BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
milí Bolatičtí a Borovští,
letošní rok by pro naši obec mohl být úspěšný
a možná i svým způsobem přelomový.
Slavíme 770. výročí od 1. písemné zmínky
o obci, budeme realizovat výstavbu nového
centra obce, ve kterém vznikne i nová
kavárna s výbornou kávou a možná se přestěhuje i pošta, pravděpodobně rozhodneme
o zahájení stavby Domova sociálních služeb
sv. Kateřiny i o rekonstrukci kulturního domu,
v areálu skládky se postaví budova s šatnami
pro hasiče i fotbalisty. Definitivně se rozhodne
o budování cyklostezek podél hlavních cest.
A je možné, že se konečně vyřeší budoucnost
areálu bývalého JZD.
Jsou to plánované investice za více jak 150 mil. Kč!
K tomu ještě obec plánuje ve spolupráci
s občany a firmami vysadit na 4 500 ks
stromků pro zlepšení životního prostředí.
Pokud se to vše podaří, bude to pro naši obec
obrovské pozitivum.
Rovněž se připravuje řada kulturně-společenských akcí, vystoupení umělců, hudebních
skupin, takže se můžete těšit na setkání se zajímavými tvářemi, které znáte z televize či z filmu.
Bez Vaší spolupráce a pomoci však nepůjde vše hladce. Budeme potřebovat, abyste
navštěvovali akce (v poslední době to vypadá,

že pořádáme akce pro přespolní, kterých je
na našich akcích stále více), abyste nám
pomohli i s organizací akcí a abyste byli také
tolerantní při výstavbách v obci, při projednávání povolení staveb, odkoupení pozemků atd.
Žádná společnost, žádná obec se nebude rozvíjet bez zapojení svých občanů.
Samozřejmě, že ve volbách si občané zvolí své
zástupce, kteří mají obec řídit, ale jen oni se
zaměstnanci obce, případně se členy výborů
a komisí, to nezvládnou. Pro lepší rozvoj života
v obci je potřeba, aby se do aktivit v obci zapojilo co nejvíce lidí. U nás to zatím funguje velmi
dobře, ale stále je co zlepšovat. Čím více nás
bude, tím lépe.
Milí spoluobčané,
obec Bolatice tady existuje více jak 770 let
a jistě zde bude život i nadále. Ale zda bude
opravdu kvalitní, to bude záležet i na nás. Naši
předkové obec budovali dobře, i proto tady žije
více jak 4 000 obyvatel. Ale aby tu i naše děti,
vnoučata, pravnoučata a další generace žily
spokojeně, je potřeba budovat kromě dalších
potřebných staveb i dobré vztahy mezi lidmi.
A k tomu musí napomáhat nejen obec, ale především její občané.
Moc nám přeji, aby se každý z nás nad těmito
slovy zamyslel a přispěl svojí troškou ke zkvalitňování života v obci .
Mějte pěkné, klidné a pohodové dny a těším se
na setkávání i spolupráci s Vámi.
Herbert Pavera

Obecní ples

O

becní ples je jednou z kulturních akcí, která má nejdelší trvání.
Samozřejmě se na ní opakují jednotlivé části programu, které letos obohatil dětský taneční pár v podání Damiána Šoltyse z Bolatic a Anety Segsulkové z Bělé a také nám svou
ukázku latinsko - amerických tanců předvedl ještě jeden mladý taneční pár. Své vystoupení
oba páry završily společným tancem.
V programu plesu nemohli se svým novým vystoupením chybět ani BOBŘI. No a před dvanáctou hodinou, kdy byly vydány všechny ceny vyhrávajícím, předvedlo svou sílu, harmonii,
balanc v pomalé akrobacii DUO OGOR.
K tanci a poslechu samozřejmě vyhrávala celý večer kapela a reprodukovaná hudba.
Slavnostně vyzdobené prostory kulturního domu už také patří k příjemnému celkovému dojmu bálu.
Budeme rádi, když nám stávající účastníci zachovají svou přízeň a řeknou o tom těm, kteří
na plese chyběli a příští rok se přijdou s námi také bavit.		
Gabriela Bočková

Motto:
„Život měříme příliš jednostranně; podle
jeho délky, a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než
na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí
se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že
sami a mnoho jiných žijí jen položivotem,
bez obsahu, bez lásky, bez radosti.“
(T. G. Masaryk)

Poděkování občanům, spolkům a firmám
P

řed dvěma měsíci začal nový rok, a přízeň
občanů, spolků i firem směrem k obci
nepolevuje. Obec Bolatice je nesmírně
vděčná všem lidem, kteří nějakým způsobem přispívají ke zlepšování kvality života
v obci, pracují ve vedení spolků a organizací
a podporují finančně či materiálně spolky
a akce v obci.
A všem těmto vstřícným a obětavým lidem je
třeba poděkovat.
Obec Bolatice děkuje:
Spoluobčanům:
- za úklid veřejných prostranství;
- za hlášení poruch na majetku obce (veřejné
osvětlení, chodníky, kanalizace, vodovod);
- za vstřícnost při uzavírání věcných břemen
na uložení vodovodu či kanalizace na pozemcích občanů;
- za vstřícnost při prodeji pozemků, na kterých
se nachází chodník či místní komunikace;
- za finanční dary v Tříkrálové sbírce;
- všem koledníkům a jejich dospělým doprovodům - za obětavost při Tříkrálové sbírce;
- pí Anděle Pešové - za darování knih
do fondu knihovny;
- p. Herbertu Ratajovi - za darování expo-

nátů do skanzenu;
Spolkům a organizacím:
- SDH Bolatice - za organizaci Hasičského
plesu, za kácení stromů podél hlavních cest,
za spolupráci při organizaci průvodu na akci
Rozloučení s masopustem, za pochování
basy na akci Rozloučení s masopustem,
za proškolení hasičských hlídek;
- SDH Borová - za uspořádání Hasičského plesu;
- Osadnímu výboru Borová - za uspořádání
společenského plesu;
- Klubu seniorů - za organizaci Plesu pro
seniory, za vystoupení seniorek na oslavě
100 let Hlučínska v Dolním Benešově,
za rozvoj spolupráce se seniory z družebního
města Slaný, za podporu tradic a zvyků při
vystoupeních v regionu;
- FK Bolatice - za uspořádání Sportovního
plesu a halových fotbalových turnajů pro děti;
- ZŠ a MŠ Bolatice - za uspořádání Školního
plesu a maškarních plesů pro děti v Bolaticích a v Borové;
- Jezdeckému klubu Voltiž Albertovec za uspořádání Voltižního plesu;
- Šachovému klubu - za uspořádání okresního přeboru v šachu;

- bolatickým Bobrům - za vystoupení na Obecním plese, za vystoupení na akci Rozloučení
s masopustem; za reprezentaci obce při
vystoupeních v regionu;
- Dětské organizaci Kondor - za spolupráci
při organizaci Obecního plesu;
Firmám:
- všem firmám - za podnikání v obci a podporu aktivit obce a spolků;
- TS Bolatice - za vstřícnost při řešení stavebních a jiných problémů v obci, za převzetí
pronájmu areálu koupaliště, za zajišťování
občerstvení na Obecním a dalších plesech;
- Zahradnictví Mazal - za výzdobu sálu KD
pro Obecní ples;
- sponzorům Obecního plesu za věcné
a finanční dary: Advokátní kancelář
Mgr. Lucie Koupilová; Autoservis - Stromský;
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.; Azpek,
s.r.o.; Benpro, s.r.o.; Duda lité podlahy; DZS
PRAJZSKÁ S.R.O.; Erich Stromský - střešní krytiny; Generali Česká pojišťovna a.s. - Martin
Kurka; Interiéry - Pagáč, s.r.o.; Isotra a.s.;
Janetta Gratzová; Josef Kučera; Josef Vavřínek; kadeřnictví - Alena Vitásková; kadeřnictví - Zuzana Monsbergerová; Karel Ostárek;

kavárna Perfect Coffee - Petra Pagáčová; Klub
Kravín - Marek Boček; lékárna U Zlaté rybky;
Libor Halfar - instalatérství; Marcela Pchálková; MAS Hlučínsko; MK Klemens - MASOMA;
Mojmír Pchálek; manželé Jana a Josef Šimečkovi; MUDr. Táňa Lefnerová; MUDr. Tomáš
Papuga; Oriflame - Tomáš Valenta; Patrik
Pawlitte; Pavel Kocur; PEREVA; PF PLASTY CZ,
s.r.o.; Revize plyn. zařízení a TNS - Bc. Aleš
Kašný; řeznictví - Maxmilián Ritzka; SASAV
GROUP s.r.o.; Slezský aeroklub Zábřeh; Stoklasa textilní galanterie, s.r.o.; TEMPO, prodejna Bolatice; Zahradnictví Mazal; Zubní
ambulance MDDr. Anna Enderová;
Ostatním:
Poděkování náleží také všem, kteří pracují
ve vedení spolků a organizací, trénují děti,
mládež i dospělé, organizují akce pro veřejnost nebo je podporují finančně.
Velký dík patří i kolegyním a kolegům
z OÚ Bolatice, kteří ve svém volném čase
pomáhali při organizaci akcí pro veřejnost.
A děkujeme také všem, na které jsme případně zapomněli.
Herbert Pavera

24. 3. Beseda s novinářem Josefem Klímou•4. 4. Bolatická „30“• 12. 4. Velikonoční veselice • 19. 4. Bolatická „20“•30. 4. Stavění májky na skanzenu
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Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou 2020 I v zimě se dají dělat za příznivého

L

etošní Tříkrálová sbírka proběhla v naší farnosti 10. a 11. ledna. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v ČR a letos se uskutečnil její 20. ročník.
V Bolaticích a na Borové se vykoledovala částka 171 621 Kč, je to o cca 34 000 Kč více
než loni.
Poděkování patří koledníkům, vedoucím skupin a zejména paní Aničce Harasimové, která celou
tuto sbírku v naší obci organizuje, i všem, kteří finančně přispěli, a podíleli se tak na této krásné vybrané částce. Peníze ze sbírky plánuje Charita Hlučín použít například na nákup nových
elektricky polohovatelných postelí, které půjčuje za dotované ceny, aby si je mohli dovolit i lidé
s nízkými příjmy. Část výtěžku podpoří ošetřovatelskou službu, která zajišťuje péči o nemocné
a umírající v jejich domovech.
Pro všechny koledníky a vedoucí skupinek bylo tradičně připraveno poděkování v podobě filmového představení. Letos se koledníci potěšili pohádkou „Ledové království 2“ v kině v Bolaticích.
Za koordinátorky Tříkrálové sbírky Andrea Pavlíková

počasí drobné stavby

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA HLUČÍNSKU REKORDNÍ
Hlučín, 23. 1. 2020 – Obyvatelé Hlučínska přispěli do Tříkrálové sbírky částkou 2 632 251
Kč*, což je o přibližně 300 tis. Kč více než v loňském roce. Do terénu vyrazilo 324 skupinek, což představuje více než 1000 koledníků. Prostředky ze sbírky využije Charita Hlučín
mimo jiné na nákup polohovacích postelí, opravy či podporu ošetřovatelské služby, která se
stará o nemocné a umírající.
„Z celého srdce děkuji všem dobrovolníkům, bez kterých by sbírka nemohla proběhnout. Je úžasné, že v našem malém regionu se najde každoročně přes tisíc lidí, kteří obětují svůj čas a energii
pro dobrou věc. Nesmírně si toho vážím. Děkuji také všem dárcům, kteří přijali koledníky a přispěli k rozvoji charitního díla,“ řekl ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol a dodal, že Charita poděkuje všem koledníkům v únoru, kdy je tradičně pozve na filmové představení do kina v Bolaticích.
Z celkového výtěžku sbírky zůstane dle stanoveného klíče na Hlučínsku 65 % vykoledované částky, což je 1 710 963 Kč. Ty plánuje Charita Hlučín použít například na nákup nových elektricky
polohovatelných postelí, které půjčuje za dotované ceny, aby si je mohli dovolit i lidé s nízkými
příjmy. Část výtěžku podpoří ošetřovatelskou službu, která zajišťuje péči o nemocné a umírající
v jejich domovech.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. V letošním roce se uskutečnil její
20. ročník.						Charita Hlučín

L

etošní zima byla trochu zvláštní. Sněhu i mrazu bylo jako šafránu, takže především děti si
nemohly užít zimních radovánek.
Na druhou stranu ale teplé počasí přálo stavbám a údržbě v obci.
Zaměstnanci TS Bolatice zbourali budovu na autobusovém nádraží, dobetonovali podstavec pro
přístřešek na autobusové zastávce v centru obce (přístřešek dodala a instalovala firma mmcité,
Bílovice), vykopali túje kolem bazénu na koupališti, prováděli drobné stavební úpravy v budově
na koupališti a v kulturním domě, stříhali stromky, uklízeli cesty a chodníky, odepisovali spotřebu vody. Firma Strabag dokončila parkoviště u obchodního střediska TEMPO.
Herbert Pavera
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Obec podala žádost o dotaci na výstavbu
Domu sociálních služeb sv. Kateřiny

Vypínání pouličních světel poryvy
větru by mělo letos skončit

Z

S

ačátkem ledna podala obec Bolatice žádost o dotaci k Ministerstvu práce a sociálních věcí
(MPSV) na výstavbu nového Domu sociálních služeb sv. Kateřiny, který by měl být postaven
na ulici Družstevní. V domě by mělo být 25 míst pro klienty se zdravotním postižením a 7 míst
pro klienty s mentálním postižením. Kromě toho by zde měl vzniknout denní stacionář s kapacitou pro 10 klientů. V budoucnu je možné přistavět další trakt budovy pro cca 25 - 30 osob a mít
v něm i tzv. odlehčovací službu.
Zahájení výstavby by mohlo proběhnout i letos na podzim, ale dost bude záležet na výši dotace,
kterou obec obdrží. Náklady na výstavbu i vybavení se odhadují na 80 mil. Kč a z MPSV obec
může obdržet cca 30 mil. Kč. Finanční příspěvek může poskytnout i kraj (cca 6 mil. Kč - 0,2 mil.
Kč/1 postel) a další miliony by mohly přijít do obecní kasy ze Státního fondu životního prostředí.
Ale to předbíháme. Možná bude lepší počkat na dotační tituly z nového programového období
EU, kde by obec mohla získat min. 60 % z celkových nákladů stavby. Každopádně se obec svého
cíle, mít dům pro seniory, nevzdá.
Herbert Pavera

Bolatičtí hasiči likvidovali napadené
švestky podél hlavních cest

tačil větší poryv větru a světla veřejného osvětlení v lokalitě ulic Družstevní, Opavská, Sokolovská, Hornická, 1. máje přestala svítit. Světla jsou totiž propojená starými prověšenými
dráty, které se ve větru dotýkají, a vzniká tak zkrat, který vyhodí pojistky a světla přestanou svítit.
Letos by tyto problémy měly skončit. ČEZ Distribuce připravuje výměnu sloupů NN na těchto
ulicích a společně s výměnou sloupů i drátů NN vymění obec i napojení veřejného osvětlení
(a také místního rozhlasu). 						

Cestující autobusy měli
problémy s dopravou
O

d ledna již autobusy zastavují na nových zastávkách v centru obce. Bohužel i po měsíci
někteří řidiči ČSAD Vsetín (linka 254 do Opavy) zajížděli i na autobusové nádraží. Řidiči se
tam často mění a nikdo jim nepředává informace. A pak se stává, že povozí cestující i po „autobusáku“. Ještě horší situace byla u linky 281, kdy autobusy přijíždějící do Bolatic nezastavují
u „Céčka“ a povozí cestující ještě dále do průmyslové zóny. Vypadá to, že i tady se situace
zlepší a od nového jízdního řádu (březen) by již autobusy linky 281 měly u „Céčka“ zastavovat.
Upozorňovali jsme na tento problém od začátku firmu KODIS (koordinuje veřejnou dopravu
v Moravskoslezském kraji), ale údajně z důvodu, aby se autobus o minutu nezpožďoval, nezavedli zastávku u „Céčka“. Jak starostové obcí na lince 281, tak cestující žádali firmu KODIS a ta
slíbila nápravu. Ještě mají vyřešit i zbytečnou dopravu cestujících do průmyslové zóny a na Borovou. Ale to vše jsme žádali ještě před zrušením zastávek na autobusovém nádraží.
S firmou KODIS měla obec vždy ty nejlepší zkušenosti, její zaměstnanci vnímali požadavky obce
a pokaždé je včas vyřešili. Věřme, že i současné problémy budou vyřešeny ve prospěch cestujících co nejdříve. 					
Herbert Pavera

Kotlíkové dotace - výzva
pro úspěšné žadatele

O

bec Bolatice se obrací na všechny úspěšné žadatele o tzv. „Kotlíkové dotace“ (je vás okolo
100!), aby využili možnosti bezúročné půjčky ze SFŽP prostřednictvím obce Bolatice. Zatím tuto
možnost využilo na 7 občanů a obec potřebuje, aby ještě min. dalších dvacet o půjčku požádalo.
Jen tak bude moci obec využít finanční prostředky určené na půjčky ve výši 5,3 mil. Kč na rekonstrukci kulturního domu, popř. výsadbu zeleně. I Vy tak můžete přispět obci na další rozvoj. 		
vestky podél hlavních cest do Dolního Benešova a Kravař jsou napadeny již několik let bekyní
		
Herbert Pavera
zlatořitnou, která je doslova a do písmene dusí. Stromy se snažily s tímto škůdcem bojovat, 				
ale rok od roku to bylo horší a horší. Po každém větším větru vyjížděli bolatičtí hasiči odklízet
spadlé stromy. A tak se hasiči, vedení obce a vedení Správy silnic MSK v Opavě dohodli, že
hasiči špatné stromy odstraní.
Řidiči by se tak nemuseli bát, že před ně spadne zase nějaký strom.
posledních lednových dnech proběhA našim hasičům patří velké poděkování.
la již 15. schůze Senátu v tomto voFoto převzato z: www.facebook.com 			
Herbert Pavera lebním období. Na začátku schůze jsme

Š

Informace ze Senátu
V

Blížící se jaro zahájí i další
stavby v obci

N

astávající jarní dny přinesou i větší pohyb stavebníků v obci. V areálu FK Bolatice se dokončí
práce na rekonstrukci (zábradlí, branky, zábrany za branky, položení umělého trávníku kolem hřiště, drobné terénní úpravy) a pak už se bude jen zalévat trávník, aby se v polovině srpna
mohlo hřiště slavnostně otevřít.
V březnu a především v dubnu by se měly rozjet všechny práce na novém náměstí. TS Bolatice
budou provádět výstavbu kanalizace a vodovodu a firma, která zvítězí ve výběrovém řízení (to by
mělo být ukončeno začátkem března), bude realizovat výstavbu náměstí.
Herbert Pavera

Stará budova MŠ Borová se využije
na byty a komunitní centrum

V

Borové slouží dětem i paním učitelkám nová budova MŠ a ta stará je zatím prázdná. Ale již
se plánuje její nové využití. S největší pravděpodobností v ní vzniknou dvě bytové jednotky
(1. NP a podkroví) a v přízemí by mohla vzniknout místnost pro cvičení dětí, kterou by využívali
také rodiče s dětmi pro setkávání, cvičení apod. Prostě takové malé komunitní centrum. Studii
a projektovou dokumentaci zpracuje firma DK1 Ing. D. Kozla.
Herbert Pavera

uctili minutou ticha kolegu a dosavadního předsedu horní komory p. Jaroslava
Kuberu, který bohužel v lednu nečekaně
zemřel. Pana předsedy jsem si velice vážil
nejen za jeho neutuchající elán a humor,
se kterým vedl schůze Senátu.
Na programu schůze bylo tentokráte 23
bodů, které jsme stihli projednat během
dvou jednacích dnů. A co zajímavého se nám podařilo schválit? Největší radost mám ze schválení novely trestního zákoníku, která zpřísňuje tresty za nejbrutálnější případy týrání zvířat a také
zpřísňuje trestání tzv. množíren. Tomu pomohl hlavně pozměňovací návrh, který jsem podporoval od počátku s dalšími kolegy a kolegyněmi. Poslední slovo sice budou mít poslanci, ale věřím,
že se k tomu postaví čelem a nebudou už nadále přehlížet neetický byznys se zvířaty.
Senát také již poněkolikáté poslancům vrátil novelu zákona o silniční dopravě s pozměňovacím
návrhem, který zavádí toleranci alkoholu u cyklistů na cyklostezkách a účelových a místních
komunikacích. Na rozdíl od minulých návrhů a na základě výtek kolegů poslanců již nenavrhujeme toleranci alkoholu na silnicích 3. tříd. Dále jsme také podpořili změny ve financování vědy
a výzkumu či schválili nominaci profesora Šámala na uvolněné místo ústavního soudce.
19. února jsme na mimořádném jednání Senátu volili nového předsedu. Ze dvou kandidátů (Jiří
Růžička a Miloš Vystrčil) získal většinovou podporu Miloš Vystrčil, který se tak stal novým předsedou min. až do podzimu, kdy proběhne další volba předsedy Senátu po senátních volbách
v říjnu tohoto roku.
V dalších týdnech nás čeká nejen jednání ve výborech a komisích, ale také březnové jednání
Senátu.
Více informací o dění v Senátu najdete na www.senat.cz.
Herbert Pavera
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TS Bolatice provozují již druhý Hodnotící zpráva za rok 2019 matrika a evidence obyvatel
měsíc areál koupaliště
va měsíce již uplynuly od chvíle, kdy TS Bolatice převzaly provoz areálu koupaliště. Díky tomu, Narození - 36 (17 dívek a 19 chlapců), Úmrtí - 47 (22 žen a 25 mužů), Manželství - 16
že stávající zaměstnanci zůstali, byly zachovány veškeré aktivity koupaliště. První změna již Statistika dat
ROK 2019
ROK 2018
je vidět hned po příchodu do areálu koupaliště. Na přání mnoha návštěvníků byly ze tří stran obyvatel
Celkem
Ženy
Muži
Celkem
Ženy
Muži
odstraněny túje kolem bazénů. V restauraci se přebuduje pult na druhou stranu, aby zaměst- Obyvatelé
4469
2247
2222
4450
2231
2218
3760
1894
1866
3750
1886
1864
nanci měli blíže do kuchyně. Do zahájení sezony se ještě opraví mřížky kolem bazénů, chodníčky - z toho Bolatice
- z toho Borová
709
353
356
700
346
354
a také se postaví menší lanové zábrany kolem bazénů.
Děti do 15 let
756
371
385
749
362
387
Pět zbývajících pokojů bude vybaveno novým nábytkem. Další úpravy se budou realizovat v příš- Děti do 18 let
886
428
458
878
431
447
tích letech. A možná dojde i na ohřev vody a nějaké vodní prvky.
Herbert Pavera Starší 60 let
1100
624
476
1084
609
475

D

Zavřené obchodní středisko TEMPO
zkomplikovalo život občanů!

V

edení obchodního družstva TEMPO Opava rozhodlo o rekonstrukci obchodního střediska
TEMPO v Bolaticích. Od 17. února tak probíhají uvnitř obchodu stavební práce a zákazníci
musí vzít zavděk nákupy v menších obchodech v Bolaticích (Malhvo, v pekárně, v obchodě TEMPO v Borové) nebo musí vyjet do některého ze supermarketů v okolí. Pokud nenastane nějaká
nenadálá událost (vícepráce nebo problémy při rekonstrukci obchodu), měl by se obchod TEMPO slavnostně otevřít již 1. dubna.
Obchodní družstvo TEMPO věří, že občané během rekonstrukce budou trpěliví a zajistí si nákupy
především potravin v jiných obchodech a že pak ocení nové moderní prostory nákupního střediska a obec Bolatice děkuje pekárně AZPEK i obchodu Pod Kostelem za vstřícnost při rozšíření
sortimentu zboží. 					
Herbert Pavera

Obě parkoviště u obchodu a „Céčka“
využijí především návštěvníci

P

arkoviště restaurace „Céčko“ na ulici Opavská již od prosince využívají návštěvníci přilehlých
obchůdků a restaurací. Je zde omezená doba parkování (ve všední dny od 6:00 do 18:00
max. na dvě hodiny) především proto, aby zde neparkovali žádní zaměstnanci a obyvatelé přilehlých domů. Podobný systém platí i pro parkoviště u obchodního střediska. Na parkoviště je
zatím pouze jeden vjezd a výjezd (druhý nepovolila Policie ČR), přesto se obec snaží prosadit
ještě alespoň jeden výjezd, protože jinak dojde k omezení 4 parkovacích míst. Vše by mělo být
vyřešeno během jara.					
Herbert Pavera

Novoroční setkání s podnikateli
přineslo nebývalý zájem o přírodu

V

e středu 15. ledna se uskutečnilo již poněkolikáté jednání vedení obce s místními podnikateli, tentokrát s názvem Novoroční setkání.
20 podnikatelů seznámil starosta obce s plánovanými projekty obce (nové centrum obce, Dům
sociálních služeb sv. Kateřiny, brownfield areálu JZD atd.) a mj. jim nabídl možnost výstavby bytů
a prodejen v jižní části nového centra. Podnikatelé byli rovněž informováni o dalších stavebních
akcích v obci, o přípravě oslav 770. výročí od 1. písemné zmínky o obci, o oslavách 100 let
Hlučínska. Starosta obce rovněž vyzval podnikatele, aby více využívali vzájemných služeb i jako
podporu podnikání.
Starosta obce seznámil přítomné podnikatele i s plánovanými výsadbami zeleně a požádal je,
aby i oni ve svých areálech více vysazovali stromy, popř. zakládali i květnaté záhony a louky.
A právě tato informace některé z přítomných velmi zaujala a slíbili je realizovat.
Setkání se uskutečnilo v příjemné atmosféře a na závěr starosta poděkoval všem přítomným
za účast, za zaměstnávání občanů a za podporu aktivit obcí a spolků.
Herbert Pavera

Půjčky z Fondu rozvoje
a bydlení i letos
F

ond rozvoje a bydlení obce Bolatice i v letošním roce umožní občanům obce díky půjčce
rychleji dosáhnout na finance určené na opravy a modernizaci bytů, domů či změny systému.
Finanční prostředky mohou získat zájemci - občané obce Bolatice na základě podané žádosti
spolu s potřebnými podklady k dofinancování oprav svých rodinných domů či bytů, na modernizaci bytů, rekonstrukce koupelen, na zateplení domů, výměnu oken, na opravy či výměny
inženýrských sítí a vnitřní infrastruktury a také na změnu systému vytápění z neekologického
na ekologické. Výše jednotlivých půjček se pohybuje od 30 000,- do 150 000,- Kč podle účelu
půjčky. Úrokové sazby jsou příznivé od 1 % p. a. až 5 % p. a. s dobou splácení maximálně do 5
let. Tiskopis žádosti na půjčku je umístěn na internetových stránkách obce Bolatice nebo si jej
můžete vyzvednout přímo na finančním úseku OÚ Bolatice, kde získáte podrobné informace.
Renáta Řehořová

Starší 80 let
Starší 90 let
Průměrný věk

161
13
41,14

113
11
42,56

48
2
39,70

158
13
40,94

104
9
42,34

54
4
39,55

Informativní počet cizinců s realizovaným pobytem:
Trvalý pobyt - 27, Přechodný pobyt - 20, Celkem - 47 (19 žen a 28 mužů)
Marcela Bochňáková

Semínkovna - sázej, sklízej, sdílej…

V

pondělí 10. února jsme v naší knihovně uvedli do provozu novou SEMÍNKOVNU na podporu semenaření a přírodního zahradničení!
Iniciativa Semínkovna vznikla v ČR v roce
2015 na podporu svobodného sdílení osiva,
semenaření a přírodního zahradničení. Vzorem jí byly francouzské Les Grainotheques
a americké The Seedbanks. Semínkovny, ať
už je to skříňka, košíček, krabička ap., jsou
místem, kde zahradníci mohou mezi sebou
bezplatně sdílet osivo ze svých zahrádek, nemořené a z chemicky neošetřovaných rostlin
ze svých zahrádek. Semínka jsou nabízena
bezplatně v malých dávkách pouze pro
osobní spotřebu. Pokud máte doma semínka navíc, neváhejte je donést!
Sázej, sklízej, sdílej…
Část textu převzata z: https://seminkovny.com
Klára Korpasová

Platby k vodnému a stočnému za rok 2019

P

očátkem ledna 2020 bylo provedeno celkové vyúčtování vodného - stočného všem
odběratelům - občanům za uplynulý rok 2019 na základě provedených odečtů z vodoměrů. Doplatky k tomuto vyúčtování, prosím, zasílejte na bankovní účet obce Bolatice,
číslo 43-7019400217/0100 s příslušným var. symbolem = číslem faktury, jak je uvedeno
ve faktuře. V případě, že nevlastníte bankovní účet, můžete na pokladně OÚ provést
úhradu faktury hotově.
Přeplatky z tohoto vyúčtování Vám budou vyplaceny také na pokladně OÚ po předložení faktury nebo Vám ho na základě písemné žádosti zašleme na Vámi určený bankovní
účet, případně převedeme do záloh na další období.
Za včasné vyřízení záležitostí s tímto vyúčtováním a za spolupráci děkujeme.
						 Renáta Řehořová

Omezení výkupu kartónů ve sběrném dvoru

V

souvislosti s přebytkem upotřebených obalových kartónů na trhu došlo nejen v našem sběrném dvoru k zastavení výkupu této suroviny.
Situace v České republice je taková, že o tento druh materiálu není v současné době zájem
a v některých sběrných dvorech si lidé musí za likvidaci tohoto kartónu zaplatit.
Naše obec uzavřela se svozovou společností AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., která rovněž
provozuje sběrný dvůr v Bolaticích, dohodu, že náklady spojené s likvidací a odvozem upotřebených kartónů bude za občany obce hradit z obecního rozpočtu.
Martin Bortlík
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Slavilo se 100. výročí vzniku Hlučínska
mana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo nebo děkan Hlučínského děkanátu
Mgr. Pavel Kuchař.
O příjemný kulturní zážitek se svým vystoupením postaraly také folklorní soubory Vlašanky z Bohuslavic, Karmašnice z Kravař a sbor Gymnázia Josefa Kainara Hlučín. Zlatým hřebem se na samotný závěr oficiálního programu stalo vystoupení harmonikářky Hany Koskové z Bohuslavic.
K závěrečné volné zábavě zahrála jako vždy výborně kapela Dolbend.
Poděkování patří moderátorovi akce doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D., Muzeu Hlučínska,
Kulturnímu domu Dolní Benešov, Gastrocentru Slezské univerzity v Opavě, Vřes Caffé, s.r.o.,
Bc. Janu Waloschkovi a Pivovaru Avar za zajištění občerstvení, účinkujícím souborům a všem,
kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravách a průběhu oslav.
Lenka Osmančíková

Bolatické seniorky

U

příležitosti 100. výročí Hlučínska uspořádalo Sdružení obcí Hlučínska 3. února 2020 v Kulturním domě v Dolním Benešově slavnostní sněm spojený s oslavou tohoto významného výročí.
Celé oslavy se od samotného počátku nesly v regionálním duchu.
Hosty už při příchodu vítal folklorní soubor Srubek ze Štěpánkovic.
Po slavnostním zahájení a přípitku mohli hosté zhlédnout krátký film Muzea Hlučínska s názvem
„Hlučínské století“, poukazující na klíčové události uplynulých 100 let. Následovalo vystoupení
Bolatických seniorek, které opět vtipnou formou připomněly specifické hlučínské nářečí. O zhodnocení Prajzské z hlediska sociologického se postarala svým vstupem doc. PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci, která zde před několika lety prováděla výzkum
na téma „Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku“.
Významnou součástí programu bylo rovněž ocenění osobností „Pamětní medailí Cypriána Lelka
za osvětovou a kulturní činnost“ za přínos pro rozvoj Hlučínska. Toto ocenění ze strany Sdružení
obcí Hlučínska letos získali paní Ludmila Jařabová, pan Arnošt Obrusník, Ing. Josef Barták, pan
Josef Zawadský a manželé Jaroslava a Karel Klemensovi.
Pamětní list za spolupráci a za přínos pro rozvoj Hlučínska se rozhodlo Sdružení obcí Hlučínska
udělit doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D., Mgr. Radimu Lokočovi, Ph.D., PhDr. Jiřímu Neminářovi, doc. PhDr. Heleně Kubátové, Ph.D., Mgr. Adriánu Czernikovi, panu Pavlu Kocurovi, panu
Rostislavu Pečinkovi a organizacím Muzeu Hlučínska, Místní akční skupině Hlučínsko a Euroregionu Silesia - CZ. Pamětní list byl rovněž udělen Moravskoslezskému kraji a polským gminám
Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie.
Založení Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně, které letos rovněž slaví 100. výročí svého vzniku,
krátce připomněla jeho ředitelka PhDr. Charlotta Grenarová.
Část programu byla vyhrazena také pro zdravice hostů. K narozeninám Hlučínsku popřáli např.
předseda Českomoravské konfederace odborových svazů pan Josef Středula, náměstek hejt-

Ing. Josef Barták, oceněný Pamětní medaili Cypriána Lelka

Ocenění pamětním listem u příležitosti 100 let Hlučínska

Karmašnice

Sbor Gymnázia J. Kainara Hlučín

Pan Josef Zawadský, oceněný Pamětní medaili Cypriána Lelka

Paní Ludmila Jařabová oceněná, Pamětní medaili Cypriána Lelka

Pan Arnošt Obrusník, oceněný Pamětní medaili Cypriána Lelka
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Lípu svobody v Borové někdo poničil Ukončení provozu místa shromažďování
stavební suti na Borové

S

platností od ledna letošního roku byla ukončena občanům obce Bolatice možnost svážet
stavební suť na místo shromažďování v Borové.
Likvidaci stavební suti si stavebník nyní zajistí sám, případně si u oprávněné firmy může objednat kontejner na likvidaci tohoto odpadu. Pokud se jedná o větší stavby, zajišťuje likvidaci stavebního odpadu stavební firma. Stavební úřad při kolaudaci provádí kontrolu, jak bylo s odpady
naloženo. Nejbližší okolní firmy zajišťující nakládání se stavebním odpadem jsou:
GYPSTREND, s.r.o. Kobeřice - ukládání stavebního odpadu, tel. 553 687 200;
DK 1 Kravaře, tel. 553 672 228;
TALPA RPF Dolní Benešov, tel. 606 761 637.			
Martin Bortlík

V

říjnu 2018 se Bolatice, především díky iniciativě p. Václava Fišera a SDH Borová, připojily
mezi řadu dalších obcí a měst v celé České republice, kde byl v rámci oslav 100 let od založení
Československé republiky zasazen Strom svobody.
Lípa byla vysazena jako připomínka a symbol vzniku ČSR.
Bohužel, zatím neznámý vandal z nepochopitelných důvodů ze dne 7. 2. na 8. 2. tento strom
včetně pamětní tabulky poškodil. Událost byla
nahlášena k prošetření na Policii ČR.
Díky borovským občanům byla poničená lípa zasazena zpět, stejně tak byla opravena pamětní
cedulka.
Foto převzato z: www.facebook.com 		
		
Martin Bortlík

Městská policie Kravaře bude v obci
měřit rychlost i značit kola

O

bec Bolatice již řadu let úspěšně spolupracuje s Městskou policií Kravaře. Ta bude mít nyní
již pět strážníků a bude nabízet i obcím v okolí nové služby.
Staronovou službou je forenzní značení kol. Tuto službu již využilo několik desítek až stovek
našich občanů a až bude vše připravené, budeme Vás informovat na webových stránkách obce
a prostřednictvím místního rozhlasu.
Novou službou Městské policie Kravaře je pak měření rychlosti na komunikacích. Obec Bolatice
vytipovala několik míst, kde řidiči jezdí rychleji, než by měli. Jedná se o ulici Hlučínská (od ulice
Mírová po Dolní), o ulici Ratibořská (od ulice Na Lánech po ulici Polní), o ulici Opavská (od ulice Mírová po ulici U Hřiště), o ulici Nádražní (od ulice Horní po ulici K Hrázi) a o ulici Lipová
(od ulice Úzká po ulici Hlavní).
Bohužel, nejenom cizí řidiči, ale i místní jezdí mnohdy i více jak 70 km/hod. A kde nepomáhá
dobré slovo, musí přijít represe. 				
Herbert Pavera

Obec letos plánuje vysadit 4 500 stromů!

N

a celém světě se mají vysadit miliardy stromků, které
mají pomoci při zlepšování ovzduší a celého životního
prostředí. Také u nás bychom rádi přispěli ke zlepšení klimatu a na návrh Adama Jaroše vysadíme v průběhu roku
cca 4 500 ks stromků. Kolik obyvatel, tolik stromků .
Věříme, že se do akce zapojí jak občané, tak i firmy. Největší část stromků by se měla vysadit v rámci Dne Země
21. dubna.
A bude to také hezký dárek pro naši obec v rámci oslav
770. výročí od 1. písemné zmínky. 		
			
Herbert Pavera

Je nutné nosit jídlo a pití do kina?

S

příchodem multikin do Česka přišla i móda nošení jídla a pití do kina. Nevím jak Vám, ale
mně docela vadí, když někdo srká či mlaská při sledování filmu v kině. A nejhorší pak jsou
špinavé koberce od rozšlapaného popcornu, chipsů či od rozlité coca-coly. K tomu si ještě
připočtěte umaštěná sedadla, do kterých si malí i velcí občas utřou ruce.
Také do našeho kina si někteří diváci nosí jídlo i pití. A protože nájemci kina zjistili, že i u nás je
plno odpadků na zemi a jsou již i umaštěná sedadla, zakázali nosit jídlo a pití do kina. Myslím
si, že je to správné rozhodnutí, vždyť sedadla by měla vydržet až 20 let.
Moc děkujeme všem za pochopení a nenošení jídla a pití do kina.
Herbert Pavera

Víte, co máte dělat, najdete-li v přírodě
mládě či poraněné zvíře?

P

ři procházce přírodou i při cestování můžeme ve volné přírodě narazit na mládě nebo poraněné zvíře. Řada lidí při nálezu mláděte ho hned bere do rukou a někdy i domů. Některá
zvířata, pokud na nich necháte svůj pach, již jejich rodiče nepřijmou!
Velmi pěkný manuál o tom, jak se chovat při setkání s mláďaty i jaká opatření dělat při nezvané
návštěvě některých zvířat ve vašich domech zpracovala Záchranná stanice Bartošovice.
Mj. se zde dovíte, že najdete-li srnče nebo malého zajíce ležet klidně na poli, v trávě, máte ho
nechat ležet na místě, matka se k němu určitě brzy vrátí. Rovněž si v manuálu přečtete, jak
se bránit návštěvě nevítaných hostů jako je kuna nebo strakapoud. Více informací najdete na:
http://csopnj.cz/zachranna-stanice/co-delat-kdyz-brozurka-ke-stazeni/.
Herbert Pavera
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Zpravodajství z obce/Školy/Výchova

Obec ocenila dárce krve

N

a 10. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice dne 16. 12. 2019 byl pozván občan - dárce
krve p. Ondřej Fus, kterému Český červený kříž v Ostravě udělil Zlatý kříž II. třídy za 120
bezpříspěvkových odběrů krve. Starosta obce předal dárci krve Pamětní list, věcný dar, poděkoval mu za jeho občanský počin a popřál mu pevné zdraví a mnoho úspěchů v osobním
i pracovním životě.					
Janetta Gratzová

Zprávy z knihovny

Beseda s Evou Tvrdou Místní knihovna Bolatice
v roce 2019 v číslech
Stav knihovního fondu - 14 388
Přírůstky knih - 1 135
Úbytky knih - 1 450
Počet titulů docházejících periodik - 59
Počet výpůjček - 26 343 - z toho periodik - 3 965
Vyřízené požadavky MVS
(meziknihovní výpůjční služby) - 179
Vyřízené rezervace knih - 1 088
Počet čtenářů - 933 - z toho do 15 let - 382
Počet návštěvníků knihovny celkem - 16 769
Nejpilnější čtenář - 391 výpůjček

Nejpůjčovanější knihy za rok 2019

Patrik Hartl, Nejlepší víkend (19x)
Michaela Klevisová, Zlodějka příběhů (19x)
Alena Mornštajnová, Slepá mapa (18x)
Táňa Keleová-Vasilková, Já a on (17x)
B. A. Paris, V pasti lží (16x)
Robert Bryndza, Chladnokrevně (15x)
Petra Dvořáková, Dědina (15x)
Alena Mornštajnová, Hana (15x)			

J

iž poněkolikáté jsme v knihovně přivítali regionální spisovatelku Evu Tvrdou, tentokrát u příležitosti vydání její nové knihy.
Během přednášky nás seznámila se svými předešlými knihami - se sérií „Slezská trilogie“, odehrávající se na Hlučínsku, či s detektivním příběhem z centra Ostravy „Mrtvou neměl nikdo
rád“, psaném v tzv. Silesia Noir žánru.
Ve druhé polovině přednášky představila Eva Tvrdá svou novou knihu Očima vidět/Očami vidźeć, která je psána dvěma jazyky - češtinou a laštinou, jejíž historii nám také přiblížila. Přednáška byla zakončena předčítáním úryvku v lašském jazyce, které jsme si všichni opravdu užili.
Nechyběla ani možnost zakoupit nové i starší knihy této oblíbené spisovatelky.
Klára Korpasová

Jana Štěpáníková

Školy/Výchova/Vzdělání
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Victorian Catherine
D

alší ze série přednášek v knihovně nesla téma „Svatba a její tradice“ a povyprávět nám
o nich přišla Kateřina Krejčová alias Victorian Catherine, která viktoriánskou dobou doslova
a do písmene žije.
Nejprve nám popsala průběh viktoriánské svatby, tradice a zvyky. Dozvěděli jsme se mnoho
pikantních i vtipných zajímavostí. A jelikož se paní Krejčová nedávno vdávala, samozřejmě ve viktoriánském stylu, nechyběl ani popis celé její svatby s kouzelnými fotografiemi. Všichni přítomní
měli také možnost vidět několik zajímavých ukázek té doby, například originální rukavice či
mnoho krásných knih z dob 19. století. 			
Klára Korpasová

Zprávy ze ZŠ a MŠ Bolatice
Florbal holky - 2. místo v okrese

Sport ve škole

Ž

ČEPS Cup – florbal
Z

ačátkem ledna na nás čekalo krajské finále v ČPP Aréně v Ostravě, kde se utkalo 10 nejlepších týmů z kvalifikací. Možná na kluky zapůsobila nervozita z velké haly, a přestože v prvním
utkání dali 4 góly, prohráli jej 3:1 (ano, dali jsme si 3 vlastní góly). Ve druhém utkání jsme se
nedokázali oklepat z velkého zklamání a také odešli bez bodu. V posledních dvou zápasech se
kluci zvedli a vybojovali dvě vítězství, což nám nakonec zaručilo krásné třetí místo ve skupině.

Děkujeme klukům za parádní reprezentaci školy!		

David Neuvald

e na naší škole máme výborná děvčata, je jasná věc. O tom, že máme skvělé sportovkyně,
není třeba diskutovat. A to, že se naše družstvo dívek umístí na stupních vítězů ve florbalovém turnaji škol, je již třetím rokem jistota.
Holky si v prosinci na domácím hřišti vybojovaly postup mezi nejlepších pět týmů v okrese
Opava a 21. ledna 2020 zamířily do sportovní haly ZŠ Mařádkova obhájit loňský titul. Úvodní
tři zápasy jsme s přehledem vyhráli, poslední náš soupeř však měl na kontě také tři vítězství.
Tudíž jsme se ve vzájemném zápase utkali přímo o postup do krajského finále. Letos jsme
na naše soupeřky nestačili, ale není se za co stydět, druhé místo v okrese je parádní úspěch.
Gratulujeme!!!					
David Neuvald

Školy/Výchova/Vzdělání
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Televizní soutěž Bludiště

pondělí 27. ledna 2020 měli žáci 9. tříd možnost zúčastnit se natáčení oblíbeného pořadu
Pečení a zdobení perníčků VBludiště.
Natáčení probíhalo v budově České televize v Ostravě - Radvanicích.
Naši školu reprezentoval čtyřčlenný tým ve složení: Vojta Tomšů, Karolína Balarinová, Nikol

Radziková a Simona Jakšová. Zbytek žáků spolu s třídními učiteli své spolužáky povzbuzoval
z hlediště. Našemu týmu se po celou dobu soutěže dařilo, nejvíce bodů se jim podařilo získat
v laserovém bludišti. I když si náš tým vedl dobře, na výhru to nestačilo, a tak jsme se hned
po prvním kole vraceli domů.
Myslím si, že pro všechny z nás to byl obrovský zážitek a velice zajímavá zkušenost.
Nikola Řehánková, 9.B

V pondělí 27. ledna 2020 jsme se vydali na natáčení pořadu Bludiště. Když jsme přijeli, odložili
jsme si své věci v šatně a nás, soutěžící, si odvedli do kostymérny a maskérny.
Potom už začalo samotné natáčení, které jsme si opravdu užili, protože jsme měli možnost
vyzkoušet plno zajímavých disciplín a otestovat naše vědomosti, ale i naše fyzické schopnosti.
Proti sobě jsme měli opravdu silného protivníka, takže jsme bohužel nevyhráli, ale to nás tolik
netrápilo, protože nás provázela příjemná atmosféra, kterou vytvořili naši spolužáci.
Všichni lidé ve studiu na nás byli opravdu hodní a rozuměli jsme si. Byla to opravdu dobrá
zkušenost a jsem za ni ráda.
pátek 29. listopadu proběhlo ve školní jídelně pečení a zdobení perníčků. V průběhu akce se
Simona Jakšová, 9.B
zde vystřídalo zhruba 50 dětí, které přišly s rodiči či prarodiči a aktivně se zapojily do vyrábění perníčků a následného zdobení. Účastníci pekli perníčky nejen pro sebe, ale také na vánoční
mši svatou, která byla spojena s otevíráním betléma o Štědrém dnu. Z této mše si děti mohly
perníčky odnést a poté je ochutnat. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na akci podíleli
- především skvělým kuchařkám Petře Buchtové a Sandře Hanzlíkové, které nám připravily těsto
a nachystaly občerstvení a celou dobu pilně zajišťovaly vše, co bylo třeba. Dále děkuji za pomoc
s organizací paní učitelce Magdaléně Hluchníkové, vedení školy za možnost uskutečnit tuto akci
a všem rodičům i dětem, kteří se zapojili do průběhu akce.
						              Andrea Pavlíková

V

Krátké zprávy ze školy...
Projektový den „Pravěk“ ve 3.A a ve 3.B

Pythagoriáda - školní kolo

V

e dnech 27. - 29. ledna proběhlo na naší škole školní kolo Pythagoriády. Jedná se o matematickou soutěž pro žáky pátých až osmých tříd. V letošním roce se soutěže zúčastnilo 106 žáků
naší školy. Každý z nich řešil po dobu 60 minut 15 zapeklitých úloh (pro jednotlivé ročníky byly
úlohy jiné), které ověřily jejich logické myšlení. Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo správně
vyřešil minimálně 10 úloh.
Úspěšní řešitelé školního kola:
Kozel Šimon (5.C) - 15 bodů
Pavlík Jirka (6.A) - 10 bodů
Vitásek Daniel (7.B) - 10 bodů
Scheffczik Václav (8.B) - 14 bodů
3.B cestovala s Machem a Šebestovou za člověkem neandrtálským. Upekli jsme si perníková
Šteffková Vendula (8.B) - 11 bodů
zvířata, lovili společně s pravěkou tlupou ze 3.A mamuta, počítali pravěké příklady a zjistili
Úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme hodně štěstí při dalších matematických soutěžích. mnoho nových informací. Odměnou nám byly zuby divokých zvířat na náhrdelníku.
						           Silvie Wawrzinková
Lucie Migotová

Hledáme nejlepšího Mladého
chemika ČR 2019/20

V

e Světě techniky v Ostravě proběhlo 28. ledna 2020 slavnostní vyhlášení soutěže „Hledáme
nejlepšího Mladého chemika ČR“. Soutěže se účastnilo 211 žáků ze 72 škol. Mezi vyhodnocenými byli i dva žáci naší školy. V krajském kole této soutěže dosáhl na 11. místo Vojtěch Tomšů
(9.A) a společně s Eliškou Matýskovou (9.A) postoupili mezi 30 nejlepších do regionálního kola,
ve kterém Eliška Matýsková obsadila velmi pěkné 10. místo. Oběma soutěžícím blahopřejeme.
Alena Návratová

V

pátek 13. 12. jsme v naší třídě 3.A měli projektový den „Pravěk“. Do školy jsme dorazili
v kostýmech pravěkých lidí. Třída byla krásně vyzdobená. Měli jsme tam strom a jeskyni.
Líbilo se mi lovení mamuta, hra na buben, soutěž v přetahování lanem a házení na mamuta.
Moc jsme si to užili a snad si to někdy zopakujeme.
Erik Lamla, 3.A
Se svými spolužáky a naší paní učitelkou jsme si zahráli na pravěk. Hráli jsme hru, jak v pravěku
lidé lovili mamuta. V hodině TV jsme se houpali na provazech a hráli jsme přetahovanou. Ve třídě jsme kreslili obrázky z této doby. S sebou jsme si měli přinést masovou svačinku, která byla
jako ulovený mamut. Ukázali jsme si, jak lidé byli v tlupě sehraní a pomáhali si. Moc se mi tento
den líbil. 						 Katrin Jarkulischová, 3.A

Školy/Výchova/Vzdělání
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Divadelní představení Slunečnice 2019

J

iž poněkolikáté nás do Bolatic přijela navštívit Divadelní společnost Slunečnice. Vystoupení,
které se odehrálo v našem kulturním domě začátkem prosince, žáky pobavilo, nejmenší školáčky známé písně zvedaly ze židlí a pro všechny přineslo nádech slavnostní atmosféry adventního času plného očekávání.

áci ze čtvrtých tříd si vyzkoušeli, jak těžké je vyšívání. Někteří byli velice zruční a znali různé
druhy stehů již z domova.

Hra o přežití
Ž

áci čtvrtých tříd se zúčastnili vzdělávacího projektu Podpora finanční gramotnosti ve školách. Náplní byla velice zajímavá hra založená na směnném obchodování. Pokud hráčům
přálo štěstí a dokázali vhodně argumentovat na pomyslném středověkém tržišti, dokázali přežít
další kolo hry. Někteří se stali chudými a jen ojediněle se vypracovali na boháče. Cílem interaktivních a zážitkových metod byl rozvoj podnikavosti žáků.

Vánoční besídka 2.A
V

ánoce, Vánoce přicházejí ..., znělo hlásky žáků 2.A v jednoho prosincového pátku. Děti pro
své rodiče a ostatní příbuzné připravily vánoční atmosféru zpíváním, recitací, hrou na klavír,
tančením i hraním pohádek a příběhů se zimní tématikou. Předvánoční setkání se vydařilo a věřím, že všichni odcházeli svátečně naladěni.			
Šárka Gargošová

Švihadlový král 2019

Poslední den roku 2019

P

oslední den roku proběhl ve veselé vánoční náladě, tradiční výuku vystřídaly hry, ze tříd se
ozývaly koledy, žáci si navzájem předávali dárečky. Slavnostní den jsme ukončili společným
setkáním na chodbě u vánočního stromu, kde každá třída zazpívala oblíbenou vánoční píseň
nebo koledu a vycházející žáci již tradičně přidali vtipné vystoupení. Loučili jsme se s přáním
ako každý rok se žáci nižšího stupně během prosince utkali o titul Švihadlového krále. Odhodpříjemného prožití Vánoc, všeho nejlepšího do nového roku a zpěvem písně Vánoce, Vánoce
lání soutěžících bylo velkolepé, výkony neuvěřitelné a diváci dodali hlasitým povzbuzováním
přicházejí.
jedinečnou atmosféru a povzbuzení pro všechny bojující o titul.

J
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od listopadu do konce 1. pololetí
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Pohádkový karneval

P

oslední listopadové sobotní dopoledne jsme trávili v hale naší školy formou her a soutěží.
Této akce se zúčastnilo 24 žáků 4. a 5. ročníků.
V předvánoční čas jsme navštívili děti v mateřské škole na Borové. V nových prostorách školky
žáci 4.A a 4.B malým kamarádům zazpívali koledy, předali dárečky a připomněli si dobu, kdy
ještě chodili do školky. Na dotaz, zda by chtěli zůstat ve školce, téměř jednomyslně odpověděli:
„Ano!“. Kdo by odolal, ve školce zrovna ten den přinesl „Ježíšek“ dárečky a školní děti si rády
a se zaujetím pohrály s hračkami, které už doma maminky dávno vyřadily. Dodatečně děkujeme
paní učitelce Šárce Opoloné a paní Silvii Michalíkové za příjemně strávené odpoledne.
Známky byly uzavřené, děti spokojené méně či více, a tak jsme den před rozdáním vysvědčení
vyrazili opékat k rybníkům. Někteří opékali sami, jiní měli možnost využít rošt, kde se o vše
staral pan Wrána. Jirka Bortlík si pro nás připravil hru a se svým otcem dovezli především dřevo
a vodu. Všem chlapům děkujeme!				
Markéta Wránová

Zprávy ze Sovičkové třídy

H

alooo, račte všichni dál, máme tady
karneval! Tentokrát v havajském stylu.
Ve čtvrtek 30. ledna ovládly taneční parket
na Borové havajské tanečnice, divoké rytmy
a nadšené děti. Ti nejmenší se svého plesu
už nemohli dočkat. A ti o něco málo starší,
školou povinní, si ples jistě také užili s vědomím, že následující den nemuseli do školy,
protože je čekal zasloužený den volna v podobě pololetních prázdnin. CVČ Kravaře si
pro děti opět připravilo kvalitní program,
u kterého se děti vyřádily, zatančily a zasoutěžily si. Vrcholem večera byla samozřejmě
tombola. Jako vždy velmi bohatá a pestrá.
Snad se v žádných dětských očích neobjevila
smutná slzička a nikdo neodešel bez výhry.
Tombola se jako vždy skládala ze dvou částí,
v jedné z nich vyhrával opravdu každý los.
Za nádhernou tombolu a hladký průběh večera děkujeme všem štědrým dárcům naší třídy, tj. rodičům, sponzorům a CVČ Kravaře. Pane
Karnevale, za rok na shledanou!
Za třídu Soviček na Borové Iveta Komárková

Sběr starého papíru ve škole sběrová soutěž PŘERUŠENA

S

oučasná situace se sběrem papíru nás bohužel nutí pro letošní školní rok ukončit tuto tradiční, užitečnou a mezi žáky oblíbenou soutěž. Hlavním důvodem je, že všechny oslovené firmy nejenže papír nechtějí, ale za jeho odvoz vyžadují poplatek (v případě 20 tun papíru by škola
za odvoz platila přibližně 18 000,- Kč). Výsledky soutěže po prvním kole tedy budou konečné
a o své výhry třídy nepřijdou. Papír ale stále můžete odevzdat ve sběrném dvoře (ul. Hlučínská).
Pokud by se situace změnila, budeme samozřejmě co nejrychleji reagovat. Děkuji za pochopení.
David Neuvald

„Pojďte, děti, pojďte dál, začíná nám karneval!“
Letošní maškarní ples zahájilo vystoupení děvčat skupiny Taurus ze základní školy. Za svižného
rytmu hudby děvčata předváděla své kreace a nadšení pro tanec, za což byla odměněna bouřlivým potleskem dětí i dospělých. Následovalo uvítání všech přítomných a už to jelo! Taneční
parket zaplnily malé postavičky v pohádkových a filmových kostýmech. A že bylo na co koukat
a obdivovat - princezny a čerti, berušky a motýlci, piráti, roboti, zvířátka, prostě pohádkový
karneval.
Celým plesem provázel děti klaun Hopsalín. Legrácky střídaly hry, pohádkové soutěže, tanec, zapojili se i rodiče. I letos se všichni těšili na losování tomboly a losování vstupenek s hodnotnými
cenami. Na všechny se sice nedostalo, ale štěstí neporučíme, tak snad příště. Cenou útěchy byly
na konci akce balónky ve tvaru zvířátek od klauna Hopsalína. Dvě hodiny utekly jako voda a byl
čas se rozloučit. Tak zase za rok.				
Věra Návratová
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Příspěvek za Římskokatolickou farnost Bolatice
Iz 5, 20) Dbá o čistotu svého srdce a své mysli.
Moderně věřící člověk druhého napomíná, ale s láskou; tzn. jen mezi čtyřma očima,
nikdy ne veřejně a v rozčílení. Může se rozhněvat, ale ne cítit nenávist. Koná dobro nezištně,
nežádá vděk a odměnu. Nevnucuje své náboženské přesvědčení, ale působí na druhé způsobem svého života a smýšlení. Snaží se být
svatý. Svatí dnešních dnů jsou lidé, kteří nejsou dokonalí, ale klopýtají. Ovšem klopýtnutí
pro ně není tragédií, protože vědí, že svatost
současného člověka spočívá v neustálém odhodlání začínat znovu. Svatí se nestali svatými
proto, že nikdy neklesli, ale proto, že po každém pádu znovu povstali k novému úsilí.

Ž

ijeme v moderní době. Podíváme-li se
z více úhlů pohledu, máme vymoženosti,
které předchozí doba neměla. Ano, to všechno
máme. Proto nutně vzniká otázka, jaký by měl
být moderní věřící člověk?
Jaký má být moderní věřící člověk?
Neměl by skrývat, že je věřící. Měl by být
věrný v maličkostech všedních dnů, plnit si
své povinnosti, jednat pravdivě a je-li to třeba, pak i přinášet oběť. Věřící člověk raději
mluví s Bohem, než o Bohu, a celý den prožívá
v přítomnosti Boží.
P. Radek Jurnečka říká, že moderně
věřící člověk se vyznačuje moudrostí a jednoduchostí ve způsobu svého života. Když ho
potká nějaké neštěstí, nejedná zkratovitě, ale
snaží se udržet rovnováhu mysli a postupně
se vyrovnává s bolestnou událostí, až dojde do okamžiku vděčnosti a přijetí toho, že
bolest zušlechťuje duši a slzy tříbí osobnost
člověka. Nedělá nic mimořádného, ale vše
koná s mimořádnou ochotou. Poznává sám
sebe a neodsuzuje druhého. Snaží se snášet
posměšky a urážky, ale nenechá si všechno

od druhých líbit. Není upovídaný, ale také
nemístně nemlčí. Nedělá rozdílu mezi lidmi.
V každém člověku prvně vidí jeho duši a až
pak tituly a postavení a nepohrdá ani tím
nejubožejším. Nevytahuje se a přílišně nehovoří o sobě. Neříká zlu dobro a dobru zlo,
nevydává tmu za světlo a světlo za tmu. (srov.

Postní doba: jen projít, nebo prožít?
V následujícím dvouměsíčním období
nás čeká doba postní a s tím související ztišení se a připomínka ukřižování a vzkříšení
Krista, vítězství života nad smrtí, pravdy nad
lží, spravedlnosti nad nespravedlností a lásky
nad nenávistí.
Popeleční středa, kterou vstupujeme
do doby postní a která je zároveň dnem
přísného půstu, letos připadla na 26. února.
Právě doba postní nás vybízí k tomu, abychom
se pro něco rozhodli, a to něco jsme se pokoušeli s Boží pomocí naplňovat. Může to být
rozhodnutí zbavit se špatného návyku, odpustit někomu, kdo nám ublížil, možná nastal čas
odpustit i sami sobě, nezavrhovat druhého
člověka a dát mu ve vztahu více svobody,
přijmout to, že nejsme dokonalí, jak bychom
si přáli, a že máme své chyby, nepřejídat se,
umět odpočívat, ale nelenošit, omezit sledování televize a hodiny trávené na mobilu nebo
počítači, s vděčností děkovat Bohu i lidem
kolem sebe, trávit více času na modlitbě nebo
při četbě Bible…
Možností, jak dobře prožít postní dobu,
je spousta. Stačí se zastavit a podívat se na ta
místa v našem životě, která potřebují doplnit
nebo třeba i zejí prázdnotou. Jde jen o to, co
chceme. Zda chceme postní
dobou jen tak projít, nebo ji
i prožít!
K tomuto našemu úsilí
nám mohou dopomoci pobožnosti Křížové cesty, které
budou po celou dobu postní
vždy v pátek v 16:30 hodin
(v letním čase v 17:30 hodin)
vedené jednotlivými společenstvími naší farnosti a pak
také každou neděli ve 14:00
hodin vedené otcem Lesławem a zakončené uctíváním
Ostatků sv. Kříže.
V sobotu 28. března
se v naší farnosti uskuteční
celodenní postní duchovní
obnova. Letos přijal pozvání
P. ThLic. Petr Smolek a přednášet bude na téma „Uvěřili
jsme živému slovu“. Řeč
bude o tom, jak pracovat
s Písmem svatým, jak ho číst, jak se s ním
modlit a pozastavíme se také nad jeho vybranými úryvky. K této celodenní duchovní
obnově je třeba se přihlásit. Podrobné informace včetně kontaktu k přihlášení jsou
uvedeny na plakátu, ve farních ohláškách
a na webových stránkách farnosti.

Před Velikonocemi bude rozšířená možnost přistoupit ke svátosti smíření. Je důležité
vykonat zpověď zvláště v tomto období. Mějme na paměti i skutečnost, že každý katolický křesťan má povinnost přijmout Tělo Páně
v době velikonoční. Rozpis zpovědníků a časy
jejich zpovídání budou zveřejněny v nedělních
ohláškách, na farních webových stránkách
a také na vývěskách.

kresby Elizabeth Wang

Velikonoce: jen svátky, nebo připomínka
Kristovy oběti?
Svatý týden začíná na Květnou neděli,
která letos připadne na 5. dubna. Průvod
symbolicky naznačuje, že následujeme Pána
na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho
kříže, abychom dostali také podíl na jeho
vzkříšení a životě. Při bohoslužbách této neděle se čtou pašije, které popisují odsouzení
a umučení Ježíše Krista. V tuto neděli bude
rovněž žehnání ratolestí.
Zelený čtvrtek letos bude 9. dubna.
Během večerní liturgie jsou připomínány dvě
události – ustanovení tajemství Eucharistie
a ustanovení kněžství. Obřad mytí nohou je
tím nejhlubším vyjádřením pokory a lásky,
která chce sloužit druhým. Po bohoslužbě
bude přenesena Nejsvětější Svátost Oltářní
do Getsemanské zahrady a následovat bude
adorace.
Velký pátek (10. dubna) je dnem přísného půstu od masa a újmy v jídle. Toho dne
se neslaví eucharistická oběť, ale jsou obřady
na památku utrpení Páně. V samotném úvodu
velkopátečních obřadů padá kněz před oltářem na tvář, aby tak byla vyjádřena vděčnost
Kristově oběti. V závěru obřadů bude přenesena Nejsvětější Svátost Oltářní do Hrobu Páně,
kde bude opět možnost adorace.
Bílá sobota letos připadne na 11. dubna. Večer budeme slavit nejdůležitější bohoslužbu celého liturgického roku – Paschální

vigilii, na které budou obnoveny křestní závazky. Velikonoční vigilie je oslavou svaté noci, kdy
Pán vstal z mrtvých, rozlomil pouta smrti a porazil temnoty zla. Prázdný hrob nám má ukázat,
že jako vítěz vystoupil z hrobu, aby nám otevřel
cestu k životu.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod
velikonoční – oslavíme v neděli 12. dubna.
Mše této neděle má nejslavnostnější ráz v ce-

lém liturgickém roce a je to mše svatá s povinnou účastí. Církev zvěstuje Ježíšovo vzkříšení
a prožívá ho v liturgickém slavení! Na nedělní
podvečer je rovněž plánována Oslava Vzkříšení
v Kulturním domě v Bolaticích.
Ve dnech 22. - 29. dubna 2020 také zamíří skupina více než čtyřiceti poutníků z naší
farnosti do mariánských poutních míst Lurd
a Fatimy. Jedná se o letecký poutní zájezd
pořádaný ve spolupráci s Cestovní kanceláří
Awertravel, s.r.o. Bohatý duchovní program je
spojený s každodenní mší svatou a celá pouť
se uskuteční pod duchovním vedením P. Lesława R. Mazurowského.
Moderní věřící člověk se nebojí začínat znovu
Žijeme v moderní době. Máme vymoženosti, které předchozí doba neměla… Ano, to
všechno máme a hojně těchto možností také
využíváme. Moderní věřící člověk toto neodvrhuje, ale pečlivě tříbí, co mu moderní svět
nabízí, protože ne všechno, co je dovoleno,
prospívá, jsou věci, kterými se člověk nechá
snadno zotročit (srov. 1 Kor 6, 12). Moderní věřící člověk má stále na zřeteli věci Boží, nebojí
se vyjít ze sebe a být tady pro dobro druhého
člověka. Nedělá nic mimořádného, jen se ze
všech sil snaží být věrný v maličkostech všedních dnů. Možná právě toto je směr, kterým
se může ubírat letošní doba postní u každého
z nás.
Za Římskokatolickou farnost Bolatice
Pavlína Řehánková
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POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
sobota 28. 3. 2020

Marek Vácha
O sebezáporech
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Téma:

Uvěřili jsme živému slovu

N

auč se na sobě pracovat, nauč se na sebezápory, nejenom v pátek a nejenom v postní době. Sebezáporem rozumím to, že máš
před sebou snadno dosažitelnou dobrou věc, kterou neuděláš kvůli
lepší, do které se Ti nechce a kvůli které se musíš přemoci. Namísto knihy vyřídíš ten nepříjemný telefonát, namísto mailu někomu,
koho máš rád, napíšeš někomu, kdo to potřebuje. Žebrákovi dáš
desetikorunu, podíváš se mu do očí a potřeseš mu rukou, dáš mu
peníze i důstojnost a svoje ruce si umyješ později, jestli jsi citlivka
a potřebuješ to. Na místo mrazivé severské detektivky, která je bezesporu hitem roku, budeš večer studovat, i když bys nemusel. Pokaždé, když budeš dělat něco, co se Ti nechce dělat, se cosi v Tobě
buduje, cosi v Tobě roste. Naučíš se v průběhu dne dělat důležité
věci a nedělat ty nedůležité. Nauč se být na sebe dost přísný. Jestli
cvičíš nebo posiluješ, dělej to pravidelně a důsledně, i tehdy, když
se Ti vůbec nechce, i tehdy, když se vrátíš domů ve dvě ráno.
Nauč se na sebezápory, a to i tehdy, když máš tisíc a jeden naprosto objektivních důvodů, proč to zrovna dnes nejde, když víš, že
nic se nemá přehánět, že to nikdo z ostatních nedělá a že život je
taky o odpočinku a tak dále. Řeknu to na příkladu. Když z mnoha,
a velmi dobrých důvodů opravdu nemůžeš cvičit se svými činkami,
jistě si to omluvíš před sebou i před ostatními – ale ty svaly nakonec
nemáš, to je marné. Když necvičíš, tak se s tělem nic neděje a tělu
jsou objektivní důvody lhostejné. Necvičíš, nemáš. Nestuduješ, nevíš. Neovládáš se, nedáš to. Bylo by iluzí si myslet, že důležité životní
chvíle zvládneš bez přípravy, stejně jako je iluzí si myslet, že důležitou zkoušku ve škole zvládneš bez učení nebo že zvládneš fotbalový
zápas, aniž by sis kdy před tím kopl do míče. Ty věci je potřeba mít
připravené předem, je potřeba být na sebe ostrý, nutit se do věcí,
nepříjemné napřed, příjemné potom, cílem života není štěstí.
A o svých sebezáporech moc nemluv, není důvod.

PROGRAM:

9:00 – 9:15
9:15 – 10:15
10:15 – 10:45
10:45 – 11:45
11:45 – 12:45
12:45 – 13:45
13:45 – 14:45
14:45 – 15:15
15:15 – 16:15
16:30 – 17:00
17:00 – 18:00

P. ThLic. Petr Smolek
Kostel sv. Stanislava v Bolaticích a fara

Zahájení postní duchovní obnovy na faře
1. Přednáška – Boží Slovo vede ke spáse
Přestávka, občerstvení
2. Přednáška – Boží Slovo utváří Boží lid
Oběd
Možnost tiché adorace v kostele a svátosti smíření na faře
3. Přednáška – Jak číst Písmo svaté
Přestávka, občerstvení
4. Přednáška – Modlitba s Písmem svatým
Pobožnost k Panně Marii, Matce ustavičné pomoci v kostele
Mše svatá v kostele
Ukončení duchovní obnovy krátkou adorací a svátostným požehnáním

K celodennímu prožití duchovní obnovy je nutno se přihlásit (viz kontakt pro přihlašování).
Prosíme, přihlašujte se včas, kapacita míst na faře je omezena! Přineste si s sebou Písmo svaté.
Večerní mše svatá s nedělní platností je otevřena pro všechny! Cena: 100,- Kč (zahrnuje oběd a občerstvení)
Kontakt pro přihlašování:
e-mail: rekolekcebolatice@seznam.cz, tel.: 728 733 409

Zahrádkáři informují

B

Přednášející:
Místo konání:

řezen ohlašuje jaro: „Dříve než se naleje první pupen a rozvine první list, je tu rozkvetlý květ;
dříve než příroda počne dýchat, kvete; láska je první. Všechno ostatní přijde až později.“
(Karel Čapek). My ale nečekáme, až to přijde. Pokračujeme s tím, co jsme v únoru nedokončili.
Venku připravujeme záhony, vysazujeme ovocné stromy a okrasné opadavé dřeviny. Kromě kořenové zeleniny vyséváme i hrách, ředkvičku a špenát. Vysazujeme cibuli ze sazečky. Pařeniště
jsou v plném provozu - průběžně připravujeme sadbu zeleniny a květin. Koncem měsíce vysazujeme na záhony salát, kedlubny a předklíčené brambory. Máme připravenou netkanou textilii
jako ochranu před mrazíky. Skleník nebo fóliovník čeká na výsadbu papriky a rajčat, s tím ale
nespěcháme. Dokončíme zimní řez jádrovin, koncem měsíce začínáme roubovat jabloně. Stří-

káme proti rzi hrušňové. Začátkem měsíce dokončíme řez wistárie, ibišku, trubače a vinné révy.
Vyčistíme trvalkové záhony, skalky a jezírka. Odstraňujeme zimní kryty, ořežeme okrasné traviny
a růže. Provzdušňujeme trávník (vertikutací). Mulčováním se bráníme proti suchu. Je čas na jarní výsadbu lilií, koncem března lze vysazovat skalničky a rozmnožovací korálky mečíků. Kvete
mnoho jarních cibulovin (krokusy, sněženky, bledule atd.) a raně kvetoucí keře. Jaro přichází….
Krokusy ohlašují jaro.
Duben je měsíc plný práce: „Duben, to je ten pravý a požehnaný měsíc zahradníkův. Ať si jdou
do háje milenci se svým velebením máje.“ (Karel Čapek). V dubnu začíná vše rašit, takže při
okopávání vidíme rostliny, které bychom jinak mohli poškodit. Proto je na čase čistit a upravovat skalky, trvalkové záhony, včetně cibulovin. Od teď hlídáme rašící plevel a průběžně se ho
zbavujeme. Začátkem měsíce dokončujeme resty z března. Odstraníme zimní kryt. Vysazujeme
jehličnany. Dokončíme vertikutaci trávníku a koncem měsíce jej poprvé posečeme. Od poloviny
měsíce můžeme vysévat nový trávník. Upravíme zahradní chodníky a terasy, připravíme zahradní
nábytek, bazény a grily na novou sezónu. Na zeleninové zahradě práce vrcholí. Veškerá zelenina
na zahradě roste, některá se sklízí, některá se vysazuje. Rajčata, lilek a papriky zatím vysazujeme do skleníků nebo do fóliovníků. Do volné půdy vyséváme odolné letničky. Vysazujeme trvalky,
příliš velké rostliny můžeme dělit. Protože už kvetou ovocné stromy, ošetřujeme je chemicky
proti květopasu, obaleči nebo pilatce (podle návodu). K drobnému ovoci (jahody, rybíz atd.)
přisypeme kompost. Duben je ideální měsíc pro výsadbu meruněk a broskvoní. Koncem dubna
připravujeme truhlíkové rostliny. Průběžně je otužujeme, ale hlídáme předpověď počasí. Po 20.
dubnu můžeme začít s výsadbou jiřin. Vyraší až po „třech zmrzlých“. Koncem měsíce rovněž
vysazujeme hlízy mečíků a ostatní teplomilné cibuloviny. V dubnu kralují zahradám alpinky,
narcisy, hyacinty a další jarní cibuloviny. Duben je plný barev.
Takže si vyhrneme rukávy a jdeme na to. Přeji Vám hodně pěstitelských úspěchů a jen radost
a uspokojení z práce na zahradě.
Za ČZS Karel Matelský
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Činnost klubu pro výzkum souvků Amatérští hokejisté informují

V

ážení spoluobčané,
konec základní části letošního ročníku AHL se kvapem blíží. Poslední utkání je naplánováno
na 9. března a ve stejný den začínají boje v play-off. To je letos (nejspíš kvůli omezení provozu
ledové plochy) nahuštěno do pouhých tří březnových týdnů. Pro týmy, které by případně postupovaly z předkola až do finále, to znamená hrát skoro obden - pořádná fuška. Při vší úctě
k našemu týmu si myslím, že na základě letošních výsledků, které jsou asi nejhorší za dobu
našeho působení v AHL, tyhle starosti mít nebudeme  (některé z důvodů jsem zmiňoval v minulém vydání zpravodaje). Výkony nebyly vždycky špatné, ale většinou chyběl ten pověstný „kousek
něčeho“, co by ve vyrovnaných zápasech překlopilo vítězství na naši stranu. V době, kdy píšu
tyto řádky, nám zbývá odehrát posledních pár zápasů a nějaký ten bodík k postupu do play-off
ještě potřebujeme, abychom mohli překvapit a případně i zaskočit některého z favoritů stejně
jako loni.
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 9. setkání sběratelů souvků v Bolaticích dne 7. 9. 2019.
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
Za kolektiv amatérských hokejistů z Bolatic Tomáš Boček
bčané Bolatic jsou prostřednictvím Bolatického zpravodaje a internetových stránek obce pomáhá finančně zajistit.
informováni o expozici souvků ve Skanzenu lidových tradic a řemesel. Souvky jsou horninové
částice, transportované činností ledovce. Jejich výskyt ukazuje rozsah zalednění v dobách ledových. Expozice souvků v Bolaticích vznikla souhrou dvou příznivých okolností. Pan Jiří Dudek se
od roku 2007 věnoval sbírání souvků a pan Herbert Pavera, starosta Bolatic, se rozhodl souvky
převzít a vytvořit veřejně přístupnou expozici. Tak vznikla v roce 2013 v bolatickém skanzenu
trvalá expozice souvků. Shromážděný soubor souvků doplňují nové sběry. Sbírka souvků informuje návštěvníky o přírodních památkách pocházejících z dob pleistocenních zalednění Hlučínska a dalších částí moravskoslezské oblasti. Jde o největší sbírku souvků v České republice.
Všechny kolekce souvků v českých muzeích představují jen zlomek toho, co nabízí sbírka souvků
v Bolaticích. I ti, kteří se profesně souvky zabývali, v ní nacházejí souvky, které dosud neznali.
Od září 2015 se v muzeu souvků scházejí na setkáních pořádaných dvakrát ročně sběratelé
souvků, zájemci o souvkovou problematiku a milovníci přírody. Na jejich pořádání se podílí
místostarosta pan Martin Bortlík. Tak vznikl neformální klub pro sběr a výzkum souvků, který již
po svém prvním setkání v roce 2015 začal spolupracovat s německou Společností pro výzkum
souvků v Hamburku. Tato společnost vydává odborný časopis Geschiebekunde aktuell. Ve vědecké radě časopisu jsou zastoupeni pracovníci z univerzit Německa a skandinávských zemí.
Časopis vychází 4x ročně v nákladu 500 výtisků a je rozšiřován v Německu, skandinávských
zemích, Holandsku a Velké Británii. Jde o přední evropské periodikum o souvcích s dlouhou
tradicí. Zpráva o prvním setkání v muzeu souvků vyšla v Geschiebekunde aktuell v listopadu
2015. Od té doby tento časopis informoval o setkáních v Bolaticích třikrát, naposled ve svém
únorovém vydání z roku 2020. Článek o 9. setkání v Bolaticích a aktivitách klubu pro výzkum souvků je dostupný na internetových stránkách Bolatic (expozice souvků) na adrese
http://www.bolatice.cz/obec-bolatice/informace-o-obci/expozice-souvku/.

O

Folklorní soubor
Borovanka

G

Dosud vyšlo v Geschiebekunde aktuell 9 článků o činnosti a výzkumech klubu v moravskoslezské oblasti. Připravují se články o historii výzkumu souvků, významných bludných balvanech aj.
Klub je ve spojení s řadou členů Společnosti pro výzkum souvků z Hamburku, Berlína, Rostocku
aj. Pro ty, kteří se v severním Německu a Pobaltí věnují souvkům, bylo překvapením, že se u nás
souvky zabývá tolik lidí. V České republice informují o činnosti klubu, o schůzkách a různých
výzkumech internetová média, webové stránky o souvcích (https://souvky.estranky.cz/) a sborník Archeologie Moravy a Slezska vydávaný Českou archeologickou společností, pobočkou pro
Moravu a Slezsko. Významný je také prostor, který Bolatice na svých webových stránkách věnují
expozici souvkůa a profesní činnost pana Radima Herudka. Jsou tak zpřístupněny nejen články
z Gechiebekunde aktuell, ale i další publikace o souvcích. Sběratelství je významný společenský
fenomén. Nezanedbatelný je prvek „radosti“, který přináší. Platí to i pro sbírání souvků. Bez
systematického sbírání souvků by ostatně jejich výzkum nebyl možný. V Bolaticích se podařilo
vytvořit něco, co sběratelství významově přesahuje, co u nás jinde nemá obdoby. O činnosti
klubu, zpravodaji Souvky Plus a dalších aktivitách členů kruhu se opakovaně pochvalně vyjádřil
prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc. a mnozí další. Klub pro výzkum souvků se stal známým v zahraničí a zprávy o něm uveřejňuje prestižní odborný časopis. Takto lze zhodnotit činnost klubu
za uplynulých 5 let. 						
Aleš Uhlíř

ulášfest ve Štěpánkovicích, Barevný večer v Bolaticích, Setkání seniorů v Šilheřovicích, Setkání seniorů v Hněvošicích, Setkání jubilantů v Bolaticích, to jsou akce, kde folklorní soubor
Borovanka vystupoval od dožínek zhruba do prosince.
Pak následovaly prosincové adventní akce, jako bylo vystoupení pro klienty Rehabilitačního
ústavu v Chuchelné či společné vystoupení Česko zpívá koledy se souborem Srubek ve Štěpánkovicích. Vystoupení pro svěřence a sousedy příspěvkové organizace Sírius v Opavě se konalo
na prostranství před vstupem do budovy. Zaměstnanci Síria připravili bohaté občerstvení pro
všechny, kdo přišli zažít tu předvánoční atmosféru a jsme velmi rády, že jsme k ní mohly přispět
i my. Poslední akcí loňského roku byly Koledy na skanzenu v Bolaticích. Deštivé počasí sice
nevytvářelo dojem Vánoc, ale doufáme, že naše hlučínské koledy v podání všech vystupujících
toto alespoň trochu napravily.
Ovšem jenom vystupováním jsme se v minulém roce nezabývaly. Pro prezentaci souboru se nám
podařilo vytvořit webové stránky www.borovanka.cz, abychom se mohly případným zájemcům
představit a ukázat, čím se zabýváme.
Druhou, pro nás poměrně důležitou záležitostí bylo nahrání CD s hudbou k tancům Hlučínské
besedy, kterou chceme i nadále prezentovat včetně tanců v co nejširším okolí. Nahrávání se
uskutečnilo v nahrávacím studiu v Jablunkově u pana Martina Roženka. Zpěvy jsme si nazpívaly
samy. O hudební doprovod ve složení housle, harmonika a basa se nám postarali skvělí muzikanti Slovácká muzika - Muzikanči z Opavy v čele s vedoucím Petrem Kopičkou, který s pečlivostí
a trpělivostí sobě vlastní dokázal tyto dva soubory sladit dohromady, a doufáme, že výsledek se
bude líbit posluchačům a divákům stejně jako nám. Touto cestou bych mu ještě jednou chtěla
poděkovat, tak jako i ostatním muzikantům a členkám souboru. Organizace nahrávání nebyla
jednoduchá a časově byla dosti náročná.
Chtěla bych poděkovat řediteli Základní školy v Bolaticích za možnost zkoušet v jejich prostorách. Za spolupráci všem, kteří nám pomáhali s tvorbou krojů, ať už to byla paní Schwanová,
která nám je šila, nebo paní Jakšová, která nám vyšívala zástěry. Děkujeme za přízeň a podporu
všech, kteří nám fandí a hlavně za přízeň diváků, která se projevuje mimo jiné i tím, že si nás
zvou na další akce.
V nejbližších dnech budeme vystupovat v Ludgeřovicích a Služovicích. Věříme, že i tam přispějeme svým představením hlučínských písní, tanců a mluveným slovem k rozšíření povědomí
o našem folkloru a tradicích právě v době, kdy si připomínáme 100. výročí vzniku Hlučínska.
Za soubor Borovanka Daniela Hartošová
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Ohlédnutí za sezonou 2019
aneb co přinese ta letošní?
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Klub seniorů informuje

N

ovodobá historie družstva žen SDH Bolatice se začala psát na jaře roku 2015. Družstvo poskládané z děvčat několika sborů opavského okresu (SDH Strahovice, SDH Hněvošice, SDH
Vrbka, SDH Chlebičov, SDH Zlatníky) hledalo sbor, který by se ho ujal. Měly jsme obrovské štěstí,
že si nás pod svá křídla vzal právě SDH Bolatice. Víme, že to s námi nemají vždy jednoduché, ale
budeme se i nadále snažit reprezentovat a pomáhat, jak nejlépe budeme schopny.
A teď už k sezoně 2019, kterou jsme zahájily jako tradičně na podzim přípravou v místní tělocvičně. Zúčastnily jsme se celkem 14 soutěží. Třikrát jsme se umístily na stupních vítězů. Sezonu
jsme zahájily třetím místem na okrskovém kole v požárním sportu, které se konalo v Borové.
Nejlepšího času sezony jsme dosáhly ve 4. kole Moravskoslezského poháru v Chlebičově, kde
nám čas 17:88 vynesl 4. místo.
Prioritou sezony 2019 pro nás byl opět Moravskoslezský pohár. Až do poslední chvíle jsme
bojovaly s několika týmy o udržení v elitní pětce. V předchozích dvou ročnících jsme o dobré
umístění přišly na poslední soutěži. Štěstí stálo tentokrát při nás. Za páté místo v Neplachovicích bereme i celkové páté místo v Moravskoslezském poháru. Celkové vítězství patří ženám
z Kozmic, druhá skončila Svoboda, a to nejen v ženské kategorii, ale také v mužské, třetí příčku
získaly Malé Hoštice.
Dříve, než přejdeme k výsledkům sportovního družstva mužů v loňském roce, je na místě říci, že
uplynulá sezona byla opět velmi těžká. Po sezoně 2018 nás opustili další dva dlouholetí členové. Na začátku jara tak ještě nebylo vůbec jasné, zda družstvo mužů vůbec vyběhne. Nakonec
se nám však podařilo sehnat náhradu a vsadili jsme na novou mladou krev a částečně tak tým
omladili. Podařilo se nám tak v loňském roce zúčastnit se již 16. ročníku Moravskoslezského
poháru. V jeho průběhu jsme se potýkali s mnoha problémy, zejména se zraněními a technickými problémy, které se podepsaly na celkových výsledcích.

P

les seniorů v Bolaticích se za hojné účasti domácích i hostů z okolních vesnic konal v pátek
3. ledna 2020. K tanci a poslechu hrála skupina Klasik. Pohoštění bylo podáváno v útulném
prostředí kavárničky, kde se mohli přítomnú občerstvit i jinak. Bohatá tombola zaplnila pódium
a patří za ni všem níže jmenovaným srdečné díky. Taneční skupina předvedla sicilské tance,
které byly odměněny velkým potleskem.
Týden poté vystoupila taneční skupina se stejným vystoupením na plese seniorů v Chuchelné.
Dne 27. ledna proběhlo v Dolním Benešově setkání zástupců seniorů Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska západ a východ, na kterém se přítomní dohodli na společném setkání zástupců obou
skupin. Setkání se uskuteční v září letošního roku v Kulturním domě v Dolním Benešově, kde
budou přítomní na workshopech prezentovat svou činnost.
Dne 3. a 4. února 2020, k 100. výročí přiřazení Hlučínska k Československu, probíhaly v Kulturním domě Hlučín vzpomínkové akce a celodenní poutavá konference, která byla přenášena
do našich domovů prostřednictvím internetu. Seniorky v hlučínských krojích obohatily svým vystoupením slavnostní zahájení oslav.
V polském Borucině se dne 14. února skupina seniorů z Bolatic zapojila do veselí na maškarním
plese.
A co připravujeme:
Setkání se zástupci Klubu seniorů Královského města Slaný a jejich účast na masopustním veselí v Bolaticích, masopustní průvod a vystoupení taneční skupiny, přednášky a kvízy.
Děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly a členům Klubu seniorů za přípravu a věcné dary:
Obecní úřad Bolatice, Rostislav Teuer, Stavitelství Uvara, Mgr. Herbert Pavera, Isotra, DK1 Ing. Daniel Kozel, Zahradnictví Mazal, Kappa CNC - p. Kristián Uvara, Petrometal, Elektro - p. Michalík, Masáže - pí Romana Šoltová, Lanex, Conrop, Azpek, Generali pojišťovna - p. Kurka, bar
Céčko - p. Pomykal, p. Pagáč, Malhvo, Keramika - pí Vlková, Kosmetika - pí Monika Fojtíková,
Elektro - p. Pašek, Teta drogerie, Lékárna Bolatice, Tuty - prodejna Tempo Bolatice, kadeřnictví Šárka Ševčíková, obchod - Šárka Šimečková, p. Jaroslav Hafera, Ing. Jiří Kupka, manželé Šimečkovi, p. Rostislav Ploch, Kadeřnictví - pí Monsbergerová, pí Eva Jakšová, pí Ďuricová, p. Stromský, p. Josef Fuss, p. František Fuss, p. Max Ritzka, Perfect Coffee - pí Pagáčová, p. Stoklasa,
Rasl - interiéry.			
					
					
Klub seniorů Bolatice

Moravskoslezský pohár se v loňském roce skládal z 12 soutěží - historicky nejnižší počet. Naši
muži se zúčastnili všech 12 kol. Nejlepším výsledkem loňského ročníku bylo 5. místo na soutěži
v Oldřišově. Nejlepší čas na 2B hadice byl dosažen v Oldřišově - měl hodnotu 15:29, na 3B
hadice to bylo 18:49 ve Vávrovicích. Na ostatních závodech jsme podávali průměrné výsledky,
které stačily většinou na umístění kolem 10. místa. O vítězi celého seriálu a dalších umístěních
na stupních vítězů bylo rozhodnuto tak jako loni až v závěrečném kole, které proběhlo druhou
zářijovou sobotu v Neplachovicích. Mistrem loňského ročníku se stalo družstvo mužů z Hněvošic, 2. příčku získalo družstvo mužů ze Svobody se stejným počtem bodů, ale horším umístěním
a bronzové umístění vybojovali muži z Jamnice. Naši muži obsadili stejně jako v roce 2018
celkovou 9. příčku.
Slavnostní vyhlášení celého seriálu a předání cen nejlepším družstvům v obou kategoriích muži
i ženy se uskutečnilo v sobotu 23. 11. 2019 na slavnostním galavečeru v novém Kulturním domě
v Kobeřicích.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem členům soutěžních družstev a také všem ostatním, kteří
byli jakkoliv nápomocni. V další řadě bychom také rádi poděkovali za podporu obci Bolatice
a všem našim sponzorům.
Loňská sezona sice nebyla tou nejlepší v historii, ale o to více se budeme snažit zlepšit se v té
letošní, která nám začíná okrskovým kolem v požárním sportu v Borové.
Za SDH Bolatice Stanislav Pašek a Lenka Sedláčková
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Představujeme Vám netradiční
sport, kterému se můžete věnovat
na Albertovci

V

oltiž - pro mnohé neznámé slovo, pro nás však smysl života. Je to sport, kterému se věnujeme
od dětství. Je charakterizován jako gymnastika na koni, který cválá. Řadí se mezi jezdecké
disciplíny stejně jako např. skoky, drezura, všestrannost atd.
Historie voltiže vychází už z rytířských soubojů a vojenského výcviku. V současnosti je to sportovní disciplína, která spadá pod hlavičku České jezdecké federace, která zaštiťuje všechny
jezdecké disciplíny. Je to jediná jezdecká disciplína, která má v České republice mistra světa.
Voltiž má své národní soutěže, Mistrovství Evropy, Mistrovství světa a Světové jezdecké hry, které
se konají každé čtyři roky – stejně jako olympiáda a soutěží se v několika kategoriích a věkových
skupinách od dětí po seniory.

Součástí soutěžního vystoupení je povinná sestava, která se skládá ze 7 cviků, a volná sestava,
která se skládá ze statických a dynamických cviků. Soutěžíme jako jednotlivci i jako skupiny.
Vystoupení se hodnotí známkou s maximální hodnotou 10 bodů. Součástí výsledné známky je
i výkon koně, technické provedení jednotlivých cviků a umělecký dojem.
Vrcholová voltiž je sport, který bere divákům dech - je to téměř „extrémní“ sport, avšak obohacený o umělecký dojem a krásné silné zvíře. Na rozdíl od ostatních extrémních sportů je
ve voltiži poměrně nízký výskyt úrazů.
Pokud tě naše povídání zaujalo, máš rád/a koně a je ti více jak 6 let, přijď se podívat na náš
trénink, který probíhá každou středu (od 16:30 hod.) a sobotu (od 9:00 hod.) v kryté hale
Hřebčína Albertovec. Vyzkoušíš si akrobacii na koni a můžeš se stát jedním z nás. A třeba už
v létě s námi vyrazíš na některý z domácích či mezinárodních závodů.
Děti z JK voltiž Albertovec

Spolky/Organizace
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Kategorie Hrdinové handicapu, vítěz: Kateřina Vlková

N

a základě příběhů a dlouholetých zkušeností víme, že mezi
handicapovanými lidmi jsou opravdoví hrdinové, kteří mohou sloužit ostatním jako vzory. Kromě toho právě v nejobtížnějších situacích platí dvojnásob, že s úsměvem jde všechno
líp.
Proto byly založeny webové stránky www.hecportal.cz, na nichž
tyto vzory a úsměvné situace, jakož i poučení a tvůrčí přístupy,
chceme zveřejňovat - za přispění vás, samotných aktérů života.
Naším hlavním projektem „Rekordy handicapovaných hrdinů“
jsou (ve spolupráci s veřejností) především oceňovány principy
olympijského hnutí, tedy principy přátelství, odbourávání jakékoli diskriminace a popularizace mimořádných výkonů: především ve smyslu pomoci druhým a překonávání sebe samých.
Proto také srdečně děkujeme všem spolupracovníkům, sponzorům a mediálním partnerům za jejich pomoc a přínos v celostátním projektu „Rekordy handicapovaných hrdinů“.
Dnešní hrdinkou je Kateřina Vlková, která byla před dvaceti
lety trvale upoutána na ortopedický vozík. Přes těžký hendikep se však nevzdávala a snažila se
najít uplatnění v mnoha směrech. Cesta za nalezením vlastního smyslu života byla trnitá, avšak
plná úspěchů a radostí. Nechť je její životní příběh inspirací pro nás všechny .
Kreativita provázela Kateřinu celý život, po automobilové nehodě se začala věnovat manuální
práci v rámci terapie a po rekonvalescenci se její talent začal rozvíjet naplno (ruce dělají, co
nohy nesvedou). Všechno začalo tvorbou adventních věnců, pokračovalo přes ručně malované
hedvábné šátky, až konečně Kateřina zakotvila u keramiky.
„Poprvé jsem se s hlínou setkala v roce 1999 v Hrabyni. V rámci rehabilitačních procedur tam
byla také keramická dílna, kam jsem moc ráda chodila. Ovšem rehabilitace skončila a s ní
na čas i kontakt s hlínou. V roce 2008 jsem pak dostala pec na vypalování od keramika Mirka
Monsbergera – a jakoby začal můj nový život… V té době se mi hodně líbili andělé, takže i můj
první kousek byl anděl. Vůbec se mi nepodařil a celý popraskal. Poté následovala řada pokusů
a omylů. Mé znalosti o výrobě, barvení a výpalu nebyly žádné, takže jsem se musela učit a hledat veškeré informace o výrobních postupech. Nejspíš i proto se dodnes těším na každé otevření
pece, jestli je vše v pořádku a podle mých představ… Ten první pokus mě neodradil a každého
anděla tvořím jako originál - akorát jim nedělám obličeje. Nějak mi to k nim nesedí a myslím, že
se tak dává větší prostor lidské fantazii. Dokonce jsem už vytvořila i těhotného anděla. Nicméně,
celkově se spokojuji se strážnými anděly a myslím, že každý z nás by jednoho měl mít doma…“
Začátky však nebyly vůbec lehké. Ale i přes vysokou konkurenci, minimální zkušenost a v podstatě bez patřičného uměleckého vzdělání se Kateřina vypracovala mezi republikovou špičku,
a to díky své píli, bezedné kreativitě a osobitému stylu.
„Bylo velmi těžké dostat se mezi keramiky, kteří mají školy. Jen tak vás mezi sebe nevezmou
a neberou vás jako keramika/umělce bez papírů. Ale našli se i tací, kteří nehledí na školy, ale
fandí mi a to je pro mě hodně důležité.“
Prosadit se mezi umělci však nebylo to hlavní. Aby si Kateřina mohla splnit svůj největší sen

Nejbližší akce
5. 3.

Cestovatelská přednáška - Pacifická hřebenovka (pořadatel: knihovna)

8. 3.

Vítání občánků (KD Bolatice)

11. 3.

Cestovatelská přednáška - Namibie (pořadatel: knihovna)

13. - 15. 3. Jarní/letní burza pro dospělé a děti - kulturní dům (pořadatel: místní dobrovolníci)
21. 3.

Divadelní představení „Byt na inzerát“ - Štěpánkovický ochotnický spolek

24. 3.

Beseda s investigativním novinářem Josefem Klímou

4. 4.

Bolatická „30“ - závod horských kol (pořadatel: SCB Bolatice)

5. 4.

Členská schůze - kulturní dům (pořadatel: SNS)

12. 4.

Velikonoční veselice (pořadatel: Farnost Bolatice)

16. 4.

Beseda se Zdeňkem Chlopčíkem

19. 4.

Bolatická „20“ - běh a pochod (pořadatel: turisté z Bolatic)

21. 4.

Den Země

23. 4.

Kabaret Hrdobci a Trio MAT (pořadatel: knihovna)

30. 4.

Stavění májky na skanzenu

a výrobou keramiky se živit, musela do projektu zapojit i členy
své rodiny. Ti jí pomáhají především při namáhavém hnětení
hlíny a při dopravě výrobků.
„Ruce bolí, takže sestra mi pomáhá připravovat hlínu a manžel
má na starost dopravu a přípravu stánků. S Tomášem jsme se
seznámili při rehabilitacích v Hrabyni a bez něj bych se v dnešní době jen těžko obešla.“
Během tří let se této nadějné umělkyni podařilo získat třetí
místo za keramický tác a vítěznou pozici v kategorii Lampa
na hrnčířském jarmarku v Kunštátě. Dále mnoho dalších drobných ohodnocení po celé republice, což pro Kateřinu představuje nový impuls k seberealizaci.
„Pár víkendů v roce se z nás stává kočovná rodina, kdy sbalíme stánek a naložíme keramiku a vyrážíme na trhy. Jezdíme
na 7 velkých trhů u nás i na Slovensko plus menší trhy v okolí.
Největší radost mi přineslo vítězství na hrnčířském jarmarku
v Kunštátě, kde jsem získala přes 600 hlasů a obstála mezi
60 jinými výrobky. Celkově hlasovalo 3000 lidí a pořadatelé připustili, že letos to byl rekordní
počet hlasů pro jeden výrobek. Lidi k nám chodili, fandili a přáli nám, abychom vyhráli, to byl
super pocit!“
Za největší úspěch však Kateřina považuje svou rodinu. Před 13 lety se jí narodil syn Matouš,
péči o něj zvládá výborně i přes svůj hendikep. Matouš nyní pomáhá Kateřině v péči o domácnost a je jí velkou oporu.
„Ze začátku jsem si vůbec nevěřila, ale reakce lidí a podpora rodiny mě posouvají dál.“
Převzato z: http://hecportal.cz/rekordy-handicapovanych-hrdinu/kategorie-hrdinove-handicapu-vitez-katerina-vlkova/
Popisek k fotu: Za přítomnosti syna Matouše převzala Kateřina Vlková ocenění z rukou senátora
Jiřího Carbola.

Pozvánka na divadelní představení

O

bec Bolatice a Štěpánkovický ochotnický spolek si Vás dovolují pozvat v sobotu 21. března
v 18:00 hod. do Kulturního domu Bolatice na humorné divadelní představení „Byt na inzerát“.
Předprodej vstupenek: pokladna OÚ Bolatice, tel. 553 654 996, vstupné 50 Kč.
Těšíme se na Vás!					
Gabriela Bočková
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Umělci, kteří navštíví naši obec
S

tejně jako v minulých letech, rádi bychom mezi nás pozvali i v roce 2020 známé osobnosti.
Již máme závazně domluvené: Josef Klíma, investigativní novinář, navštíví Bolatice 24. 3.,
16. 4. přijede povyprávět a pozdravit bolatické občany známý taneční lektor Zdeněk Chlopčík,
v zábavném pořadu „Etiketa převážně nevážně“ se nám představí mistr etikety pan Ladislav
Špaček (12. 5.). Na podzim přijede u nás oblíbený kulinář Petr Stupka. Jednáme ještě o vy-

stoupení zpěvačky Máry, Igora Bareše a Antonie Talackové, Bohuše Matuše, Sandry Pogodové
s jejím otcem a dalšími umělci. V rámci samostatného koncertu pro mladou generaci jsme
oslovili mnoho známých jmen a kapel. Bohužel, skoro všechny si vybírají samy, kde a za jakých
podmínek vystoupí, nebo hrají jen na slavnostech a festivalech.
Jistě se budete mít nač těšit!				
Gabriela Bočková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Mám zájem o nemovitost
ve Vaší obci,
prosím kontakt
na níže uvedeném.
Pavlíková, tel. 603 539 999

Pozvánka
na Vítání občánků

D

ěti narozené v roce 2019 slavnostně přivítáme do života v neděli 8. března ve 14:00 hod.
v kulturním domě. Součástí celé akce bude kulturní program.
Pro 36 nově narozených občánků budou připraveny věcné i finanční dárky a pro jejich rodiče
malé občerstvení.					
Marcela Bochňáková

PAMĚTNÍ LIST
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Narození:			9
Úmrtí				1
Jubilanti
98 let – 2, 94 let – 1, 85 let – 2,
80 let – 9, 75 let – 7, 70 let – 10,
Zlatá svatba 			

1

			
			 Marcela Bochňáková
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Adventní a vánoční koncerty v našem kostele

S

ešly se nám natolik lákavé nabídky k uspořádání
koncertů s vánoční tematikou, že jsme je zkrátka
nemohli odmítnout. Proto se odehrály v kostele sv.
Stanislava v prosinci 2019 rovnou tři!
První, 15. prosince - v rámci Svatováclavského hudebního festivalu se nám předvedl Český vokálně instrumentální soubor Victoria Ensemble, který uvedl
adventní skladby známých, méně známých i znovuobjevených skladatelů českého baroka.
Druhý, 22. prosince - Vánoce s Boni Pueri - čtyřicetičlenný chlapecký sbor z Hradce Králové s panem dirigentem Markem Štilcem, za doprovodu klavíru s panem Robertem Fuchsem, předvedl vskutku neslýchaný
hudební zážitek! Různojazyčné skladby z celého světa
chlapci předvedli s takovou lehkostí, že je na závěr nešlo odměnit jinak než „standing ovation“ s dlouhotrvajícím potleskem. Zcela zaslouženě! Famózní zážitek!
Třetí, 29. prosince - Česká mše vánoční od autora Jakuba Jana Ryby je pro Vánoce u některých posluchačů
pěknou slavnostní tradicí. V našem kostele zazněla
mše v podání Smíšeného pěveckého sboru P. Cypriana Lelka a Komorního orchestru z Dolního Benešova
a samozřejmě také sólistů, s dirigentem Jonášem
Harmanem.
Počet posluchačů, kteří na koncerty dorazili, nás pořadatele ujistil v tom, že jsme se rozhodli pro množství
koncertů správně a že snad nikdo z řad hostů ani účinkujících nevnímal v tu chvíli chladné místo našeho novou malbou a renovací fresek prosvětleného kostela.
Gabriela Bočková

FiskalPRO
N3
CENOVÁ
AKCE - FiskalPRO
N3
FiskalPRO
N3
((7HOHJDQWQČDMHGQRGXãH
EET((7HOHJDQWQČDMHGQRGXãH
jednoduše a elegantně!
EET pokladna
internet ZDARMA
za platby kartou

%
0,99 MIF++

platební terminál

platnost do

termo tiskárna

15.3.
ŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶĄēƚĞēŬĂ

.þ

velká baterie

.ÿ

dotykové ovládání

bez DPH

ŶĚƌŽŝĚƉŽŬůĂĚŶĂďĞǌƐƚĂƌŽƐƚş͕ǀēĞƚŶĢ
ƉůĂƚĞďŶşŚŽƚĞƌŵŝŶĄůƵĂŝŶƚĞƌŶĞƚƵZD*
Funkce aplikace

sǉŚŽĚǇ

 ǀŝĚĞŶĐĞƉŽŬůĂĚŶşŬƽ

 ƚĞŶşēĄƌŽǀǉĐŚĂYZŬſĚƽ

 >ĞŚŬĄ͕ƉƎĞŶŽƐŶĄ͕ŵŽďŝůŶşƉŽŬůĂĚŶĂ

 Rychlé volby, skupiny a
podskupiny prodejních
ƉŽůŽǎĞŬ

 Kombinované platby
(hotovost, platební karta,
ƉŽƵŬĄǌŬǇͿ

 ůŽƵŚĄǀǉĚƌǎďĂƚĞƌŝĞƐǀĞůŬŽƵŬĂƉĂĐŝƚŽƵ

 Prodej na sazby DPH

 ŽďşũĞŶşǌpowerbanky ƉƎĞƐmicro USB

 Markování pomocí
ēşƐĞůŶǉĐŚŬſĚƽǌďŽǎş

 ^ƉƌĄǀĂĂŶĂƐƚĂǀĞŶşƉƎĞƐ
Cloud FiskalPRO

 Pokladna, tiskárna͕ƉůĂƚĞďŶşƚĞƌŵŝŶĄůĂēƚĞēŬĂ
ŬſĚƽ;E͕YZͿǀũĞĚŶŽŵǌĂƎşǌĞŶş

 ^ƉƌĄǀĂǌĂƎşǌĞŶşĂŶĂƐƚĂǀĞŶşƉƎĞƐCloud FiskalPRO

 sŽůŝƚĞůŶĠƉƎşƐůƵƓĞŶƐƚǀş- ŬŽǎĞŶĠƉŽƵǌĚƌŽŶĂŽƉĂƐĞŬ
sŚŽĚŶĠŶĞũĞŶƉƌŽ

 ĨƵŶŬĐĞd͕ǀēĞƚŶĢoffline
ƌĞǎŝŵƵ

Technická specifikace
Displej: ĚŽƚǇŬŽǀǉϱ͞ŬĂƉĂĐŝƚŶş

ŝǀŶŽƐƚŶşĐŝĂƎĞŵĞƐůŶşĐŝ
ůĠŬĂƎ͕ƉƌĄǀŶşŬ͕ŽƉƌĂǀĄƎ͙

ĞŵĢĚĢůĐŝ͕ǀǉƌŽďĐŝ͕ƐůƵǎďǇ
ƉĢƐƚŝƚĞůĠ͕ƎĞǌŶşĐŝ͕ŬĂĚĞƎŶŝĐĞ͙

Baterie: Li-ion 5200 mAh
WƎŝƉŽũĞŶş͗ 4G, LTE, WiFi, Bluetooth
Tisk: termotiskárna
WĂƉşƌ͗ ƓşƎĞŬŽƚŽƵēŬƵ ϱϴŵŵ͕ƉƌƽŵĢƌϰϬŵŵ
KƉĞƌĂēŶşƐǇƐƚĠŵ͗ Android
&ŽƚŽĂƉĂƌĄƚ͗ 2 MPX dual͕ēƚĞēŬĂEĂYZŬſĚƽ
ZŽǌŵĢƌǇ͗ 176 x 79 x 72 mm

ŽƉƌĂǀĂ͕ǌĄďĂǀĂ

ƚĂǆŝ͕ƉŽƐŝůŽǀŶǇ͕ǌĄďĂǀĂ͙

HLUČÍNSKÁ 6
(budova DOSu)

sĄŚĂ͗ 396 g
* internet ZDŶĂϲŵĢƐşĐƽŶĞďŽƉŽĐĞůŽƵ
ĚŽďƵǀǇƵǎşǀĄŶşĂŬĐĞƉƚĂĐĞƉůĂƚĞďŶşĐŚŬĂƌĞƚ

pocitace@rehanek.net
Po, St, Pá
- 1100660
1300 - 1600 e-mail: info@fiskalpro.cz
+420 604telefon:
657 463 +420 226
900202
web: www.fiskalpro.cz
Út, Čt zavřeno, Pá do 1500facebook.com/fiskalpro.cz
eshop.pocitacenaprajzske.cz
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1 300 000 našich klientů
• Více než 750 000 000 Kč za rok vynaloženo na prevenci

• Péče o zdraví více než

z veřejného zdravotního pojištění

90 klientských center po celé ČR
• Více než 100 bonusových příspěvků
• Služba Lékař na telefonu 24 hodin denně zdarma
• Slevy a výhody u více než 800 našich

• Více než

obchodních partnerů

Díky všem
Děkujeme, že s námi vítězíte.
Být u 211 je výhra i pro vaše zdraví.

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny platí
od 1. ledna do 31. března.

Inzerce

25

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ leden - únor 2020

bílý, tl. 12,5 mm, 1,25 x 2 m

Inzerce
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Inzerce

Německá kvalita IMMER BESSER

SORTIMENT
VOLNĚ STOJÍCÍ
I VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
pračky
sušičky
myčky
vysavače
kávovary
trouby
varné desky
odsávače
chladničky

www.elektropasek.cz

Specializujeme se na prodej spotřebičů špičkových značek např.

a další
Otevírací doba prodejny:
Pondělí - Pátek 1000 - 1200
1500 - 1800 hodin
Sobota		
800 - 1100 hodin

Adresa prodejny:
Ratibořská 26
747 23 Bolatice

tel.: 602 732 110
tel.: 553 654 204

Ve společnosti LORD Hausgeräte vyvíjíme a dodáváme evropským zákazníkům domácí spotřebiče zaměřené
na dokonalý výsledek odvedené práce, klademe důraz na vysokou kvalitu
a spolehlivost spotřebičů. Máme 2+3
roky záruku na funkci celého spotřebiče
u všech produktů. Záruční i pozáruční
servis provádí ElektroPAŠEK.
Dodáváme PRAČKY, SUŠIČKY, MYČKY
Vestavné MYČKY, TROUBY a INDUKČNÍ
DESKY.
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