V

e čtvrtek 24. 10. se děti navštěvující historický kroužek vydaly na návštěvu Muzea Hlučínska,
aby si vyzkoušely „Život na hranici“ (název vzdělávacího programu). Seznámily se s posuny
státních hranic na našem území a na vlastní kůži si vyzkoušely, co tyto změny znamenaly pro
obyčejné lidi z regionu. Akce se dětem velice líbila a už se těší na její pokračování.
Karin Postulková

P

aní učitelky připravily v pátek 25. 10. 2019 pro žáky nižšího stupně celodenní projektový
den zabývající se zdravím. Žáci si vyzkoušeli, jak se chovat v situacích, při kterých jim hrozí
úraz. Jak pečovat nejen o svoji životosprávu, ale i o své tělo relaxačním a posilovacím cvičením.
Ochutnali sílu bylinek a seznámili se s jejich blahodárnými účinky na zdraví člověka. Prakticky
si žáci vyzkoušeli, jaké je to být nevidomým, neslyšícím či tělesně postiženým na vozíku. Procvičili jsme si své smysly a získali informace o návykových látkách. Naše chuťové buňky potěšila
ochutnávka nápojů připravovaných z čerstvého ovoce a zeleniny.
Gabriela Elblová

Halloweeen v 5. C
D

ne 31. 10. zažila třída 5.C netradiční strašidelné učení. Přišli jsme do školy v halloweenských kostýmech a v nich jsme pracovali ve skupinách. Kromě vydařených vydlabaných dýní
jsme si přečetli o tomto svátku zajímavé informace a také soutěžili. Vyhrál tým Pavouků a Hadů.
Tento den jsme si moc užili! 				
Šimon Kozel (5.C)

Školy/Výchova/Vzdělání
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Projekt EMISE Den přírodních věd

V

rámci projektu EMISE se dne 20. 11. 2019 naši emisaři zúčastnili Dne přírodních věd
na Slezském gymnáziu v Opavě. Studenti gymnázia si připravili různá stanoviště, kde si žáci
mohli vyzkoušet a prakticky ověřit své znalosti z oblasti chemie, fyziky, matematiky, biologie
a jiné. Překvapením byla i zajímavá úniková hra, která všechny pobavila. Byl to den plný nových
zkušeností a informací, který si vybraní žáci naplno užili.
Silvie Wawrzinková

Roráty

Zlepši si techniku

V

e čtvrtek 21. 11. 2019 proběhla v Aule VŠB - TUO akce Zlepši si techniku. Žákům byla představena technika, která neodmyslitelně doplňuje a ovlivňuje náš život. Na různých exponátech a technických hračkách bylo žákům vysvětleno, co dělá optoelektronik, markeťák, manažer
kvality, bezpečnostní auditor, městský inženýr, biotechnolog, robotik a další desítky profesí.
Během celého dopoledne se mohli žáci zapojit do soutěže a získat hodnotné ceny. Z naší školy
mezi šťastnými vylosovanými byl Jakub Štěrba z 9.B, který získal elektronickou soustavu Boffin.
Na závěr žáci zhlédli science show pod vedením Michaela Londensborougha a Smokemana
na téma Tajemství energie.
Silvie Wawrzinková

Výběr z nejlepších
slohových prací žáků
6. ročníku
na téma: Obecní úřad

L

etos jsme se scházeli na rorátech od 2. 12. po celý advent v 6:30 hod. v kostele sv. Stanislava
v Bolaticích. Tématem byly důležité postavy z dějin, které měly rády Boha a „spalovaly“ pro
něj svůj život, stejně jako se spaluje svíce na adventním věnci. Adventní věnec byl letošním symbolem rorátů. Jako na adventním věnci přibývá světlo, když se zapalují další svíce, tak se blíží
příchod „Světla“, které ozáří naši temnotu. O Vánocích se narodí malý Ježíš, který spasí svět.
Po mši byly děti zvány na společnou snídani do školní jídelny. 		

Rodiče spolu s žáky pomáhají
spolužákům

J

ako každý rok se naše škola rozhodla uspořádat v rámci pohovorů s rodiči adventní výstavku
s výrobky žáků. Tyto výrobky si mohli rodiče prohlédnout, odnést domů a také přispět do společné kasičky. Tyto prostředky budou věnovány spolužákům a dětem z naší obce, které nemají
takové štěstí, aby mohli docházet do naší školy. Výtěžek společné sbírky byl 22 146,- Kč.
Všem, kteří do sbírky přispěli, moc děkujeme!		
David Neuvald

POJĎME DO ŠKOLY PĚŠKY!!!

J

iž několik let se snažíme o větší bezpečnost dopravy
na ulicích Slunečná a Luční v době od 7:30 do 8:15 hodin. V tuto dobu se zde střetávají děti docházející do školy
pěšky a velké množství automobilů, které zastavují, otáčejí
se, a vznikají tak často velmi nebezpečné situace, které
ohrožují všechny děti. Nebezpečné situace se stupňují zejména nyní s příchodem zimního období, kdy je horší viditelnost a vozovka namrzá.
Jsme přesvědčeni, že by situaci hodně pomohlo, kdybyste své děti z auta vysazovali na ulici
Svobody a do školy by již přicházely samostatně přes ulici Příčná (ulička od prodejny Malhvo
směrem nahoru), na jejímž konci je dohled - převaděč.
Samozřejmě chápeme, že je to pro většinu zaměstnaných rodičů velká úspora času. Pokud
přijíždíte auty, žádáme vás, abyste děti vysazovali a otáčeli své vozy na parkovišti u hřbitova.
Odtud mohou dojít po chodníku podél běžecké dráhy ve školním areálu bezpečně až ke vstupu
do školy.
Studie dokazují, že pokud se žák před začátkem školy projde (má nějaký pohyb), je lépe připraven na školní vyučování, než když je přivezen „z obýváku přímo do třídy“. Trend ranní pěší
docházky do školy je patrný v mnoha severských zemích, především ve Finsku a Švédsku, kde je
dokonce provoz aut kolem škol naprosto zakázán.
Děkuji za zvážení této možnosti.			
David Neuvald
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Z

ámek Bolatice leží na malém náměstíčku ve stejnojmenné obci.
Jednopatrová stavba s kamenným portálem v barokním slohu pochází z 18. století. Budova
prošla rekonstrukcí a dnes v ní sídlí obecní úřad. V prvním patře zámku se nachází kanceláře
pana starosty, pana místostarosty, sekretariát, vedoucí ekonomického úseku a účetní. V přízemí je matrika, Czech Point, pokladna, projektant a stavební úřad.
Zámek má červenou střechu, která krásně kontrastuje se světlou fasádou. Nad hlavním vchodem je erb a nad ním visí obecní vlajka. Za zámkem sídlí firma Lanex.
Před zámkem je parčík. Uprostřed parku je malá fontána, kolem níž se na jaře a v létě sází
barevně kvetoucí rostliny, které zelený park oživí. Na první adventní neděli se kolem fontány
pokládá velký adventní věnec.
Výhodou zámku je, že je uprostřed vesnice, a tím pádem je dostupný komukoliv.
Nevýhodu této historické budovy vidím v tom, že se kolem ní nachází velká firma Lanex.
						
Natália Zelná, 6.A

D

nes vám popíšu budovu našeho Obecního úřadu v Bolaticích. Budova se nachází v centru
obce, naproti obchodního domu Tempo. Je to zrekonstruovaný bývalý zámek. Jedná se o historickou budovu, která je středně velká, z čelní strany má dvě řady oken nad sebou a uprostřed
velké starobylé kované dveře. Na nově opravené střeše se nachází tři vikýřová okna a dva komíny. Střecha je tvořena pálenými taškami červené barvy. Fasáda je světlá a jde do kontrastu
barvy střechy. Uvnitř budovy se nachází dvě podlaží. V přízemí najdeme v historických místnostech kanceláře obecního úřadu. Ve druhém poschodí má krásnou kancelář starosta. Také se
zde nachází obřadní síň. Celá budova působí starobylým dojmem. Uvnitř i venku je zachován
historický vzhled. Když se ale podíváme blíž, je zde vytvořen moderní bezbariérový vstup pro
postižené občany.
Okolí budovy je obklopeno budovami a parkovištěm podniku Lanex. Před budovou se nachází
malá zahrada s vodotryskem uprostřed. Zahrada je rozdělena do čtyř dílů a je ohraničena živým
plotem z buxusu.
Výhodou našeho obecního úřadu je jeho umístění v centru obce a bezbariérový přístup. Malou
nevýhodou ve starobylé budově je chybějící výtah do druhého poschodí pro postižené občany.
Doporučuji vám náš zámek navštívit v letních měsících, kdy je zahrada krásně upravená a v budově je příjemný chládek.				
Eliška Kolarčíková, 6.A
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Vánoční
Viktorie Anna Gregorczyk, Ema Jiříková,
Linda Chasáková, Sára Kutašová
První vločka nese zprávu,
že k nám zase po roce
přichází čas dětských přání,
blíží se k nám Vánoce.
Na svatého Martina zima zase začíná,
kolem nás zní rolničky a sníh,
Mikuláš už jede na saních,
zpívají se písničky a pečou se perníčky.
Ten vánoční čas
najdeš v každém z nás,
podívej se kolem sebe
na to zasněžené nebe.
Vločky, cukroví, sníh a mráz,
po roce jsou tady zas.
Koňské podkovy zvoní,
za okny padá sníh,
dárečků více než loni,
to se stává o Vánocích.
Sněhuláka postavíme
a přitom se pobavíme,
na večeři kapra sníme,
potom dárky rozbalíme.
Sobík zacinká zlatou podkovou,
do těch snů vánočních
rodiče nemohou.
Zablýskne se kometa
a vyletí do světa,
ostatní hvězdy se třpytí,
utíkej, nebo tě chytí.
Chumelí se snížek zlatý
a peče se cukroví,
co si přeješ pod stromeček,
to se nikdo nedoví. 		

Ježíšek už přichází
Monika Kupčáková, Zuzana Straková
Ježíšek už přichází,
děti už se těší.
Vánoce jsou za dveřmi,
červánky nám zpestří sníh
a zazpívají koledy.
Vánoční stromeček svítí a září
a děti se svými dárky chlubí.
Králové odjeli.
Vánoce odešly.
Přijdou za rok zas.

Školy/Výchova/Vzdělání

Vánoce přicházejí
Natálie Englišová, Natálie Židková
Přicházejí Vánoce,
ten vánoční čas
rozveselí nás.
Na Ježíška čekáme,
dárečky si předáme
a koledy si zazpíváme
a pohody si užíváme.
Vánoční čas
uklidňuje nás.
Rozechvěje nás.
Vánoce přicházejí po roce zas.
Všichni se těší na vánoční čas.
První vločka řekne čau
a další chtějí, aby řekla wow.
Vločky padají, vločky se smějí,
do dětských peřinek také chtějí.
Stromeček svítí všemi barvami,
kdo zlobí, najde pod stromečkem jenom
balvany.

Vánoční čas
Klára Neuvaldová, Laura Korczynska,
Sofie Herudková, Viktorie Malchárková
Na Vánoce se těším zas,
už konečně nastal jejich čas.
Matka příroda nám dala zimu,
všude kolem leží hromada sněhu.
V domě voní cukroví,
čekáme, až zvoneček zazvoní.
Pod stromečkem vidím dárky.
To jsou ale radovánky!
Děti výskají, že je dárky překvapí.
Děkujeme ti, Ježíšku, za tu pěknou nadílku.

10

Pro maminku
Viktorie Malchárková
Táta přijde z roboty,
to jsou ale pohromy.
Perníčky se v peci pálí,
proč stromeček nezáří v dáli?
Kde je máma? Ptá se táta.
Přece v práci je máma.
Odpoví nemile Kája.
Perníčky mají v peci vonět,
stromeček má být v záři,
kapr ať se nám smaží!
Jak to dáme dohromady?
Za chvíli přišla máma
a Vánoce nám spravila!
Naše skvělá MAMINKA.
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Borovská cesta za strašidly

D

ne 31. října za soumraku se na náměstí U Kozla začaly scházet děti za doprovodu rodičů
nebo prarodičů. Většině dětí nechyběla maska a nezbytný doplněk k překonání strachu – baterka či lampión. Po zaplacení startovného začala odvážná cesta za strašidly s plněním úkolů,
např. slož kostru z březových polínek, shoď plechovky s duchy, nebo namotej a chyť svítícího
pavouka… Děti také dostaly za úkol vyrobit malého bubáka z bílého ubrousku a toto vyrobené
strašidélko donést na zahradu MŠ, kde už čekaly připravené kolíčky a šňůry. Zavěšené strašidlo
hlídalo školku celou noc ode všeho spatného a zlého. Nejen strašidla, ale i počasí nás letos

pořádně vyděsilo, byla zima a mrazivo. Teplý čaj, párek či svařáček pro dospělé přišel opravdu
vhod. Spousta dětí tak kvůli zimě nezůstala na závěrečnou bubáckou diskotéku. I tak to byl
velice hezký říjnový večer. Děkujeme všem, kteří přišli na akci naší školkové třídy. Poděkování
nepatří jen rodičům a dětem, ale především členům Osadního výboru a jejich rodinám, bez jejichž pomoci by se tato tradiční akce nemohla uskutečnit. Poděkování patří také zaměstnancům
TS Bolatice za posečení trávy a dovezení laviček a stolů.
Za třídu Soviček Iveta Komárková

Jak slavit zero waste Vánoce?
Z

ačneme-li od stromku, nejlepší si je
buď pořídit nějaký alternativní, nebo
například ve velkých městech si půjčit
jen některý v „půjčovně stromků“ a opět
ho po Vánocích zase vrátit. Ty můžete nalézt po troše pátrání v Googlu. Nicméně
pořád je lepší živý než plastový, který nejen že k nám putuje přes půlku světa, ale
také je nerecyklovatelný.
Co se týká dárků, zkuste se vyhnout balení do klasického balicího papíru, ale
zkuste dárky zabalit například do novin
či do pytlíčků, které můžete znovu použít
zase za rok.
Když přejdeme k samotným dárkům, nejlepší jsou takové, které opravdu potřebujete a na které se nebude pouze prášit.
Nejlepší jsou zážitky či potraviny (ideálně
bezobalové). Snažte se vyhnout věcem,
které budou sloužit jen jako další „kýč“
do domácnosti a snažte se vybrat dárky
takové, které dotyčného skutečně potěší a zároveň víte, že je určitě využije. Ideální variantou je
dostat něco, co opravdu potřebujete. V naší rodině obvykle funguje dávání si dárků tak, že si
každý dopředu řekne, co by rád. Přestože se tento způsob může zdát, že vlastně to není žádné
překvapení, nejlepší dárky jsou stejně ty, po kterých obdarovaný nejvíce touží.
Mezi nejlepší bezobalové dárky samozřejmě patří zážitky. Pokud ale po žádném speciálním netoužíte, zkuste si přát něco, co nevytváří obrovské množství odpadu. Pokud byste rádi například
nějaké oblečení, zkuste si vybrat nějaké opravdu kvalitní a etické, pokud byste rádi kosme-

tiku, vyberte si alespoň tu netestovanou
na zvířatech. Snažte si přát dárky, jejichž
výrobou nikomu neubližujete. O to více si
je pak užijete.
A jak na různé oslavy, nejen ty vánoční?
Základem bezobalových oslav je si vše
dopředu včas naplánovat, hlavně to, jaké
plánujete udělat občerstvení. Chlebíčky,
jednohubky či jiné pochutiny. To vše se
dá zajistit bezobalově, pokud si všechny
ingredience na ně nakoupíte včas a nebudete na poslední chvíli shánět cokoliv,
jen aby něco bylo.
V případě, že slavíte u vás doma, velké
množství odpadu v domácnosti při všech
velkých oslavách často vznikne také tak,
že vám ho prostě někdo přinese. Obvykle
když lidé přijdou na návštěvu, chtějí něco
přinést. Brambůrky, balíček křupek či
velkou krabici zákusků. Pokud byste se
tomuto rádi vyhnuli, zkuste předem říct
všem svým hostům, ať nic nenosí nebo je předem mile požádejte o něco, co byste opravdu
ocenili a víte, že se to balí například v papíru nebo ideálně rovnou bezobalově.
Převzato z internetu: Wernerová, Pavla. Co je to vlastně ten Zero Waste? In: Za lepší život. [online]. 3. 1. 2018. [cit. 9. 12. 2019]. Dostupné z http://zalepsizivot.cz/domains/zalepsizivot.cz/
vse-co-jste-kdy-o-zero-waste-chteli-vedet/
Obrázek převzat z www.econea.cz.
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Zahrádkáři informují Zájezd do parku miniatur
V

ážení občané, chtěl bych Vás stručně seznámit s akcemi, které pořádal, nebo kterých se
zúčastnil Český zahrádkářský svaz Bolatice v uplynulých měsících srpen, září a říjen.

v Klodzku

Bolatické dožínky

Již tradičně se členové zahrádkářského svazu zúčastnili dožínkového průvodu se dvěma alegorickými vozidly, který se konal 17. 8. Děkuji všem členům svazu za účast na této akci.

Vycházka po bolatických poldrech

Dne 5. 10. se uskutečnil zájezd do parku miniatur v Klodzku v Polsku. Navštívili jsme zahradní
komplex modelů evropských staveb. Proběhla prohlídka města a vojenské pevnosti. Přesto,
že nám počasí nepřálo, nálada mezi účastníky zájezdu byla skvělá a všichni se dobře bavili.
Děkuji všem účastníkům za výbornou atmosféru a především panu řidiči Erichu Stromskému
za bezpečnou jízdu.

Zahrádkářský spolek v Bolaticích uspořádal dne 21. 9. komentovanou vycházku po bolatických
poldrech. Zúčastnilo se jí cca 20 osob, po skončení vycházky proběhla beseda v domě zahrádkářů. Děkuji všem účastníkům a zvláště pak panu Vilému Adamcovi za odborný výklad.
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Dlabání dýní

V sobotu 19. 10. od 14:00 probíhal v zahrádkářském domě první ročník dlabání dýní. Této
akce se zúčastnilo cca 80 osob. Rodiče s dětmi měli možnost zakoupit si dýni, kterou si pak
společně vydlabali.
Součástí byl i doprovodný program - výtvarná dílna pod vedením Mgr. Alexandry Krečmerové,
Mgr. Evy Ostárkové a sl. Andrey Sněhotové, kde si děti tvořily podzimníčky, výrobky z kaštanů,

listí a papíru. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení, dýňové buchty a kompot, čaj,
párek v rohlíku a pro dospělé bylo svařené domácí rybízové víno.
Za zorganizování celé akce a přípravu zahrádkářského domu děkuji Dagmar Kupkové, Veronice
Bajgarové, Markétě Halfarové, Marcele Ratajové a p. Aloisi Slivkovi. Velké díky všem zúčastněným! Těšíme se v příštím roce.

Poděkování

S koncem roku 2019 děkuji všem členům zahrádkářského svazu a jejich přátelům, kteří se podíleli na akcích pořádaných naším spolkem, za jejich práci.
Do nového roku přeji všem hodně zdraví, štěstí a doufám, že nám v roce 2020 opět vyjdou vstříc a pomohou nám s pořádáním plánovaných akcí.
Jiří Kupka, předseda

Zahrádkáři radí
V

této části roku se na zahradě rozhodně nepředřeme. Spíš tak dokončujeme, co jsme dosud
nestihli, to znamená, že uklízíme a opravujeme podle potřeby nářadí, ploty, zahradní stavby.
Období je příhodné i pro řez některých stromů a ke kácení těch přestárlých. Pokud je venku, že
by psa nevyhnal, můžeme si pěkně v teplíčku plánovat, kam co letos zasejeme nebo zasadíme,
případně co hezkého si na zahradě postavíme a vybudujeme. Čas od času zkontrolujeme, zda se
nepoškodilo krytí proti okusu a mladé stromy neokousala zvěř. Není-li sníh ani déšť, měli bychom
stromy za bezmrazého počasí občas zalít. Někdy se domníváme, že nám stromky vymrzly, ale
mohlo se stát, že prostě uschly, protože neměly dost vláhy. Můžeme pomalu začít s řezem ovocných
stromů, a to jádrovin - jabloní a hrušní. Musíme ale vybrat bezmrazé dny, optimální je teplota okolo
nuly. Řezné plochy ošetříme štěpařským voskem. Stejně tak u stromů a keřů okrasných provádíme
průklest korun, aby nebyly příliš zahuštěné, a odstraňujeme zaschlé či poškozené větve. Odstraněné větve rozsekáme v drtiči a kompostujeme. V okrasné zahradě určitě máme alespoň jedno krmítko pro ptáky. To, že je v zimě přikrmujeme, je naším poděkováním za jejich boj se škůdci na našich
zahradách. Navíc je tak naučíme právě na náš pozemek létat. Krmítka doplňujeme a čistíme.
Jsou-li v našem okrasném jezírku ryby nebo rostliny, nesmíme je nechat zcela zamrznout. Průběžně
prorážíme led, také pomůže, necháme-li po hladině plavat starý gumový míč nebo trošku zatíženou
PET láhev - jak s nimi vítr pohybuje po hladině, rozrušují ledový škraloup. Pokud je sněhu mnoho,
sklepáváme ho z keřů a stromků, aby jim nepolámal větve. Ani v lednu nemusí na naší zahradě
končit sklizeň - na záhonech se může pyšnit velmi zdobná kapusta kadeřávek i kapusta růžičková,
které sklízíme podle potřeby naší kuchyně. Na okně si můžeme přirychlit pažitku nebo cibulku
i si vysít řeřichu, kterou pak stříháme na chléb s máslem. Kontrolujeme pařeniště nebo skleník.
Máme-li vytápěný, můžeme vysít zeleniny k rychlení - různé druhy salátů i k předpěstování sadby.
Únor - „… Tento nejkratší měsíc, tento záprtek mezi měsíci, tento měsíc nedonošený, přestupný

a vůbec nesolidní, vyniká nad všechny ostatní svými potměšilými záludy; mějte se před ním
na pozoru…“ (Karel Čapek). I když to vypadá, že je na zahradu dost času, sezona zahrádkářům
už začala. Hnojíme do zásoby, jak pod stromy a keře, tak na záhony. Dokupujeme semena, která
jsme nestihli koupit v lednu. Kontrolujeme uložené ovoce, zeleninu a hlízy květin a ty špatné vyřazujeme. Pokud jsme s tím nezačali už v lednu, tak počátkem února vyséváme a předpěstujeme
na okenních parapetech sadbu papriky a celeru. Koncem měsíce vyséváme rajčata. Pokud půda
rozmrzne a dá se s ní pracovat, můžeme začít vysévat mrkev a petržel.
Vyséváme rané košťáloviny. Koncem měsíce začínáme předkličovat rané brambory. Vyčistíme a desinfikujeme skleníky a připravujeme v nich půdu. Zakládáme pařeniště. Ve skleníku
a pařeništi lze koncem měsíce vysévat ředkvičky a začít rychlit salát a kedlubny. Pokud jsou 3
dny za sebou teploty nad 7 stupňů, stříkáme broskvoně proti kadeřavosti. Postřik opakujeme
i několikrát za zimu až do doby, než se objeví pyl na lískách. Za bezmrazých dnů provádíme
zimní řez ovocných stromů a keřů. Koncem února provádíme řez vinné révy. Kontrolujeme přesazené kosatce, jestli je mráz nevytahal ze země. Přesazujeme pokojové květiny. Koncem měsíce
přesazujeme zazimované květiny. Zazimované pelargonie ořežeme, přesadíme a truhlíky dáme
na teplé a světlé místo. Koncem měsíce předkličujeme hlízy begonií. Už i pod sněhem začínají
kvést jako první talovíny a od Vánoc kvetou čemeřice. Za bezmrazých dnů zaléváme jehličnany
a stálezelené keře. Protože svými jehlicemi a listy odpařují vodu, hrozí jim v zimě nikoliv zmrznutí, ale uschnutí. Zálivku přivítají i dřevité pivoňky nebo hortensie. Rododendrony stíníme, aby
netrpěly výkyvy teplot. Pokud jsme to nestihli v prosinci a lednu, svazujeme větve sloupových
konifer, aby je nerozlámal sníh. Pokud vydatně sněží, otřepeme větve, aby je sníh nepolámal.
Jelikož je čas Vánoc a blíží se konec roku, přejeme Vám pohodové svátky a hodně zdraví a pěstitelských úspěchů v novém roce 2020.
Výbor ČZS Bolatice
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Klub seniorů informuje

V

letošním roce jsme aktualizovali webové stránky, které najdete na stránkách obce Bolatice, v sekci spolky a organizace - Klub seniorů (http://www.bolatice.cz/obec-bolatice/
spolkyorganizace/klub-senioru-bolatice/), kde můžete zhlédnout mimo činnosti, které Klub
seniorů v současné době realizuje, i videa, která v minulosti členové klubu natočili. Hlučínská
svatba, scénky natočené podle předlohy paní Schlossarkové a Folklorika patří ke skvostům.
Jejich zhlédnutí Vás jistě potěší.
Na webových stránkách můžete nalézt níže uvedené informace:
•
Historie klubu
•
Foto a média
•
Pravidla klubu
•
Rada Klubu seniorů
•
Seznam členů
•
Činnost klubu
•
Program a zápis ze setkání
•
Pozvánka na akce
•
Zájezdy a divadlo
•
Videa z vystoupení
•
Projekty
•
Zpravodaj
•
Kontakt
Pravidelně provádíme podzimní úklid ve skanzenu. Letos jsme ostříhali a okopali keře, provedli
úklid vnitřních prostor, shrabali zbývající listí a zametli nádvoří. Skanzen je připraven pro vánoční akce.
Vinobraní v Bělé bylo příjemné setkání seniorů z okolních a partnerských vesnic. Směs kultur
z Hlučínska, Polska a Hané vytvořila příjemnou atmosféru, při které se účastníci skvěle bavili
a předávali si informace různého zaměření. Program jsme obohatili country tancem.
Vystoupení skupiny hlučínský folklor v Ludgeřovicích dne 5. 11., u příležitosti celostátního setkání lékařů, vzbudilo u účastníků velký zájem. Sál ztichl a účastníci se soustředili na hlučínskou řeč. Určitě všemu nerozuměli, ale ohlasy z vystoupení byly velmi příjemné.
V prvním listopadovém týdnu se skupina seniorek zúčastnila setkání seniorů v polských Krzanowicích, kde jsme načerpaly informace o jejich činnosti a dohodly možnou spolupráci.
Dne 8. 11. jsme pořádali Krmášovou zábavu. K tanci a poslechu hrála skupina Klasik. Sál byl

zaplněn, parket také a nabídka bufetu byla dostatečná. S tanečníky z Polska a Štítiny jsme
v počtu 24 zatančili country tance v řadách, kruhu a v párech. Sálem se prolínal zpěv a smích.
Zábava byla v plném proudu a účastníci odcházeli s dotazem, kdy budeme pořádat ples, na který se již těší.
Klub seniorů pořádá první ples, v pátek 3. 1. 2020. Všichni jste srdečně zváni.
V divadle Jiřího Myrona jsme dne 13. 11. zhlédli lehounký muzikál „Děj se, co děj“. Tentokrát
autobus doplnili senioři z Borové.
Seniorky svým programem v hlučínském nářečí obohatily setkání jubilantů v Bolaticích.
Dne 11. 12. jsme byly pozvány na vystoupení „Senioři seniorům“, s vánoční tematikou, v Ostravě - Zábřehu ve společenském domě Akord. Vystoupení se zúčastnila skupina hlučínský folklor
i taneční skupina.
Dne 11. 12. jsme v 18:00 hodin jako každý rok zpívali na kostelních schodech koledy v rámci
akce „Česko zpívá koledy“.
Zpívání koled ve skanzenu a na náměstí v Borové bude příjemným zpestřením radostné vánoční
pohody.
Krásné Vánoce, hodně zdraví a zážitků v roce 2020 Vám přeje
Klub seniorů Bolatice
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Víkend plný zábavy
u mladých hasičů
z Bolatic

V

sobotu 23. listopadu 2019 se mladí hasiči společně s vedoucími vydali do Ostravy. Jejich
první cesta směřovala do Velkého světa techniky. Než vstoupili do budovy, všichni si nadšeně
obtiskli své ruce do kolíčkové desky a také se u ní zvěčnili. Poté již mohla započít prohlídka
v prvním patře. Následoval průchod černou komorou, kde si nejen děti mohly uvědomit, jaké
to je, když člověk nevidí. Pokračování v druhém patře bylo velmi zábavné, neboť se týkalo různých oblastí od zvířat, až po vědu, techniku a jiné. Průchod věží, kde byla naše planeta Země
a její souhvězdí, byl úžasnou podívanou. Další patro skýtalo už jen videoprojekci, hrací koutek
a svačinkovou pauzu. Vraceli jsme se s dětmi ještě do prvního patra, tady si děti vyzkoušely
roli moderátora, kameramana a hlasatele. Všem se zde moc líbilo, a proto nemohlo chybět
zvěčnění u tří lidoopů.
Další zastávka v našem sobotním putování byla hra v Laser aréně v Mariánských Horách. Dětičky se rozdělily na 4 soutěžní týmy, některé si zvolily přezdívky ve hře a již se mohlo začít. Hra
velmi rychle utekla a my vyčerpaní hrou jsme se přemístili na oběd. Nasycení skvělým jídlem

jsme nasedli na trolejbus a poté i autobus, který nás dovezl do Hlučína. Tady nás již čekali kluci
s hasičskými auty, aby všechny dopravili na hasičárnu v Bolaticích.
V hasičské zbrojnici vedoucí připravily na večeři palačinky s nutellou, banánem a šlehačkou.
Promítání fotek a videí ze soutěží a také spoustu večerní zábavy ukončilo sobotní výletování.
Někteří ulehli velmi brzy, ale bylo i pár takových, kteří po celodenním putování nemohli zabrat
a usínali velmi pozdě. Ranní ptáčata je však vzbudila. Snídaně připravená opět těmi, jež na ně
dohlíželi, nesměla chybět, skvělé tousty všechny zasytily. Úklidem a následným vyzvednutím dětí
rodiči byly ukončeny společné víkendové chvíle.
Pokud budou děti i v příštím roce šikovné a budou se snažit, určitě pro ně vedoucí vymyslí
dvoudenní výlet. Poděkování patří Janě Ratajové, Adrianě Teichmannové a Pavle Jarošové za výpomoc a obětavost strávit s kolektivem mladých hasičů čas, také Markétě Peterkové za pomoc
nachystat všem večeři.
Za SDH Bolatice Andrea Pytlíková
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Závěr roku v FK Bolatice

Z

kraje měsíce listopadu byla ukončena polovina soutěžního ročníku 2019/2020, pořádaná
krajskými i okresními svazy a tak bych vás chtěl v krátkosti seznámit s výsledky našich mužstev.
Do letošního soutěžního ročníku 1.A třídy nastupovali naši A muži s částečně obměněným trenérským triumvirátem ve složení Jirka Šula, stále ještě hrající Víťa Baránek a Tomáš Kretek,
který nahradil Petra Bočka. Vedoucím týmu je Libor Sněhota. Kádr před zahájením opustil Petr
Buchvaldek, který se vrátil zpět do Darkoviček, do týmu se postupně zapracovávali naši odchovanci. Vstup do podzimní části soutěže nám vyšel náramně, když jsme doma porazili nováčka
soutěže z Hradce nad Moravicí a poté zvítězili na hřišti dalšího nováčka ze Staré Bělé. Následující kola byla jako na houpačce, když jsme především doma vítězili, naopak venku prohrávali.
Po podzim přezimujeme na šestém místě, se ztrátou 8 bodů na vedoucí Kravaře a s náskokem
15 bodů na poslední Starou Bělou. Při pohledu na tabulku by nás tedy na jaře neměly čekat
starosti s dalším setrváním v této soutěži. Co se týče hráčského kádru, tak snad ani k jednomu
utkání jsme nenastoupili v kompletní sestavě, a to z důvodů především zdravotních a rovněž
z pracovních. Dlouhodobě zraněn byl Rosťa Hartoš, k němu se přidali v prvních kolech Martin
Sebrala, Tomáš Balarin a další. Co se týče počtu vstřelených a obdržených branek v porovnání
s našimi soupeři, tak dosavadní šestá příčka odpovídá i těmto statistikám. Nejlepším střelcem
je s pěti góly Honza Šamárek. Do zimní přípravy vstoupí mužstvo se stejným trenérským obsazením a minimálně ve stejném složení. Příprava proběhne, tak jako již tradičně, v našem areálu,
hale ZŠ Bolatice a z kraje února je zajištěno zimní soustředění na chatě Rozárka v Klokočově
na Slovensku.
Do III. třídy okresní soutěže vstoupilo naše béčko mužů. Podzim našim borcům sice nevyšel
jako vloni, ale i tak jsme na čtvrtém místě s desetibodovou ztrátou na první Bělou. Příležitost
dostávají především hráči širšího kádru áčka mužů a ti jsou doplňováni dalšími našimi mladými
odchovanci a staršími hráči. Touto cestou chceme jít nadále, a jak v áčku, tak v béčku dávat
příležitost naší mladé generaci. Trenérem béčka je nově Zdeněk Duda s Tomášem Kretkem
spolu s vedoucím Alfrédem Feilhauerem.
Náš dorost, pod vedením Mirka Kretka a Jardy Jarzaba, je po podzimu v okresním přeboru

na šestém místě. Mladší žáci, hrající okresní soutěž 1+5, jsou první. Nejpočetnější je kategorie
přípravek, máme mladší a starší, kdy hlavním trenérem žáků je David Steffek, kterému pomáhají
Ruda Rataj, Roman Kramář a Michal Ballarin. U všech mládežnických kategorií, ale především
u těch nejmenších neustále platí, že na prvním místě je výchova a příprava kluků pro to, abychom šli nastoupenou cestou, to je nastupovat s našimi muži, s vlastními odchovanci, kteří mají
vztah ke klubu a k Bolaticím především.
Před začátkem letních prázdnin jsme zahájili dlouho připravovanou rekonstrukci našeho hlavního hřiště, na kterou jsme získali dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Práce
budou probíhat až do letošních Vánoc, kdy už bude hotová hrací plocha, zpevněné plochy a nově
zřízené přípojky. Do zahájení jarních kol by měl být projekt dokončen. Chybí tedy výběhové zóny
z umělého trávníku, zábradlí a zábrany okolo hrací plochy a vybavení hřiště. Věříme, že po skončení prací budeme na zrekonstruovanou část našeho sportovního areálu oprávněně hrdí. S rekonstrukcí souviselo odehrání všech domácích mistrovských i přátelských utkání všech našich
družstev na tréninkovém hřišti a díky našim obětavým správcům jsme toto zvládli na výbornou.
V rámci zimní přípravy budou všichni využívat halu ZŠ Bolatice, naši malou hrací plochu s umělým povrchem, hřiště našeho klubu a pro přípravná utkání i hrací plochy s umělým povrchem
především v Kravařích, případně jinde v okolí. O termínech přípravných utkání budou naši příznivci seznámeni plakáty ve skříňkách u DOS a na hřišti FK.
Oficiálním zahájením nového roku 2020 bude námi pořádaný tradiční Sportovní bál, který se
uskuteční v pátek 17. ledna v prostorách Kulturního domu v Bolaticích. Tímto zvu občany především naší obce, aby se přišli spolu s námi příjemně pobavit za doprovodu hudební skupiny
DRIVE.
I touto cestou zvu všechny naše členy na Valnou hromadu klubu, která se uskuteční v sobotu
14. 3. 2020 v prostorách restaurace Na Hřišti, a to po odehrání posledního přípravného utkání
s mužstvem Bohuslavic.
Závěrem přeji všem členům, příznivcům a obyvatelům naší obce příjemné a klidné prožití Vánoc
mezi svými nejbližšími a do Nového roku 2020 pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.
Za Fotbalový klub Bolatice Josef Boček, předseda klubu

Amatérský hokejový klub bilancuje
V

ážení spoluobčané, přemýšlím, jak bych nejlépe popsal náš vstup do letošního ročníku AHL.
Jedním slovem – bída . První 4 zápasy = 4 porážky. Až na pátý a šestý pokus se nám
podařilo zvítězit a získat tak první body. Důvody? Staří nestíhají, mladí zatím nemají potřebnou
kvalitu a každý zápas hrajeme v jiné sestavě, takže chybí sehranost jednotlivých útoků. V žádném případě nechci, aby to vyznělo tak, že je všechno špatně. Víceméně se dalo čekat, že podobná situace nastane a bylo jen otázkou času, kdy to přijde. V podstatě od založení AHL (před
17 roky) máme stejný základ týmu. Věk se bohužel nedá zastavit a konkurence a úroveň AHL
rok od roku roste. Máme dle věkového průměru jeden z nejstarších, ne-li úplně nejstarší tým
v soutěži. Někteří z nás mají před sebou už jen „pár“ hokejových sezon. Aby časem HC Bolatice
nezmizel z hokejové mapy amatérských nadšenců, jsme rádi, že se našli tři noví mladí kluci,
kteří s námi od letoška začali hrát. Snažíme se je „zabudovat“ do týmu, ale určitě nějakou dobu
potrvá, než si zvyknou na úroveň AHL. S trochou nadsázky lze říct, že v tomto období omlazování

Závěr turistické sezony
L

etošní turistickou sezonu jsme zakončili v neděli 17. listopadu (na počest listopadových událostí) pochodem přírodním parkem Moravice.
Sešli jsme se v půl deváté dopoledne na Vlakovém nádraží v Bolaticích. Odtud jsme se vydali
do Opavy a pak jsme přestoupili na spoj do Hradce nad Moravicí. Volba dopravy byla záměrná,
pro mnohé děti je dnes jízda vlakem vzácností, protože se přemisťují převážně autem.
Pochod jsme započali právě v Hradci, odkud jsme se vydali směrem ke Kalvárii. Protože byla
cesta blátivá, prošli jsme pod sjezdovkou a pod Kalvárií až k rozcestí Záviliší. Odtud jsme
po žluté značce pokračovali až na rozhlednu Šance nad Jakubčovicemi. U rozhledny jsme si

pro nás nejsou výsledky až tak důležité, spíš vědomí, že zájem o tento sport trvá a že se najdou
další mladí hokejisté, kteří budou pokračovat, až nám „sportovním důchodcům“ budou nože
bruslí rezivět na půdách.
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.
Jelikož toto číslo zpravodaje vychází ve vánočním čase, dovoluji si za všechny své spoluhráče
popřát Vám všem klidné a příjemné prožití Svátků vánočních a vše nejlepší v Novém roce.
Za kolektiv amatérských hokejistů z Bolatic Tomáš Boček
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prohlédli okolí a posilnili se. Napojili jsme se na naučnou stezku Památce amerických letců a lesem a podél potoka jsme se vydali okolo Podvihovského vrchu. Došli jsme na rozcestí Vršovická
hájenka. Odtud vedla naše kroky modrá turistická značka, a to až k údolí Raduňky. Napojili
jsme se opět na žlutou značku a nechali se dovést až na raduňský zámek. Prohlédli jsme si okolí
zámku a pokračovali jsme cestou do Kylešovic a pak dále na Opavu. Z Východního nádraží jsme
se vlakem vraceli zase zpátky domů.
Sezona pěších pochodů a vyhlídkových jízd na kolech byla tímto ukončena a teď už se připravujeme na sezonu zimní.
Turistický rok se nám opět povedl, podnikli jsme velké množství výletů, pochodů i akcí. Už teď se
těšíme zase na příště!				
Josef Blokeš

Odpoledne pro děti s tetou Jiřkou

D

ěti na odpoledni s tetou Jiřkou zažívají zdravotní cvičení, meditaci, povídání a kreslení, co
viděly v meditaci. Jsem velice ráda, že jsem svou vizi tohoto odpoledne realizovala, protože
si dvě a půl hodiny strávené s dětmi velice užívám.
Děti si na odpoledni krásně zacvičí a zažijí meditaci, kde se ztiší a rozvíjí si své myšlení a fantazii. Vždy při sezení v kruhu u svíček zvolím dané téma, na které si děti vzájemně odpovídají.
Mohou tak slyšet názor někoho jiného. V prostředí, které jim připravím, zažijí něco neobvyklého
a odchází vždy spokojené a nadšené.
V penzionu na koupališti jsem začala odpoledne provozovat tento školní rok. Od srdce mě těší,
že mám u rodičů důvěru a děti mi na lekce přivádějí. Již nyní mám tři skupinky dětí. DĚKUJI!!!
Jiřina Kurková

Rodinné centrum Myška
R
odinné centrum provozuje svou činnost
na Hlučínsku od roku 2008. V Bolaticích
začalo své cvičení pro rodiče a děti provozovat od roku 2009. Musím s velikým nadšením
říci, že se těšíme od celého počátku naší činnosti velkému zájmu o naši práci.
Velikou poctou a také potvrzením toho, že děláme vše s láskou a dobře, je to, že se nám do hodin vracejí maminky s jejich dalšími narozenými
dětmi. Zahřeje nás vždy u srdce, když slyšíme,
jak se děti nemohou dočkat, až zase půjdou
k nám na cvičení. Na začátku kurzu nám také
někdy přijdou maminky s nesmělými dětmi
a nám pak dělá velkou radost vidět u těchto
dětí pokroky se zapojením se do kolektivu.
Touto cestou bych chtěla z celého srdce poděkovat všem rodičům, co mají zájem o naši
práci a dochází k nám hodin. Jiřina Kurková
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Příspěvek za Římskokatolickou farnost Bolatice

Ř

íká se, že život je jen trocha času, který
nám byl dán, abychom se naučili milovat. Ano, čas neúprosně běží. Kolik ho ještě
máme? Občas nás některé věci zarazí. Třeba
to, když lidé, které člověk znal jako malé, už
vozí v kočárku své děti... Třeba to, když stojíme nad hrobem člověka, u kterého jsme nečekali, že nás předejde na věčnost… Třeba to,
když práci, kterou jsme před rokem ještě hravě zvládli, protože jsme danou věc pokládali
jako samozřejmost, už zvládáme jen s pomocí
druhých... Když se otočíme zpátky, moudrost
nám dopřává zjišťovat, že celý život je o pokoře přijímat věci a svá omezení tak, jak
přicházejí. Jen člověk bláhový si myslí, že zůstane stále silný a vitální…
Kolik času nám zbývá? To nikdo neví.
Bible říká, že máme žít tak, jako by každý den
byl naším posledním. (srov. Lk 12, 20) Tento
vánoční čas mnohých z nás přiměl k rekapitulaci. Něco končí a něco začíná… Jaké bylo to,
co právě končí?
Také rok 2019 byl pro Římskokatolickou
farnost v Bolaticích rokem bohatým na události. Díky různým dotacím, dobré spolupráci
s Obecním úřadem v Bolaticích a štědrosti
farníků i všech těch, kterým náš kostel sv. Stanislava jako dominanty obce není lhostejný,
se podařilo zrealizovat více prací technického
rázu. Proto poděkování patří všem, kteří jakoukoli finanční částkou na tyto účely v roce 2019
přispěli. Upřímné poděkování patří také všem
brigádníkům, mužům i ženám, kteří po celý rok
nabízeli svou pomoc a čas pro farnost!
Poděkování patří také těm, kteří
po celý rok 2019 přispívali službou pro
farnost nebo samotnou účastí na farních
pastoračních aktivitách, protože těch bylo
také hodně. Připomeňme si alespoň některé
z těchto farních aktivit.
V lednu se již tradičně uskutečnila
Tříkrálová sbírka. Vybralo se 137 664,- Kč. To
bylo o 7 000,- Kč více než v předchozím roce.
Poděkování tedy patří všem, kterým není lhostejný projev dobré vůle pro dobro druhých!
Ve dnech 12. - 19. 3. 2019 se mnozí poutníci z naší farnosti vypravili do Svaté země, aby
poznali místa, kde Bůh kráčel lidskou nohou.
Byla to také netradiční, ale o to více podnětná
forma přípravy na velikonoční svátky.
V postní době opět byly vzadu kostela pro farníky připraveny modlitby a novény
k hlubšímu rozjímání, konaly se pobožnosti
Křížových cest. Ve dnech 22. – 24. 3. 2019 se
na faře uskutečnila postní duchovní obnova

s laickým misionářem a dlouholetým spolupracovníkem otce Eliase Velly, panem Václavem Čápem, a to na téma Projevy zlého ducha
v dnešní době. Dne 29. 3. se v našem kostele odehrál jeden z mnoha koncertů v rámci
cyklu Svatováclavského hudebního festivalu.
V neděli 21. 4. byla v Kulturním domě v Bolaticích velikonoční veselice s názvem Oslava
Vzkříšení.
Po celý měsíc květen byly v našem kostele
Májové pobožnosti. V sobotu 4. 5. se v Hrabyni
uskutečnila Pouť děkanátu Hlučín. Také naše
farnost měla podíl na organizaci této pouti,
a to formou Křížové cesty. V pátek 24. 5. jsme
se zapojili do Noci kostelů. Ta opět nabídla
široké veřejnosti bohatý program. Program
v kostele sv. Stanislava začal v 18:00 hodin mší
svatou s májovou pobožností. Poté následovalo
divadelní představení o životě Jana Maria Vianeye. Předvedlo ho v hudebně dramatickém
zpracování farní společenství dětí a mládeže
ze Zašové. Ve 20:00 hodin pak byla přednáška
na téma - Jak se žije v Keni a Ugandě? Přednášel černošský rodák z Keni, Emmanuel Aisu
Oyolo. Přednášku doprovázela prezentace
o těchto zemích a nabídla tak pravdivý pohled
na život tamních obyvatel, hospodářství, školství, historii, náboženství, politiku aj. Nahlédli
jsme tak blíže do země, odkud pochází naší
farností adoptované děti na dálku. Na 21:00
hodin byl připraven hudební koncert, ve kterém
se představilo komorní seskupení mladých lidí
z Bolatic pod vedením Lenky Lasákové. Zahráli
a zazpívali písně rozmanitého žánru. Jejich výkon dosahoval profesionální úrovně. Ve 22:00
hodin byl program ukončen výstavem Nejsvětější Svátosti Oltářní, krátkou modlitbou a svátostným požehnáním.
V červnu byly v rámci mše svaté opět
červnové pobožnosti s výstavem Nejsvětější
Svátosti Oltářní a modlitbou litanií k Srdci
Ježíšovu. V neděli 9. 6. se v bolatickém skanzenu uskutečnil již tradiční Farní den. Ten se
koná již řadu let v den Slavnosti Seslání Ducha Svatého, tzv. Letnic, kdy si připomínáme
vznik Církve jako společenství lidí, kteří mají
hlásat radostnou zvěst o Boží přítomnosti.
Ve skanzenu se sešlo mnoho lidí, kteří prožili
krásné odpoledne v příjemné atmosféře plné
sluníčka, dobrého jídla, pití, zpěvu scholy,
programu pro děti, her a soutěžení, promítání fotografií a filmu o pouti do Svaté země.
Nezbytnou součástí Farního dne je již řadu let
misijní obchůdek. Na misie do Paraguayi, kde
působí naše bolatická rodačka (řeholní sestra
Barbora Jurášková), tentokrát putovala částka
7 418,- Kč. V neděli 30. 6. v 10:00 hodin byla
na fotbalovém hřišti v Bolaticích sloužena mše
svatá.
Rovněž měsíc říjen byl bohatý na události. Při nedělních bohoslužbách 5. 10. a 6.
10. se uskutečnilo diecézní sčítání účastníků
bohoslužeb. V neděli 13. 10. v 15:00 hodin
se v kostele v Hněvošicích uskutečnilo Setkání
chrámových sborů regionu Hlučínska. Ve čtvrtek 17. října jsme v našem kostele přivítali laickou misionářku z Floridy, Mary Shaw. Tlumočil
Václav Čáp. Na programu byla v 17:00 hodin
mše svatá, v 18:00 hodin začala přednáška
na téma Vnitřní uzdravení, v 19:00 hodin
byla modlitba za uzdravení před vystavenou
Nejsvětější Svátostí Oltářní a celá akce byla
zakončena po 21. hodině svátostným požehnáním. V neděli 20. 10. byla misijní neděle.

Výtěžek byl opět věnován na misie do Paraguaye. V rámci Dnů vzájemných modliteb bohoslovců Arcibiskupského kněžského semináře
v Olomouci a farností jsme se ve čtvrtek 24.
10. pomodlili při liturgii za bohoslovce. Bohoslovci se toho dne v rámci těchto vzájemných
modliteb modlili právě za naši farnost.
Mší svatou jsme rovněž oslavili výročí posvěcení našeho kostela (Krmáš). V prosinci se konaly rorátní ranní mše svaté a v sále hasičské
zbrojnice se uskutečnilo již tradiční pletení
adventních věnců.
V průběhu roku byla stále možnost zapůjčit si do svých domovů obraz sv. archanděla Michaela s manuálem modliteb. Svatý archanděl
Michael je mocný přímluvce při různých problémech, závislostech, strachu, úzkostech, nepokojích a v neřešitelných situacích. Uskutečnily
se i biblické hodiny s P. Petrem Chalupou a jeho
asistentkou Marií Klaškovou z pastorační instituce České katolické biblické dílo.
Po celý rok 2019 se konaly různé pobožnosti, adorace a setkávala se farní společenství.
Máme také společenství, která se sice nescházejí, ale významnou měrou se na chodu farnosti
podílejí svou modlitbou – jsou to např. Společenství Modlitby Živé Korunky (to se k 1. 4. rozrostlo
o dvě nové skupiny) a Společenství Živého růžence. Jsou ale i takoví, kteří svou modlitbou
podporují farnost a nejsou zapojeni do žádného
společenství. Zcela jistě to jsou naši nemocní, nemohoucí a přestárlí, kteří jsou v pravidelných intervalech o. Lesławem o prvních
pátcích v měsíci navštěvováni. Všem patří
upřímné - Pán Bůh zaplať! K chodu farnosti
přispívala také Farní pastorační rada, jež pracuje ve složení 12 členů, a Farní ekonomická
rada, která má 4 členy.
Nelze opomenout ani pomoc dlouhodobějšího charakteru černošskému chlapci
Vincentu Okellovi z africké Ugandy, konkrétně
z města Gulu, kterého se naše farnost ujala
prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha
v rámci projektu Adopce na dálku. Vzhledem
ke štědrosti farníků rozhodla Farní pastorační
rada v únoru tohoto roku, že pomůžeme ještě
jednomu dítěti, které se potýká s obtížnými
životními podmínkami. Vybrána byla šestiletá dívka, která rovněž jako Vincent pochází
z Ugandy. Jmenuje se Sheila Michelle Amito.

Děkujeme za každý finanční dar na tento účel!
Krásnou tradicí se staly mariánské mše svaté
sloužené o prvních sobotách v měsíci. Úcta
k Panně Marii je také projevována při pravidelných sobotních mariánských pobožnostech
k Panně Marii, Matce ustavičné pomoci, které
začínají vždy půl hodiny před večerní mší svatou.
Výčet událostí a pořádaných akcí samozřejmě není úplný. Na sklonku kalendářního
roku chceme za všechno Pánu Bohu upřímně
poděkovat. Vždycky se něco povede, a něco
nepovede. Jde jen o to, aby člověk neustrnul a měl sílu jít dál! Jak říká apoštol Pavel
v listě Efesanům: „Děkujte stále Bohu Otci
za všechno ve jménu našeho Pána Ježíše
Krista.“ (Ef 5, 20)
V dnešním světě se málo děkuje a hodně požaduje. To, co přichází, mnohdy bereme
jako samozřejmost a u projevu životní nevole
nebo něčeho zaběhaného, co je náhle nějakou nepředvídatelností narušeno, reptáme.
Je třeba být vděčný! Je třeba Bohu děkovat
i za nezdary, protože právě ty nás kolikrát
posunují dál, učí nás pokoře a odpuštění,
utváří z nás zralé lidi se zdravým vztahem
k sobě i k druhým.
O Vánocích si připomínáme, že Boží
Syn přišel mezi nás. My jsme ale připomínku
jeho příchodu na tento svět přehlušili kultem
hmoty, komerce, nadbytku a vědomím toho, že
nedostatek něčeho, který byl v historii lidstva
naprosto běžný a byl každodenním úskalím
a problémem, v dnešní přemodernizované
společnosti zkrátka možný není. Ale on je
a existuje! To jen my máme to štěstí, že žijeme v části světa, která hmotný nedostatek
nezná. Máme to štěstí, že pociťujeme, jak bylo
kdesi příznačně řečeno, nedostatek nedostatku. Zpravidla však poznáme hodnotu toho, co
máme, až když o to přijdeme… Proto nezapomínejme na slova díků a na vděčnost! Vůči
Bohu i vůči sobě navzájem.
Přeji každému z nás milostiplné, pokojné
prožití adventního období a Vánoc! V novém
roce 2020 nechť nás provází Boží ochrana
a přítomnost Panny Marie, Matky ustavičné
pomoci! Nechť nás Bůh zahrne svým milosrdenstvím a požehná všemu dobrému!
Za Římskokatolickou farnost Bolatice
Pavlína Řehánková

Poděkování obci Bolatice
Římskokatolická farnost děkuje Obecnímu úřadu v Bolaticích
za finanční podporu a spolupráci v roce 2019
a přeje pokojné prožití vánočních svátků
a do nového roku hojnost Božího požehnání!

Kultura
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Přátelské setkání s borovskými seniory
S

obota 16. listopadu patřila borovským seniorům, pro které připravil Osadní výbor tradiční
posezení. Letos se na sále hostince U Kozla sešlo kolem 60 borovských občanů, pro které
byl připraven doprovodný program. Naše pozvání přijal folklorní soubor Vlašánky z Bohuslavic,
který svými písněmi a povídáním „po našemu“ pobavil celý sál. Zavzpomínat si na staré časy
měli všichni přítomní možnost u videoprojekce historických fotografií z Borové, kterou připravila
paní Lydie Peterková. Tímto bychom jí chtěli moc poděkovat nejen za přípravu, ale také za její
čas a uvedení této projekce přímo na místě. Věříme, že pro všechny byla příjemným zpestřením
odpoledne.
Jak už to bývá u setkání podobného typu, nechyběla ani káva, koláč a chléb s domácími specialitami, či něco ostřejšího k přípitku. Pohodovou a veselou atmosféru tohoto dne dokreslila
hudební produkce Jiřího Langra.
Poděkování patří všem členům Osadního výboru, kteří pomáhali s přípravami a obsluhou, hostinci U Kozla za propůjčení sálu, všem účinkujícím a v neposlední řadě obci Bolatice za finanční
podporu akce.			
				 Silvie Hříbková, předsedkyně Osadního výboru

Bubu fóry aneb Co kamery
nevidí

Tvůrčí dílna se Zuzanou Bubílkovou

T

o je název představení, se kterým se nám tentokrát představila paní Zuzana Bubílková. Byla
sice v listopadu v Bolaticích již potřetí, ale opětovně zaplněný sál návštěvníky vypovídal
o tom, že její historky, životní příběhy a zkušenosti stále baví.
Gabriela Bočková

M

álo kdo z nás asi tušil, že je paní Zuzana Bubílková velice šikovná na všechny ruční práce,
jako je háčkování, pletení apod. Ovládá také mj. různé techniky navlékání korálků. Svou
šikovnost, kreativitu, nápady a fantazii nám předvedla 8. listopadu. Zároveň nás seznámila a některé z nás i naučila „pletení“ náramku pomocí kroužku KUMIHIMO.
No, musíme uznat, že je paní „Bubu“ velmi šikovná nejen svými ústy, ale že má i hbité prsty
a šikovné ručičky.					
Gabriela Bočková
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Dílničku pro děti si opět připravili šikovní a obětaví členové plavecké školy HASTRMÁNEK a Občanského sdružení ČTYŘLÍSTEK. Nabídka pro děti byla jistě lákavá, protože některé si domů
odnášely vlastnoručně namalovaný perníček, nebo si vyrobily obrázek tzv. metodou pískování.
Pro zpestření akce jsme zařadili navíc deskové hry, u kterých se také ne jedno dítko zdrželo.
Dospělým mohl zpříjemnit adventní čas také dobrý svařáček, punč, domácí zabijačka a jiné
ávštěvníci Vánočních trhů v Bolaticích si mohli přijít vychutnat adventní atmosféru do kul- dobroty, které připravili dobrovolníci z řad místních hasičů. Myslím, že musely chutnat všem, byly
turního domu v neděli 1. prosince. Samozřejmostí byli drobní prodejci, především se svými totiž připravovány s radostí a láskou. Snad se podařil záměr trhů - aby se lidé mohli společně
ručně vyráběnými předměty. Lidový soubor Burianky nás potěšil svým hudebním a trochu i ta- potkat a nasát začínající vánoční čas.
nečním vystoupením.
Gabriela Bočková

N

Kultura

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ listopad - prosinec 2019

Setkání jubilantů

T

radiční setkání jubilantů naší obce se letos uskutečnilo 19. listopadu. Bylo pozváno 58
občanů, kteří se v letošním roce dožili významného jubilea 70 let, 23 občanů 75 let, 19
manželských párů, kteří oslavili 50 let společného života - zlatou svatbu a 5 manželských párů
oslavilo 60 let společného života - diamantovou svatbu. Tato příjemná setkání pořádáme již 25
let a letošní účast byla zatím největší.
O uvádění programu a slavnostní přípitek se postaral pan starosta Mgr. Herbert Pavera. Poděkoval

21

všem za práci, kterou během svého života věnovali nejen svým rodinám, ale i ve prospěch obce.
Jako první přišly popřát děti z Mateřské školy s pásmem básniček a písniček K dobré náladě
svým vystoupením opět přispěly členky Klubu seniorů a soubor Borovanka. K tanci i poslechu
vyhrávala hudba p. Jiřího Langra. Všichni přítomní se dobře bavili, tančili, zpívali a vzpomínali.
Však za ta léta mají na co.
Touto cestou děkujeme přítomným jubilantům za jejich účast a všem letošním oslavencům přejeme všechno nejlepší, pevné zdraví a životní optimismus do dalších let.
Veliké poděkování patří všem účinkujícím, kteří tuto krásnou akci nezištně a ve svém volnu
připravili a personálu místního pohostinství za výborné občerstvení.
Marcela Bochňáková

Další známá tvář v Bolaticích

Kino nejen pro seniory

D
J

iří Štědroň zavítal 14. listopadu k nám do Bolatic, abychom si v jeho podání připomněli jeho
nestárnoucí hity. Také nám povyprávěl o tom, jak si udržet životní elán a optimismus a přitom
vypadat stále tak svěže.
Gabriela Bočková

alší milou tradiční akcí je jistě promítání filmového představení nejen pro seniory.
Proto jsme na úterý 26. listopadu zařadili na promítací plátno našeho kina českou
komedii ŽENY V BĚHU. Snad „obyčejné“ lidské životy svým humorem, upřímností a laskavostí oslovily přítomné diváky a ti strávili v nově zmodernizovaném kině hezký večer.
Gabriela Bočková
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POZVÁNKY
NA NEJBLIŽŠÍ AKCE
A PLESY:
24. 12.
3. 1.
10. 1.
15. 1.
16. 1.

Zpívání koled pod vánočním stromem na Borové
Společenský ples (pořadatel Klub seniorů)
Společenský ples (pořadatel ZŠ a MŠ Bolatice)
Beseda s Evou Tvrdou o nové knize (Místní knihovna Bolatice)
Vernisáž výstavy Richarda Sněhoty „Pohledy z cest“
(vestibul Domu obchodů a služeb)
17. 1. Sportovní ples (pořadatel FK Bolatice)
22. 1. Přednáška Svatba a její tradice (Místní knihovna Bolatice)
25. 1. Obecní ples
31. 1. - 1. 2. Šachový turnaj
9. 2.
Maškarní ples (pořadatel ZŠ a MŠ Bolatice)
14. 2. Voltižní ples (pořadatel Jezdecký klub Voltiž Albertovec)
22. 2. Hasičský ples s pochováním basy
25. 2. Rozloučení s masopustem
29. 2. Dívka roku
13. - 15. 3. Burza jarního oblečení
				
Gabriela Bočková
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Narození:
- Počet od minulého vydání
- Počet od začátku roku		

6
36

Úmrtí
- Počet od minulého vydání
- Počet od začátku roku		

10
45

Jubilanti
93 let – 1, 90 let – 1, 85 let – 2, 75 let - 4,
70 let – 10
Zlatá svatba - 5
			

Marcela Bochňáková

Termíny svozu odpadů
v obci Bolatice v roce 2020
PEVNÝ
DOMOVNÍ
ODPAD

PLASTY

(modré pytle)

(1. lichá středa v měsíci)

(každé liché úterý v měsíci)

17.12. 2019
31.12. 2019
14. 1. 2020
28. 1. 2020
11. 2. 2020
25. 2. 2020
10. 3. 2020
24. 3. 2020
7. 4. 2020
21. 4. 2020
5. 5. 2020
19. 5. 2020
2. 6. 2020
16. 6. 2020
30. 6. 2020
14. 7. 2020
28. 7. 2020
11. 8. 2020
25. 8. 2020
8. 9. 2020
22. 9. 2020
6. 10. 2020
20. 10. 2020
3. 11. 2020
17. 11. 2020
1. 12. 2020
15. 12. 2020
29. 12. 2020

!!

4. 1. 2020
12. 2. 2020
11. 3. 2020
8. 4. 2020
6. 5. 2020
3. 6. 2020
1. 7. 2020
12. 8. 2020
9. 9. 2020
7. 10. 2020
4. 11. 2020
2. 12. 2020

NÁPOJOVÉ
KARTONY

(oranžové pytle)

ul. Hlučínská, 74723 Bolatice

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
V rámci provozu
Sběrného dvora Bolatice
na ul. Hlučínské.

SKLO
Třídíme na bílé a barevné a
můžeme je odevzdávat do
kontejnerů:
• před obchodním domem
Tempo v Bolaticích
• před prodejnou Tempo v
Borové
• pod kulturním domem
(svoz probíhá každé liché pondělí
v měsíci)

POLYSTYRÉN
(čiré pytle)

11. 2. 2020
7. 4. 2020
2. 6. 2020
11. 8. 2020
6. 10. 2020
1. 12. 2020

Roční období

výrobna lahůdek

- přijme brigádnice
(i důchodce) do výroby
na ranní směnu.
Informace
na tel. 553 655 197
nebo osobně
na ul. Nádražní č. 57,
Bolatice.

Pozvánka

Sběr bioodpadů probíhá
v Místě shromažďování
Borová
nebo v areálu bývalého
ZD Opavice.

Sběr bioodpadu

ul. Mírová, 74723 Bolatice
Prosinec
- Březen

Provozní doba

Duben
- Říjen

Listopad

Pondělí

12:00 - 17:00

-

každou sobotu od 1.3. do 31.3.

10:00 - 12:00

Středa

Středa

12:00 - 17:00

12:00 - 17:00

každou sobotu od 1.4. do 31.10.

10:00 - 13:00

Sobota 9:00 – 12:00 9:00 – 14:00

Sobota

8:00 - 12:00

8:00 - 12:00

každou sobotu od 1.11. do 30.11. 10:00 - 12:00
každou sobotu od 1.12. do 28.2.

Josef Křižák,

na Obecní ples

BIOODPAD

ul. Bělská, 74723 Bolatice -Borová

Březen - říjen Listopad - únor

PEREVA

a

Místo shromažďování Borová

Sběrný dvůr Bolatice
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-

12:00 – 17:00 12:00 – 16:00
9:00 – 12:00

O

bec Bolatice zve všechny příznivce
dobré zábavy na Obecní ples dne 25.
ledna 2020.
Rezervace vstupenek bude probíhat
od 2. ledna 2020 na OÚ Bolatice, pokladna, G. Bočková, tel. 553 654 996.

uzavřeno

		

PROVOZNÍ DOBA

Gabriela Bočková

PROVOZNÍ DOBA

OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 2019
Pondělí
23. 12.
ZAVŘENO
Úterý

24. 12.

SVÁTEK

Středa

25. 12.

SVÁTEK

Čtvrtek

26. 12.

SVÁTEK

Pátek
Pondělí

27. 12.
30. 12.

ZAVŘENO
8.00 – 12.00
12.30 – 15.00

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

31. 12.
1. 1. 2020
2. 1. 2020
3. 1. 2020

ZAVŘENO
ZAVŘENO
BĚŽNÁ PRACOVNÍ DOBA
BĚŽNÁ PRACOVNÍ DOBA

Na pokladně nelze platit
v hotovosti

MÍSTNÍ KNIHOVNY BOLATICE BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 2019

Pondělí

23. 12.

ZAVŘENO

Úterý

24. 12.

SVÁTEK

Středa

25. 12.

SVÁTEK

Čtvrtek

26. 12.

SVÁTEK

Pátek
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

27. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1. 2020
2. 1. 2020
3. 1. 2020

ZAVŘENO
8.00 – 12.00
12.30 – 15.00
ZAVŘENO
ZAVŘENO
BĚŽNÁ PRACOVNÍ DOBA
BĚŽNÁ PRACOVNÍ DOBA
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Inzerce
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Aby se nám všem dařilo, potřebujeme vzájemnou důvěru, pochopení,

Vánoce v měšťanské rodině

U

navuje vás rostoucí předvánoční shon? Obtěžuje vás všudypřítomný kýč? Chtěli byste uniknout od všedních starostí? Pokud zavítáte do Muzea Hlučínska, ocitnete se v časech, kdy
ke každému muži neodmyslitelně patřil pečlivě nakroucený knír a kdy žádná správná dáma
nesměla vyjít do společnosti bez paraplete a slušivého kloboučku. Nová výstava totiž představuje Vánoce v dobách monarchie tak, jak je prožívali lidé z měšťanského prostředí. Ve vitrínách
tedy uvidíte prakticky vše, co se mohlo v závěru 19. století objevit pod stromečkem: nejrůznější
módní doplňky, šněrovací střevíce, přenádherný porcelánový servis, kosmetické pomůcky nebo
precizně vyhotovené hračky, jako jsou mrkací panny či plechová autíčka. Každý si zde přijde
na své, neboť spektrum vánočních dárků bylo tehdy, stejně jako i dnes, velmi široké. „Osobně
mě nejvíce zaujal porcelánový ohříváček na pivo,“ prozradil ředitel muzea Metoděj Chrástecký.
Neopomněl zdůraznit, že po více než půlroční etapě, kdy na zámku panovala noc a z temných
zákoutí vykukovala divoká zvířata, je to nyní překvapující změna. Z výstavního sálu vyloženě
dýchá atmosféra, jakou známe například z filmu Adéla ještě nevečeřela. Kdo touží alespoň
na chvíli uniknout všedním starostem, rozhodně by návštěvu hlučínského zámku neměl vynechat. Výstava zde bude k vidění až do 19. ledna 2020.
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