BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
milí Bolatičtí a Borovští,
takový průběh roku čekal asi málokdo.
V jiných letech jsme se již v tuto dobu chystali na dovolenou, někteří se na ni dokonce
i vydali. Dnes však lidé řeší, zda vůbec najdou
odvahu někam se vypravit.
Nebojte se jet do zemí, do kterých je doporučeno vycestovat. Jen si s sebou vezměte
roušky a dostatek dezinfekce. Právě čistota
rukou je dnes nejlepší prevencí. A kdo by
se přece jen bál vyjet do ciziny, může využít
bohatou nabídku pobytů v Česku. V nejhorším
zůstanete doma a odpočinete si na zahradě,
na našem koupališti, v našich lesích nebo při
některých kulturních akcích, které pro Vás
chystáme my i spolky.
A na které akce se můžete těšit? Tou úplně
první je Myslivecká slavnost (28. 6.). V neděli
28. 6. je i mše svatá na fotbalovém hřišti a pan
farář požehná nově zrekonstruované hřiště.
Dalšími akcemi, na kterých Vás pořadatelé
rádi uvidí, jsou: Zupafest na skanzenu (25.
7.), Country festival na Křeménkách (1. 8.),
Hasičská slavnost (2. 8.), slavnostní otevření
hřiště s fotbalovým zápasem Československých Lvů (15. 8.), Bolatické dožínky (22. 8.).
A také jsou pro Vás připravena filmová představení Letního kina. To vše za předpokladu,
že nedojde ke zhoršení koronavirové nákazy.
Tak snad to vyjde .
Během posledních týdnů vyplynul na povrch
ale další velký problém. Obce a města ztratí
spoustu peněz. S částí počítaly, protože
řada firem téměř více jak dva měsíce nefungovala. Jenže nikdo nepočítal s tím, že stát
vezme peníze obcím z dalších daní a dá je
na pomoc živnostníkům. Obce samotné již
mnohem dříve pomáhaly svým podnikatelům
(prominutí nájmů, bezúročné půjčky,…).
Naše obec přijde o více jak 10 mil. Kč. Ještě
štěstí, že jsme z loňského roku měli přebytek téměř 14 mil. Kč. Jinak bychom nemohli
realizovat ani nové centrum obce. I tak asi
nebudeme moci opravit tolik očekávaný
chodník na ulici Hlučínská. A nebudeme realizovat ani další akce.
Stát se zachoval k obcím nespravedlivě, ale...
Nyní se všichni snaží to obcím nějak vynahradit a naštěstí senátoři a následně i poslanci
schválili mimořádnou výpomoc obcím. Dotace
bohužel nejsou řešením, protože se nedostane na všechny. A investování ze strany obcí
a měst může obrovsky pomoci ekonomice.
Tak uvidíme, jak to dopadne. Projekty dokončujeme, snad se peníze najdou.
Ještě ale musím vzpomenout na jeden fakt,
který sleduji v posledních týdnech. Na začátku
nouzového stavu byli lidé k sobě mnohem
vstřícnější, pomáhali si, byli trpěliví. Od konce

května však pozoruji, jako by občané na vše
dobré zapomněli a mnozí jsou ještě arogantnější, závistivější, pomlouvačnější. Jako by jim
nouzový stav odebral část zdravého rozumu…
Ale věřím, že i díky vrácení všeho do normálu
se lidem vrátí i pochopení, láska člověka
k člověku a úcta k druhým.
Milí spoluobčané,
moc nám přeji, abychom se k sobě chovali
s patřičnou úctou, abychom si vzájemně
pomáhali, vzájemně se respektovali a také
abychom se nebáli jet na výlet či setkat se
s přáteli.
Mějte krásné letní dny plné hezkých a milých
setkání, a hlavně buďte zdraví.

Slavnostní otevření
opraveného hřiště FK
se uskuteční 15. srpna!

S úctou
Herbert Pavera
Motto: „Šťastný je ten, kdo sní krásné sny,
a přece jen není rozmrzelý, když se mu
nesplní.“

Květinový den

N

a časté dotazy občanů sděluji, že Liga
proti rakovině přeložila Květinový den
z 13. května na středu 30. září 2020. Věříme, že to situace umožní a prodej kytiček
a rozdávání letáků se uskuteční. Doufáme,
že i v tomto novém termínu se budeme moci
spolehnout na vaši podporu.
Helena Drozdová, členka LPR

V

sobotu 15. srpna se uskuteční slavnostní otevření zrekonstruovaného hřiště FK Bolatice.
A když je to slavnostní, nesmí chybět ani slavní hosté. A právě 15. 8. si k nám přijedou
zahrát fotbal osobnosti československého sportu a kultury, členové Československého Lva.
Kapitánem družstva osobností bude Jan Berger a mj. k nám také přijedou Ladislav Jurkemik,
Václav Daněk, David Moravec a další. Samozřejmě se může stát, že někdo z avizovaných
osobností nakonec nebude moci přijet, ale pořád je jich dost, aby přijeli další.
Pokud se chcete dozvědět něco více o Československém Lvu, navštivte webové stránky www.
ceskoslovenskylev.eu. 					
Herbert Pavera

Obec Bolatice
00299847

380,478 tun
8 000 259

MJ

Poděkování občanům, spolkům a firmám,
kteří se podílejí na rozvoji obce

P

oděkování není nikdy dost.
Být vstřícný, nápomocný, obdarovat
potřebné, podat pomocnou ruku těm, kteří
to potřebují, to neumí každý. I proto bychom
si měli vážit všech, kteří tak dělají, zvláště

těch, kteří tak dělají nezištně a trvale.
Obec Bolatice si velmi váží všech občanů,
spolků, organizací i firem, které pomáhají.
Spoluobčanům:
- za vstřícnost při plnění opatření v době

nouzového stavu;
- za pomoc při hlášení poruch na majetku
obce (veřejné osvětlení, vodovod, kanalizace, chodníky);
- za pomoc při údržbě čistoty veřejných pro-
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stranství i veřejné zeleně;
- občanům Borové (hasiči, fotbalisté, členové
Osadního výboru a další) - za pomoc při odstranění starých dřevěných budov na bývalé skládce;
- organizátorům turnaje v plážovém volejbaluza uspořádání turnaje na koupališti;
- řediteli ZŠ a MŠ Bolatice Mgr. Davidu Neuvaldovi - za organizaci nástupů dětí do školky a školy;
- řediteli TS Bolatice p. Pavlu Kochovi za spolupráci při naplňování úkolů vyplývajících z nouzového stavu a při odstraňování
závad na majetku obce;
- za zpracování fotoseriálu Bolatice včera a dnes

- p. Františku Dudovi, p. Aleši Kalinovskému,
p. Josefu Kotíkovi a p. Jiřímu Sniehottovi za pomoc při posledním rozloučení s osamělou občankou i všem občanům za účast
na jejím pohřbu;
- sl. Barboře Weiglové - za darování knih
do fondu knihovny;
- p. Adamu Jarošovi a pí Martě Jarošové za darování věcí do skanzenu.
Spolkům a organizacím:
- SDH Bolatice - za obětavou práci při dezinfikování veřejných prostranství a za péči
o majetek obce;

Poděkování otci Lesławovi

- SDH Borová - za péči o majetek obce;
- Klubu seniorů - za úklid na skanzenu;
- ZŠ a MŠ Bolatice - za vstřícnost při otevření
ZŠ a MŠ Bolatice.
Firmám:
- vedení Lanex a.s., Conrop, s.r.o. a jejich
zaměstnancům - za sbírku pro postižené děti
o Vánocích;
- firmě ÚDRŽBABUDOV.CZ – SCHNEIDER
- za darování plastových krytů pro potřebu
pedagogů ZŠ a MŠ;
- zaměstnancům TS Bolatice - za vstřícnost
při řešení stavebních problémů v obci.
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Dalším:
- pedagogům a zaměstnancům školy a školky za péči o děti, jejich výuku i výchovu v nelehké
koronavirové době;
- zaměstnancům obce - za pomoc při řešení
pomoci občanům v době nouzového stavu;
- poděkování patří i všem vedoucím, trenérům,
kteří začali opět pracovat s dětmi ve spolcích
a organizacích.
A děkujeme také všem, kteří věnovali úsměv
svému sousedovi, spoluobčanovi a také těm,
kteří zavolali či navštívili osaměle žijící lidi.
Herbert Pavera

Rouška píše dějiny
P

rožíváme složitou dobu, pro kterou bychom v našich životech hledali jen těžko srovnání.
Píše se milník dějin lidstva zvaný pandemie koronaviru. Zvlášť v naší zemi je jejím symbolem
pokrývka obličeje všeobecně nazývaná rouškou.
Kousek látky rozličných tvarů, barev i vzorů. Chrání naše blízké, sousedy, kolegy, všechny kolem
a v důsledku i nás samotné. Do našich pamětí se vrylo notoricky známé heslo „Moje rouška
chrání tebe, tvoje rouška chrání mě“. Kousek látky, který stmelil národ a ukázal, kolik solidarity a ochoty pomoci druhým v nás je. Jako symbol doby si zaslouží pozornost současníků, ale
i příštích generací. Rozhodli jsme se proto vytvořit jejich unikátní sbírku a expozici v Muzeu
Policie České republiky a zanechat tak historickou stopu. Do projektu se může zapojit každý.
Pošlete nám zajímavou vámi zhotovenou roušku, třeba i se vzkazem policistům či konkrétnímu
policistovi a my z vašich děl vytvoříme historickou sbírku, odkaz dalším budoucím generacím.
Zapište se i vy sami do historie koronavirové krize vlastnoručně vyrobenou rouškou pro hrdiny.
Své výtvory posílejte přímo na adresu: Muzeum Policie České republiky, Ke Karlovu 453/1, 120 00,
Praha 2. Už se na ně moc těšíme. Dle podmínek České pošty je až do odvolání možné zasílat roušky
zdarma, pokud jsou umístěné v průhledném obalu a jsou označeny nápisem „Roušky“.
plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
tomto roce slaví P. Lesław R. Mazurowski dvě krásná výročí. Dne 13. května 2020 to bylo
Oddělení prevence OKaVV Policejního prezidia ČR
20 let od doby, co byl v Jihlavě vysvěcen na kněze, a v červenci to bude 5 let, co se stal
knězem v naší bolatické farnosti.
Otče Lesławe,
děkujeme Vám za všechno, co pro naši farnost a každého z nás děláte, za duchovní vedení,
všechny modlitby, za slova povzbuzení a za otevřené srdce!
a celém světě je mnoho zajímavých a nádherných staveb, nad jejichž vznikem někdy zůstává
Děkujeme také za to, jak jste v době, kdy jsme nemohli kvůli pandemii přicházet do kostela,
i rozum stát.
našel cestu, aby Pán Ježíš v Nejsvětější Svátosti Oltářní mohl přijít za námi!
Někdo má mezi sedmi divy světa stavby:
Rádi bychom Vám do dalších let kněžské služby popřáli Boží požehnání, ochranu Panny 1. Pyramidy v Gize; 2. Chrám Tádž Mahal v Indii; 3. Velký kaňon v USA; 4. Panamský průplav; 5.
Marie a hojnost darů Ducha Svatého!
Empire State Building v New Yorku; 6. Bazilika sv. Petra ve Vatikánu; 7. Velká čínská zeď.
							 Vaši farníci Někdo jiný zase tyto:
1. Pyramida Chichén Itzá v Mexiku; 2. Socha Krista Spasitele v Brazílii; 3. Velká čínská zeď; 4.
Machu Picchu v Peru; 5. Skalní město Petra v Jordánsku; 6. Koloseum v Římě; 7. Chrám Tádž
Mahal v Indii.
Ale možná, že největšími divy na světě jsou úplně jiné obyčejné věci. Zkusme se zamyslet nad
návrhem úplně jiných sedmi divů světa. A možná přijdete na to, že jsou daleko lepší a pro život
i důležitější:
1. Vidět; 2. Slyšet; 3. Zažít dojetí; 4. Mít chuť; 5. Cit; 6. Smát se; 7. ...a milovat .
Stačí je zařadit do svého života, žít je a prožívat. Nikam nemusíte jezdit, nic nestojí.
Vlastně stojí.
Váš čas.
Tento článek vás vůbec nemá odradit od cestování, naopak. Navštěvujte zajímavá místa, zaodlitby, nabídky pomoci, ochranné prostředky, dary. Tím vším nás během epidemie podpo- jímavé lidi doma i ve světě. I během těchto návštěv můžete všech sedm divů světa zažívat .
Herbert Pavera
rujete. Rádi bychom touto cestou vyjádřili naše velké poděkování. I díky této podpoře jsme
mohli být během těžkého období nablízku lidem, kteří jsou nemocní a osamocení, odkázáni
na pomoc našich zdravotních sester, pečovatelek a osobních asistentek.
Od nástupu epidemie jsme dělali vše pro to, abychom naše služby nepřerušili. Naštěstí se to
podařilo. Kromě sociálně terapeutické dílny, kterou uzavřelo vládní nařízení a ve které probíhalo
šití roušek, byli charitní pracovníci denně s našimi klienty. Ať už přímo v jejich domovech, nebo
v našem charitním domově pro seniory.
Těžko hledám slova, která by dokázala vyjádřit mou obrovskou vděčnost a poděkování našim
charitním pracovníkům, a to napříč celou organizací. Neutekli a zůstali v první linii. S vědomím
toho, že i přes přísná preventivní opatření se mohou nakazit a ohrozit tak sebe i své blízké.
bec Bolatice druhým rokem provozuje přepravu osob k lékařům pod názvem Senior
Denně prokazují obrovskou odvahu a odhodlání. Nebojím se je označit slovem „hrdinové“. PanTaxi Bolatice. Občané jsou s touto službou spokojeni a hojně ji využívají.
demie nám znovu odhalila, jak jsou zdravotnické a sociální služby pro společnost důležité a že
Díky vstřícnosti našeho zaměstnance pana Ladislava Curyla s ním cestují i lidé zdravotně
bychom si měli vážit a náležitě odměnit lidi, kteří v této oblasti pracují.
postižení, dokonce i na vozíku.
Přijali jsme desítky opatření, abychom ochránili klienty i naše pracovníky před nákazou. Jejich
Bohužel, tato služba není úplně vhodná na přepravu takovýchto pacientů. Ti navíc mají
zavádění, ať už v domově pro seniory, nebo v domácí péči, bylo a je velmi náročné. Technicky
právo na předepsání sanitky, která je plnohodnotně vybavena a osádka je i proškolena
i finančně. Vzhledem k tomu, že našimi klienty jsou zejména senioři, tedy nejohroženější skupina převoz pacientů na vozících.
na, přistupujeme ke všem opatřením s maximální pečlivostí.
Pokud jste na vozíku, požádejte své obvodní lékaře o návštěvu odborných lékařů proVelké poděkování patří Moravskoslezskému kraji za pomoc s ochrannými pomůckami a také
střednictvím sanitní služby.
městům a obcím Hlučínska za skvělou a konkrétní spolupráci.
Herbert Pavera
Pavel Sobol, ředitel Charity Hlučín

V

Kterých 7 divů světa máte vy?

N

Charita Hlučín
děkuje za podporu
během epidemie

M

Senior Taxi Bolatice
nebo sanitka?

O
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Stavební práce v obci – co se stavělo, staví a bude stavět

Z

aměstnanci TS Bolatice dokončili výstavbu kanalizace a vodovodu na novém náměstí, zahájili
práce na výstavbě budovy v bývalém areálu skládky v Borové a rovněž na vrtu na Koňském.
A také vybudovali malý chodník u parkoviště za nákupním střediskem. Kromě těchto staveb prováděli zaměstnanci a brigádníci údržbu zeleně, zajišťovali čistotu veřejných prostranství a také
provoz vodovodů a kanalizací.
Firma Product Czech z Ostravy (vyhrála výběrové řízení) zahájila výstavbu nového náměstí.
Firma mmcité1 z Bílovic instalovala v obci nové plakátovací tabule a odpadkové koše, které jsou
podobného typu, jakým by měl být inventář na novém náměstí.
Firma Strabag z Opavy dokončila úpravy kolem nových zastávek autobusů a vybudovala nový
výjezd z parkoviště u obchodního střediska.

Do pokojů v penzionu Bolatice na koupališti byl dodán a instalován nový nábytek. Realizaci
prováděla firma Truhlářství Ladislav Džemla.
Na koupališti provedla opravu odtokových žlabů kolem bazénu firma pana Petrovského.
Firma pana Romana Dudy provádí instalaci nového veřejného osvětlení zadní cesty z Borové.
Obec měla v plánu zahájení i dalších prací, především jsme chtěli realizovat opravu chodníku
na ulici Hlučínská, modernizovat prostor před Domem obchodů a služeb, opravit polní cestu
na Vyhlídku, opravit povrch komunikace v průmyslové zóně atd. Bohužel, kvůli nouzovému stavu, výraznému snížení daní uzavřením činností firem a kvůli odebrání další porce daní státem
přijde obec o více jak 10 - 15 milionů korun. Ale nakonec se peníze našly a my budeme v investicích pokračovat.					
Herbert Pavera

Polní cesty do Bohuslavic se Mnozí senioři by si rádi
přece jen budou opravovat! prohlédli obec

J

ak se říká, kdo si počká, ten se dočká. Naší obci se sice podařilo opravit některé polní cesty
již během minulých čtyř let, ale je třeba na rovinu říci, že obec Bohuslavice neměla lehkou
pozici. Jednak projektant odcházel do důchodu a nechtěl již započatý projekt moc řešit, a také
projednávání stavebního povolení na Městském úřadě v Hlučíně bylo někdy opravdu složité.
A Státní pozemkový úřad v Opavě (dále jen SPÚ) neměl vždy volné finanční prostředky.
Letos se však peníze našly (oprava vyjde na cca 8 mil. Kč) a firma Strabag začala v polovině
června realizovat opravu polní cesty z Bohuslavic do Bolatic (napojení na již opravenou část
polní cesty za ČOV Bolatice). Oprava by měla být provedena do října letošního roku. Navíc SPÚ
zadává nyní výběrové řízení na část spojnice mezi Borovou a Dolním Benešovem, bohužel jen ta
jižní část od křižovatky Bolatice - Bohuslavice.
Pro mnohé cyklisty to bude znamenat problém, protože cestu využívali k rychlé dopravě do Bohuslavic i Dolního Benešova. Ale za pár měsíců se situace obrátí a budou jezdit po kvalitní cestě.
A je velmi pravděpodobné, že příští rok se opraví i severní část polní cesty z Borové do Dolního
Benešova, která se také nachází většinou na katastru obce Bohuslavice.
Oprava polních cest však není realizace cyklostezek, jak si někteří mylně myslí. To jen SPÚ
realizuje zpevňování a zpřístupnění pozemků pro zemědělce .
Herbert Pavera

B

ěhem setkávání s oslavenci, kteří slavili diamantovou svatbu, popř. mají více jak 90 let, se
často dozvídáme, že by se ještě rádi projeli obcí, možná i jinými místy v regionu a prohlédli si
místa, ke kterým mají citový vztah. Nebo se jen tak podívali, jak se vše změnilo.
Na první pohled je to přání takové obyčejné, o kterém my mladší neuvažujeme. I když řada dětí
to svým rodičům i prarodičům dopřává. Existuje však docela dost seniorů, kterým se toto přání
neplní. Důvodem je fakt, že mají problémy s chůzí, nemají řidičské průkazy ani auta.
Asi by stálo za to zeptat se svých prababiček, pradědečků, pratetiček, prastrýců, zda přece jen
po něčem takovém netouží.
Pokud se bude jednat o osamělé lidi nebo občany, kteří nemají nikoho blízkého, pokusí se obec
zajistit během léta projížďku obcí pro tyto občany.
I kdybychom splnili přání jen pár lidem, určitě to stojí za to.
Moc to nebude stát a uděláme radost těm, kteří po takové okružní jízdě touží.
Herbert Pavera
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Pracovní schůzka zastupitelů

V

pátek 29. 5. 2020 se v odpoledních hodinách uskutečnila pracovní schůzka zastupitelů.
Ti si prohlédli realizované stavby a místa, kde byly a budou investovány finance z obecního
rozpočtu (kostel, areál skládky na Borové, koupaliště a hřiště FK).
Po prohlídce následovalo jednání na obecním úřadu, kde členové zastupitelstva projednali Závěrečný účet za rok 2019 včetně zprávy z provedeného hospodaření obce za rok 2019 a účetní
závěrku za rok 2019 za obec Bolatice. Dále starosta informoval zastupitele o činnosti krizového
štábu v době nouzového stavu. 					
Martin Bortlík

Vzpomínka

Bolatice včera a dnes
S

tav nouze nám mnohým dal rychle zapomenout na volnost po práci či o víkendech a na delší
dobu nás uzavřel do svých příbytků. Jen vlastně jeho zásluhou tak dal vzniknout fotoseriálu,
který jsem nazval „Bolatice včera a dnes“. Nashromáždil jsem více jak 150 starších fotografií
z Bolatic a Borové a snažil jsem se vyfotografovat stejný pohled ze stejného místa, ale mnohdy
řed více jak měsícem (26. 5.) zeaž o několik desítek let později. Někdy se to povedlo více, jindy bohužel i méně. Jednotlivé série
mřel pan Manfred Ruský ve věku
těchto snímků jsem v pravidelném intervalu prezentoval prostřednictvím internetu a nadšení nedožitých 79 let (1941).
mnohých spoluobčanů mi dodávalo ještě větší elán do dalšího pokračování této činnosti.
Narodil se v Bolaticích, prožil zde celý
svůj život a pohřben je na místním
hřbitově.
V letech 1990 až 1998 byl členem
zastupitelstva obce a dva roky vykonával i funkci zástupce starosty (1992
- 1994).
V obci byl ale znám i jako projektant.
Však nejednomu z nás projektoval
dům, hospodářskou budovu, garáž.
Jeho velkou zálibou byla historie. Podílel se na vydání publikace o historii
našeho kostela a doma měl velké
množství nádherných historických fotografií a také mnoho zápisků o tom, jak
Po vyčerpání bezmála všech historických fotografií a nafocení jejich současné podoby jsem to tady v minulosti vypadalo.
již spárované fotografie trošičku seřadil a všem zájemcům dal možnost bezplatného stažení Některé jeho materiály byly otištěny
na tomto, stále ještě funkčním, odkazu:
i ve zpravodaji.
https://uloz.to/file/shv6ZllQE1YU/bolatice-vcera-a-dnes-barevna-verze-rar#_ Byl velkým fanouškem bolatických seniorek, které doprovázel na každém vystoupení. Z těch
ga=2.249220295.1927723111.1587897082-1826659404.1587487930
také pořizoval i důležité záznamy.
Mé poděkování patří všem, kdož mi byli nějakým způsobem nápomocni, ale velké dík patří Velmi aktivní byl i jako člen Společnosti přátel Muzea Hlučínska v Hlučíně a jeho materiály
zejména Davidu Jakšovi a Martinu Ballarinovi.
přispěly jako zdroj informací pro různé články, diplomové práce i pro literární zpracování.
Mnozí z občanů Bolatic i Borové ve svých domácích archivech jistě disponují historickými fotka- A právě to jeho nadšení pro historii nám bude chybět…
mi naší obce, svého domu či místa spjatého s naší vesnicí. Rád bych v dohledné budoucnosti
Herbert Pavera
rozšířil stávající sérii o další dvojsnímky a budu rád, když mi naskenované fotografie zašlete na email: koch.pavel@centrum.cz. Pokud nemáte možnost fotografie naskenovat, stačí napsat, popř.
zavolat (606 764 954), já přijedu, fotky si zapůjčím, naskenuji a v pořádku obratem vrátím. Jde
mi spíše o historické fotky z naší obce, ne o jistě vzácné rodinné fotografie.
Moc vám všem předem děkuji za poskytnutý materiál a těm, kdo celou sérii ještě nezhlédli, přeji
příjemné chvíle u malé procházky historií naší vesnice.
bce Bolatice a Bohuslavice čerpají pitnou vodu z vrtů na tzv. Koňském. Pozemek, který leží
							     (-ofr-)
v katastrálním území Bohuslavic, patří naší obci, která pozemek koupila od státu, protože
vlastní i všechny vrty.
Vodu čerpáme z těchto vrtů již více jak 20 let. Nikdo neví, jak dlouho ještě voda vydrží. Díky
sledování množství vody ve vrtech a vydatnosti vrtů zatím k velkým změnám nedošlo. Ale to je
bez záruky.
Co je však se zárukou, je kvalita pitné vody, která odpovídá ČSN o kvalitě pitné vody.
Pravda, máme mírně kyselé pH (cca 6,5, dle normy může být od 6,5 do 9,5) a je zde více dusičnanů (cca 35 mg/l, přičemž norma povoluje až 50 mg/l; dříve bylo 70). Voda není určená pro
kojence, protože ta by mj. musela mít obsah dusičnanů max. 10 mg/l.
Přesto se mezi některými občany spekuluje, že naše voda je závadná. Není!
Všechny vzorky vody (voda se testuje několikrát ročně) jsou vyvěšené na stránkách obce, kde se
můžete přesvědčit o skutečné kvalitě vody.
Herbert Pavera

na pana Manfreda Ruského

P

Je naše voda pitná?

O

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2020

Na Borové se kácelo
V

sobotu 30. 5. proběhlo na Borové kácení. A to doslova. Nejednalo se však o tradiční kulturní
akci Kácení máje, která by za normálních okolností proběhla na borovském náměstí, ale
k zemi se skácela budova na hřišti u bývalé skládky. Místo ní se bude stavět objekt nový se
zázemím pro hasiče, fotbalisty a ostatní sportovce či spolky.
Brigády se zúčastnilo kolem 20 lidí z řad mladých borovských hasičů, fotbalistů a členů Osadního výboru a jejich partnerů. Práce šla opravdu „od ruky“ také díky borovské mládeži pod
vedením Ondry Langra, která všechny přítomné mile překvapila svou chutí pomáhat a zapojit

Zpravodajství z obce
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se do takového náročného počinu. Během jednoho dne se udělal kus práce, proto všem, kteří
se zapojili, patří velké díky!!
Pomyslnou štafetu prací přebraly v další fázi Technické služby Bolatice, které během června
zahájily stavbu nového objektu, projektovanou firmou DK1.
Budova však není to jediné, co by se v tomto areálu mělo obměňovat. Časem by se měly provést
terénní úpravy, měla by zde vzniknout tartanová dráha pro hasiče a mnoho dalších sportovních
atraktivit. Vše je ovšem otázkou financí.
Každopádně pevně věříme, že tento projekt bude i do budoucna podporován vedením a zastupitelstvem obce v plánovaných investicích a že se budeme moci pyšnit novým a moderním
sportovně-relaxačním areálem.		
Silvie Hříbková, předsedkyně Osadního výboru

SPORTOVNĚ - RELEXAČNÍ AREÁL
BOROVÁ
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Zprávy ze Senátu
I

v květnu se na schůzích Senátu řešily novely související s koronavirovou krizí. Z těch nejdůležitějších to byl například další odklad 3. a 4. fáze elektronické evidence tržeb, prostě
té, která se týká těch nejmenších podnikatelů, kadeřnic, pedikérek
či například lékařů a řemeslníků. V Senátu jsme se shodli, že podnikatelé budou potřebovat více času než jen pár měsíců a odsouhlasili
jsme odklad až do poloviny roku 2023. Bohužel, vládní poslanci tento
záměr nepodpořili. Druhým velkým tématem první květnové schůze
pak byl kompenzační bonus pro malé s.r.o. Bohužel se vláda rozhodla
vzít peníze z rozpočtu krajů a obcí místo přímo ze státního rozpočtu.
S tím Senát nesouhlasil a poslancům novelu vrátil se změnami. Vládní
poslanci si však opět trvali na svém a kompenzace šly bohužel z peněz, které jsme i my v Bolaticích měli připraveny na investice. Dalším
důležitým bodem pak byly poukázky pro pořadatele kulturních akcí.
Stejně jako u zrušených dovolených bylo schváleno, že mohou pořadatelé kulturních akcí vracet
peníze za zrušená představení či koncerty formou voucherů.
Další květnová schůze se konala v druhé polovině měsíce a na programu byly opět „koronavirové“ novely, především pak novela zákona o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli. O co zjednodušeně
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jde? Firmy si díky němu budou moci odložit úhradu sociálních odvodů za květen až červenec
na měsíc říjen. Běžně hrazené penále za pozdní platbu by se zmenšilo na pětinu. Důležitým
prvním čtením pak prošel senátní návrh o kompenzacích pro kraje a obce v souvislosti se
schválením kompenzačních bonusů pro podnikatele a propadem příjmů krajů a obcí v dalších
letech. Pokud novela projde i dalším čtením a následně v Poslanecké sněmovně, mohl by každý
kraj dostat 500 Kč na obyvatele a každá obec 1 200 Kč na jednoho občana.
Červnová schůze Senátu proběhla 10. a 11. 6. Na pořadu bylo celkově 24 bodů a o těch nejdůležitějších se zmíním. Především jde o novelu školského zákona, která ruší povinnou maturitu z matematiky,
a to už od příštího školního roku. Zpět do Poslanecké sněmovny pak
Senát poslal zákon o prominutí plateb pojistného, u kterého senátoři
změnili hned několik důležitých parametrů. Odpuštění pojistného by
se mohlo týkat nejen více firem (do 150 zaměstnanců místo 50),
lépe se také definovaly podmínky snížení počtu a platů zaměstnanců, aby to více odpovídalo praxi a zkušenostem firem. Do zákona byly
zahrnuty i větší lékárny do 25 zaměstnanců, na které se trochu zapomnělo. Velká debata se vedla u daňového balíčku, který například
snižuje DPH u ubytování a vstupného na kulturu a sport na 10 %. Do tohoto zákona se podařilo
prosadit kompenzace pro všechny obce ve výši 1 200 Kč na občana, což by mělo vynahradit plánované propady příjmů obcí a měst. V neposlední řadě Senát schválil i ústavní zákon o držení
zbraní. Změny ze Senátu v Poslanecké sněmovně prošly.
Další informace o projednávaných zákonech i o akcích v Senátu najdete na www.senat.cz.
Herbert Pavera

Chcete-li pozorovat na zahradě ptáčky,
nachystejte jim krmítka a pítka

V obci jsme měli k 20.6. čtyři
nemocné s COVID-19

O

V

bčas hudráme na to, jak z přírody mizí zvířata a ptáci. Ale sami pro to děláme málo. A přitom
stačí, když na naše zahrady dáme v zimě krmítka a v létě nádoby s vodou.
Odměnou je nám pak krásný pohled na různé druhy ptáků. Nejčastěji se jedná o sýkorky, vrabce,
kosy, ale zahlédneme i stehlíka, pěnkavu, rehka, konipasa, zvonka a další. A pozorovat je, jak se
koupou nebo společně zobají potravu, je mnohdy zajímavější, než nějaký televizní seriál.
A především si je získáte. Oni se budou na vaši zahradu vracet, pomohou vám se zbavovat
různých škůdců a ráno vám k tomu ještě krásně zazpívají.
Teď v létě jim pomůžete pítky při nedostatku vody v přírodě.
Herbert Pavera

naší obci onemocněly koronavirem dosud čtyři osoby. Na území Obce s rozšířenou působností (ORP) Kravaře to bylo celkem 14 nemocných, z nichž bohužel dva zemřeli (v Kobeřicích). Na celém Hlučínsku pak onemocnělo na 60 lidí. V celém kraji pak onemocnělo téměř
2000 lidí. Je zvláštní, že jen v jediném ORP v kraji dosud nezaznamenali žádného nemocného
na COVID-19, a to ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Nemocných určitě ještě přibude, důležité ale bude zachovávat hygienu rukou a v případě onemocnění dodržovat i karanténu.
Herbert Pavera

Zdánlivá samozřejmost pro lidstvo aneb jakou
hodnotu má strom?
K
alifornský úřad pro lesy a prevenci požárů propočítal, že jediný strom žijící 50 let ve městě
přispěje za dobu svého života tzv. ekosystémovými službami v přepočtu 7 až 8 miliony Kč. Ty
zahrnují například produkci kyslíku, absorbci CO2 (je hlavní příčinou vzniku skleníkového efektu),
recyklování vody, zadržování vláhy v půdě, zachytávání polétavého prachu, odpařování vody,
zabraňování erozi, obohacování půdy o živiny, pohlcování hluku, poskytování útočišť pro zvířata
a řadu dalších organismů… Výpočty nezahrnuly cenu dřeva jako paliva nebo stavebního materiálu, ani funkci estetickou nebo hodnotu plodů.
Stromy zachycují také přízemní ozón, oxidy síry a dusíku, oxid uhelnatý a další látky, mj. i chlorofluorokarbony (CFC), které ničí ozonovou vrstvu (důsledek používání čisticích prostředků, ledniček a klimatizací). Jako větrolamy zabraňují škodám na úrodě a ztrátám množství půdy větrnou
erozí v zemědělských oblastech. Jejich kořenový systém zpevňuje nestabilní břehy. A v neposlední řadě jsou lékem pro duševní zdraví – výhled do zeleně pomáhá zotavení ze stresových situací.
Stromy začaly růst na Zemi před zhruba 370 miliony let a umožnily evoluci zvířat. Na planetě roste kolem 100 000 druhů stromů, z toho 8 000 druhů je ohroženo vyhynutím. Téměř 1 000 druhů
je ve velmi kritickém stavu. V Číně se během jednoho roku spotřebuje 80 miliard párů dřevěných
hůlek určených na jedno použití. Jelikož z jednoho vzrostlého stromu lze vyrobit přibližně 4 000
párů hůlek, Číňané tak ročně vyhodí do odpadu zhruba cca 20 milionů stromů…
Hodnota papíru
- z jednoho smrku lze vyrobit 80 000 archů kancelářského papíru formátu A4 nebo zhruba 6 800
výtisků deníku ve formátu A3 o 32 stranách
- 1 tuna vyrobeného papíru vznikne zpracováním 2,2 tuny kmenů stromů
- přibližná roční spotřeba papíru jedné české domácnosti je 70 kg papíru
- 50 kg sběrového papíru může nahradit jeden strom (recyklovat tříděný papír lze až 7x)
Věděli jste, že…
- průměrně vzrostlý listnatý strom vyprodukuje při fotosyntéze za jeden slunný letní den 1 000
litrů kyslíku (člověk za stejnou dobu spotřebuje při dýchání okolo 300 l).
- 1 ha listnatého opadavého lesa mírného pásma vyprodukuje za rok průměrně 10 tun kyslíku
(jehličnatý les o třetinu méně).
- 1 600 m2 je přibližná plocha, kterou zaberou listy z koruny vzrostlého stromu. Na každém
čtverečním milimetru plochy je 50 až 100 průduchů, které regulují vypařování vody při „dýchání"
stromu.
- vzrostlý, košatý, listnatý strom odpaří za den 100 litrů vody, což odpovídá energii asi 70 kWh

(která se promění ve vodní páru místo v teplo – lze tedy říct, že funguje stejně účinně jako
klimatizační jednotka o výkonu 3 až 5 kW).
- ve vegetačním období zachytí 1 ha smrkového lesa 23 t prachu, borovicový les 36 t, bukový
les 68 t.
- jeden hektar mladého bukového lesa v létě denně odpaří přibližně 300 hl vody.
- v letech 2003 až 2011 pokáceli silničáři v ČR přes 120 000 stromů. Pokud by se vysázely vedle
sebe, mohly by podle sdružení Arnika lemovat cestu z Prahy do Říma.
1 STROM = 1 MILION Kč
Taková je podle metodiky Agentury ochrany přírody a krajiny hodnota jednoho starého zdravého
vzrostlého listnáče. Vykácením 110 stromů v aleji lemující silnici první třídy mezi obcemi Ždírec
a Krucemburk na Vysočině̌ v roce 2013 vznikla podle oficiální metodiky Ministerstva životního
prostředí ekologická škoda až 100 milionů Kč.
Převzato z internetu: Podskalský, Ivo. Zdánlivá samozřejmost pro lidstvo aneb jakou hodnotu
má strom? In: National geographic Česko. [online]. 5. 7. 2016. [cit. 1. 6. 2020]. Dostupné z
https://www.national-geographic.cz/clanky/zdanliva-samozrejmost-pro-lidstvo-aneb-jakou-hodnotu-ma-strom-20160705.html?fbclid=IwAR2G7ogXIA0MQ7BuESR6jZRDYfGLlj0L_
bW5JM8Bc42o9sLDTyWNemjBm2w				
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Co patří na sběrný dvůr a co patří do popelnic?
Jak správně třídit odpad?
V

posledních týdnech zastupitelé řeší, zda nezměnit způsob platby za svoz a likvidaci odpadů.
Ceny za svoz a likvidaci rostou. Obec od letošního roku platí navíc za papírové kartonové
obaly, za plasty ještě více. Plasty ani kartony nemají zatím následné využití. A ceny za svoz
i uložení porostou i nadále.
I proto uvažují zastupitelé, že zruší žetony a zavedou poplatek na občana. Každá rodina by pak
měla povinně odvoz jedné popelnice 1x za 14 dnů.
Také další odpady odvážené např. do sběrného dvora, netřídíme dobře.
Však si schválně přečtěte, jak by se měly třídit odpady:
PAPÍR
Ve sběrném dvoře můžete odevzdat časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, knihy, cokoliv z lepenky a nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit.
Bublinkové obálky vyhazujte pouze bez plastového vnitřku!
Kartonové krabice odevzdávejte vždy rozložené a svázané, není povinností obsluhy sběrného
dvoru krabice následně rozebírat!
Do směsného papíru nepatří ani papírové kapesníky, které jsou sice z kvalitního papíru, ale
po jejich použití z hygienických důvodů patří do popelnice se směsným komunálním odpadem! Recyklaci papíru navíc ztěžuje jakékoli znečištění, a proto není vhodné do sběrného
dvoru odevzdávat mastné nebo jinak zašpiněné papírové obaly.
Nepatří do něj ani laminovaný, voskovaný papír nebo termopapír od účtenek.
SKLO
Pro odevzdání skleněných obalů ve sběrném dvoře jsou umístěny dva zvony na bílé a barevné
sklo a jeden vanový kontejner na velkoformátové sklo. Další zvony na sklo jsou také rozmístěny
po obci.
Do žádné z těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla, varné a laboratorní sklo a sklokeramika.
Vratné zálohované sklo se vrací zpět do obchodu.
PLASTY, NÁPOJOVÝ KARTON A POLYSTYREN
Každý občan obce Bolatice má možnost bezplatně si vyzvednout na obecním úřadu plastové pytle
na oddělený sběr plastů (modré), nápojových kartonů (oranžové) a obalového polystyrenu (čiré).
PLASTY
Do modrých pytlů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly
od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balicí
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Do plastů však nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
NÁPOJOVÝ KARTON
Do oranžových pytlů patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba
před vhozením do pytle řádně sešlápnout. Doporučuje se je i vypláchnout vodou.
Nepatří sem „měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte
sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.
POLYSTYREN
Do čirých pytlů lze odevzdávat pouze polystyren, který sloužil jako ochranný obalový materiál při
dopravě objednaného zboží nebo izolační polystyren bez zbytků lepidel nebo fasády.
Stává se, že někteří občané do pytlů na polystyrenový odpad hází i zbytky plastových sítěk,
tuby od lepidel, polyuretanových pěn a podobně.
Pokud se na takový pytel při namátkové kontrole narazí, nebude odvezen!
UPOTŘEBENÝ OLEJ Z DOMÁCNOSTI
Upotřebený olej z domácnosti je možné bezplatně odevzdat do sběrných nádob, které jsou
umístěny ve sběrném dvoru.
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Mezi velkoobjemový odpad patří starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety atd. Tyto
odpady můžete odvézt na sběrný dvůr.
V případě, že v určitém časovém úseku produkujete velké množství těchto odpadů - provádíte např. rekonstrukci domu, objednejte si sami a zaplaťte přistavení velkoobjemového
kontejneru u specializované firmy.
Do velkoobjemového odpadu rovněž nepatří různý drobný komunální odpad, který někteří
občané ukládají do pytlů a v rámci úspory za nákup žetonu na vývoz nádoby se směsným
komunálním odpadem jej bezplatně odvezou na sběrný dvůr! Jedná se např. o alobal, obaly
od čokolád a bonbonů, staré boty a ošacení nepoužitelné pro charitu, vatové tampony,
pleny atd.
STAVEBNÍ SUŤ
Od června letošního roku je na sběrném dvoru umístěn kontejner na stavební suť a beton.
Kontejner je určen pouze na likvidaci stavebního odpadu, který vzniká při drobných opravách
v domácnosti (kbelík, kolečka).
Pokud občanům vznikne v souvislosti se stavební činností větší množství stavebního odpadu, je jejich povinností nebo povinností stavební firmy provádějící zakázku, zlikvidovat
takový odpad v souladu se zákonem na náklady stavebníka!		
Martin Bortlík

Komunální odpad do kontejnerů
na hřbitově nepatří

O

bec Bolatice má vydanou Obecně závaznou vyhlášku o nakládání s odpady a rovněž uzavřené platné smlouvy s občany „O využívání systému pro nakládání s odpady v Bolaticích“.
V těchto dokumentech je uvedeno, jakým způsobem mají občané možnost likvidovat jednotlivé
složky vyprodukovaného odpadu a jak jsou tyto služby občanům zpoplatněny.
Přesto se mezi námi najdou i tací, kteří v rámci „úspory“ vlastního rozpočtu řeší nakládání
s komunálním odpadem po svém, a to tak, že jej zavezou do veřejných kontejnerů na místní
hřbitov. V těchto kontejnerech se pak najdou pleny, starý chleba, zbytky z domácností a další
věci, které zde určitě nepatří!
Porušení povinností stanovených v obecně závazné vyhlášce ze strany občanů se bude sankcionovat jako přestupek.
Martin Bortlík

Mám zájem o nemovitost ve Vaší obci,
prosím kontakt na níže uvedeném.
Děkuji. Hezký den. Pavlíková,
tel.: 603 539 999
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Projekt MAP II dává dětem možnost nahlédnout pod pokličku
řady činností i profesí
Vyzkoušet si, jaké je to být (malým) badatelem, profesionálním řemeslníkem, bezpečnostním
inženýrem, zdravotníkem nebo třeba výrobcem jogurtu? Muzeum ve školách a školkách, exkurze
po zajímavých lokalitách na Hlučínsku či do firem v celém kraji? To všechno a mnohem více si
děti a/nebo žáci ze základních a mateřských škol na Hlučínsku mají možnost vyzkoušet a zažít
díky projektům Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II a Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II (zkráceně MAP II).
V rámci MAP II se realizuje několik desítek aktivit (projektů) převážně pro děti a žáky či učitele,
ale také rodiče. Nejzajímavější z nich bychom Vám tímto rádi přiblížili. V těchto dnech se více
než kdy jindy ukazuje, jak je důležité dbát na zdraví a zdravý životní styl. Toho jsme si v MAP II
vědomi, a proto jsme na podzim minulého roku postupně spustili několik spřízněných aktivit pro
mateřské školy. Ve spolupráci s Českým červeným křížem Opava pořádáme vzdělávací program
Méďa zdravotník na hřišti, kde si děti interaktivní a hravou formou osvojí zásady první pomoci
a nacvičí si způsoby ošetření, a to i včetně masáže srdce na figuríně. Během podzimních a zimních měsíců navštívila s programem Pes přítel člověka každou školku paní Šárka Blokeschová
spolu se svými fenkami, které mají složeny canisterapeutické zkoušky.

A postupně také do každé mateřinky zavítají zoubkové víly – dentální hygienistky z kliniky TREEDK
v Opavě, které budou děti ve skupinkách a individuálně instruovat, jak si správně očistit zoubky.
Každé dítě si z edukačního programu Povídání se zoubkovými vílami aneb Čistý zoubek, zdravý
zoubek odnese kartáček, malý balíček dentálních pomůcek a leták pro rodiče. Na zdravý životní styl dětí se pak zaměří lektoři a studenti ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb
SČMSD Šilheřovice (pro Hlučínsko-východ) a z Gastrocentra při Slezské univerzitě v Opavě (pro
Hlučínsko-západ). Děti dostanou - jako v potravinářské výrobě - ochranné čepice a vyzkouší si
přímo samy kompletní proces výroby jogurtu, včetně měření jeho teploty. Další den jim paní
učitelky do jogurtu přidají marmeládu, kterou od lektorek obdrží, a zdravý, vlastnoručně vyrobený
jogurt mohou sníst.
Děti si rovněž mohly a mohou vyzkoušet řadu pokusů díky aktivitě zaměřené na rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání s názvem Malý badatel. Jednu z dílčích aktivit - Malý badatel
aneb Začínající chemici - pořádáme ve spolupráci se zástupci a studenty z Katedry chemie
Ostravské univerzity. Všem malým účastníkům je zapůjčeno bílé triko s potiskem Malý badatel,
každé dítě navíc obdrží ilustrovanou brožurku s dalšími jednoduchými pokusy na doma. V rámci
Malého badatele mohly děti absolvovat také zábavně-vzdělávací program Prima pokusy, kde si
zkusily vyrobit například i barevnou chrlící sopku. Od nového školního roku chystáme v každé
mateřince polytechnické odpoledne rovněž pro rodiče s dětmi. Děti ve školkách a žáci prvních
stupňů ZŠ dále zažili interaktivní a vizuálně atraktivní Science show aneb Zábavné divadlo fyziky
a chemie, díky němuž mohli mladí diváci snadněji pochopit podstatu a příčiny řady překvapivých
fyzikálních jevů.
A s polytechnickými činnostmi nekončíme. Ve spolupráci s lektory z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava chystáme pro žáky základních škol v dalším školním roce praktické
ukázky vybraných experimentů, měřicích úloh a přístrojů používaných v bezpečnostním inženýrství. Prostřednictvím jednoduchých pokusů budou lektoři zábavnou formou demonstrovat
fyzikálně-chemické principy jevů jako hoření, hašení, výbuch či chování (ne)hořlavých plynů,
interakce světelného záření s látkou a další. Také žáci základních škol si budou moci díky pestré
nabídce Prima pokusů rozšířit své obzory na poli chemie, fyziky, matematiky či přírodopisu.
Kromě jiného se mohou dozvědět i to, jak vyrobit fakírské lůžko či nenewtonovskou kapalinu,
nebo si dokonce zahrát na detektivy!
Velký úspěch mezi žáky (ale i pedagogy) sklidily Řemeslné dílny pořádané v kulturních a obecních domech či školních tělocvičnách. Žáci nižšího stupně si na několika stanovištích vyzkoušeli
řemeslné činnosti zaměřené na bezpečnost práce a požární ochranu, pokrývačství (pokládka
krytiny a zkouška vodou), kominictví (čištění komínu a seznámení se s měřicí a inspekční technikou), životní prostředí a spalování paliv a také práci s rozličným ručním nářadím (AKU nářadí,
řezivo, plátky, vrtáky) i šroubování metrických matic. Lektorování se ujali přímo místní řemeslní-

ci. Autorem nápadu je pan Jiří Bolacký ze Služovic, profesí kominík.
Také díky zapojení místní komunity, především díky stolaři panu Brunovi Fabiánovi z Oldřišova,
obdržely na přelomu roku všechny mateřské školy zapojené v projektu MAP II dětský pracovní
ponk včetně svěráků a boxu s nářadím. Ponky do školek jsou prvním krokem a dílčí aktivitou
(mikro)projektu s názvem Malí bajslíři zaměřeného na rozvoj technického myšlení, kreativity
a fantazie. Do každé školky budou průběžně dojíždět lektoři, kteří s dětmi v rámci dílniček –
a s využitím ponků – budou vyrábět několik vlastnoručních výrobků. Součástí aktivity jsou taktéž
řemeslné workshopy pro paní učitelky.
A protože jsme na „Prajzské“, nezapomínáme ani na téma regionální identity. Koncem loňského
léta byl vyhotoven Vlastivědný kufřík, který obdržela každá základní škola na Hlučínsku a jehož
ústředním motivem jsou prameny. Účelem je představit žákům spektrum různorodých pramenů,
resp. autentických substitutů z Hlučínska a jejich prostřednictvím zpřítomnit minulost interaktivní formou. Pramenů, a souvisejících tematických okruhů, je přesně 20. Učitelé a žáci v kufříku naleznou třeba 3D model Landecké venuše, historické délkové míry, soubor odlitků pečetí,
středověký pergamen, úryvky ze starých slabikářů, výtisky starých místních novin, jízdní řády,
karikatury, propagandistické tiskoviny k volbám, soubory historických fotografií, fragmenty potravinových lístků, dopisy či úmrtní oznámení padlých ve válce, agitační plakáty z 50. let a další.
Součástí je také metodika a pracovní listy. Kufřík je primárně určený pro výuku na vyšším stupni,
v rámci některých témat jej ale využijí i na stupni nižším.
Druhý typ kufříku - tentokrát putovní (zápůjční) s názvem Malý mulař - je určen pro předškolní
děti a žáky nižšího stupně. Prostřednictvím rozmanitých aktivit a s pomocí zajímavých předmětů (cihla, náčiní zedníka, skládací model kaple, skleněná vitráž), fotografií a pracovních
listů se děti - za účasti lektorky z Muzea Hlučínska - seznámí s postupem výroby pálené cihly,
s povoláním zedníka (mulaře), s různými typy staveb a jejich funkcí. Sestaví si dřevěný model
strahovické kaple, a poznají tak tuto stavbu podrobněji.
Až do konce realizace MAP II, tj. do června 2021, bude autorský tým pod vedením Radima
Lokoče a Jiřího Nemináře pracovat na největším projektu – Vlastivědě Hlučínska. Ten zahrnuje tvorbu učebnic a pracovních listů pro nižší i vyšší stupeň ZŠ, exkurze žáků do vybraných
lokalit Hlučínska a vznik webového portálu. Web bude nasycen řadou didaktických pomůcek
a historických pramenů, jako jsou mapy, fotografie, audio- a audiovizuální záznamy, kvízy, hry,
animace (např. postup válečné fronty, rozrůstání železnic či stavba vesnic), metodiky a další.
V rámci tohoto rozsáhlého projektu o Hlučínsku bude zveřejněno i množství doposud neznámých a nepublikovaných dokumentů. Průvodkyní na webu, ale také přímo v některých animacích či kvízech bude typická „prajzská četka“ Truda.

Na podzim letošního roku pak budou mít místní učitelé možnost prohloubit si své jazykové
dovednosti v kurzech prajštiny, které povede známá regionální spisovatelka, paní Eva Tvrdá.
Projekty MAP II navazují na předchozí dvouleté MAP I – tyto projekty realizuje v našem regionu Místní akční skupina Hlučínsko a jsou financované z prostředků Evropské unie. Informace
o projektu a kompletní přehled (katalog) všech aktivit naleznete na www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ či na Facebookovém profilu Místní akční skupina Hlučínsko z.s. - Mapy II. Jste-li pravidelným divákem TV Hlučínsko, pak Vám jistě neunikly reportáže
z našich akcí. Přestože nám současná doba nepřeje, těšíme se, až budeme moci od nového
školního roku opět spustit všechny naplánované akce a aktivity!
Za tým MAP II Hana Paverová
Autor fotografií: kolektiv MAS Hlučínsko
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nebo čtyřčíslí čárového kódu) a PIN (ve tvaru RRMMDD - tj. poslední dvojčíslí roku narození, měsíc a den narození - 6. 12. 1990 napíšeme jako 901206). Rezervovaná kniha na Vás bude čekat
14 dnů, poté bude kniha dána zpět do volného výběru. Pokud nahlásíte svůj e-mail, oznámení
o rezervaci Vám bude zasláno. Pokud si knihu rezervujete, vyzvedněte si ji co nejdříve! Často se
stává, že je kniha rezervovaná a nakonec si ji čtenář ani nevyzvedne!
Objednej odložení
Funguje na stejném principu jako rezervace knih, jen s tím rozdílem, že ji používáte na knihy
aktuálně dostupné v knihovně. Po odeslání požadavku Vám kniha bude připravena a na její
vyzvednutí máte 3 dny.
Prodlužování výpůjček
Pokud nestíháte vracet knihy, můžete si je sami prodloužit. Přes on-line katalog vstupte do sekce „Vaše čtenářské konto“, kde zadáte číslo průkazky a PIN. Tam si můžete prodloužit dobu
výpůjček, sledovat, jak jsou na tom Vaše rezervace, kdy jste platili upomínku či registraci apod.
POZOR! Knihu, která je rezervovaná, nelze prodloužit! Stejně tak nelze knihy rezervovat, pokud

Nová půjčovní doba
knihovny!
N

ezahálíme, pracujeme! Uklízíme, dezinfikujeme, měníme poškozené obaly knih, objednáváme a zpracováváme nové knihy, chystáme knižní balíčky a plánujeme akce.
V současnosti není umožněn volný výběr, proto pokud si chcete nějakou knihu půjčit, využijte
náš on-line katalog - http://bolatice.knihovny.net/katalog/. Je dostupný na webových stránkách obce Bolatice v sekci Firmy, spolky, organizace - Místní knihovna, nebo přímo na adrese
www.knihovna.bolatice.cz.
Jak mám v ON-LINE KATALOGU vyhledávat?
Lze vyhledávat několika způsoby, vždy však s diakritikou (háčky, čárky). Je jedno, zda malými
či velkými písmeny.
Podle autora - zadává se příjmení autora, jméno vypisovat nemusíme. Například - píšeme Čapek a ne Capek.
Podle názvu - většinou stačí jedno dvě slova začátku názvu knihy - nemusíme vypisovat „Sen
noci svatojánské“, ale stačí jen „sen noci…“.
Podle témat (klíčových slov) - zapisuje se v množném čísle, hledám něco o slonech, zadám
sloni, když chci hledat o dinosaurech, zadám dinosauři.
Pole můžeme i kombinovat, tzn. hledat něco o vaření (téma) od Bohdalové (autor).
Kde mám nalezené knihy hledat?
Řídíme se signaturou knihy (zjednodušeně řečeno adresa knihy).
Ta může být:
Hrabadlo – knihy patřící do hrabadla mají na hřbetu knihy žlutý proužek, jsou to vesměs leporela a knihy určené pro malé děti.
M/I – M znamená mládež, římská číslice I je označením červeného proužku na hřbetě knihy
(tzn., že kniha je vhodná pro děti ve věku 6 - 9 let).
M/II – M znamená mládež, římská číslice II je označením zeleného proužku na hřbetě knihy
(tzn., že kniha je vhodná pro děti ve věku 9 - 12 let).
M/III – M znamená mládež, římská číslice III je označením modrého proužku na hřbetě knihy
(tzn., že kniha je vhodná pro děti ve věku 12 - 15 let).
Knihy z kategorie M/I, M/II, M/III nalezneme pod prvním písmenem příjmení autora.
M + číslo – M znamená mládež, číslo značí, že je kniha naučná/odborná (např. M59 - kniha
o zvířatech).
HRA – stolní a deskové hry
B – básně
H – hry (divadelní)
REG – výměnný soubor z Knihovny Petra Bezruče v Opavě
Číslo – naučná kniha pro dospělé (např. 159.9 - psychologie)
Pokud je kniha bez signatury, je zařazena v beletrii pro dospělé.
Pro lepší orientaci je pod seznamem nalezených dokumentů popisek „Zobraz jen dokumenty, které jsou nyní k dispozici“ - po jeho rozkliknutí se zobrazí pouze dokumenty, které jsou
v knihovně aktuálně k dispozici, tzn., že nejsou zatím půjčené.
Když vyhledáváte knihu a v hlavním seznamu jsou různé signatury, můžete si je seřadit kliknutím
na zelenou šipku, stejně tak je můžete řadit podle autora, názvu a roku vydání.
Seznamy a novinky
Nabízí možnost vyhledávání v nových knihách za určitý časový úsek dle vašeho nastavení - 14
dní, 21 dní, 54 dní atp.
Rezervace knihy
Pokud zjistíte, že kniha, kterou jste si chtěli půjčit, není k dispozici (je půjčená), můžete si ji
zarezervovat pomocí tlačítka „Rezervuj“. K tomu musíte znát číslo své průkazky (poslední troj-

PO 7:30 – 12:00		
ÚT				
ST 7:30 – 12:00		
ČT				
PÁ 8:00 – 11:00

12:30 – 17:00
12:00 – 16:00
12:30 – 17:00
12:00 – 16:00

Každé první úterý v měsíci je knihovna otevřena do 20:00 hodin.
Úterní a čtvrteční dopoledne jsou vyhrazena pro knihovnické lekce a jiné akce.
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Naše školka opravdu nezahálí!

P

řestože byla školka na počátku května uzavřena, paní učitelky ani děti rozhodně nezahálely!
Nemohli jsme se sice potkávat naživo, ale díky moderním technologiím jsme o kontakt nepřišli. Paní učitelky pro děti vymýšlely stále nové, zábavné aktivity a úkoly, které prostřednictvím
e-mailu posílaly rodičům a děti je mohly plnit z domova. Každý den nám na oplátku na třídní
e-maily přicházely povzbudivé zprávy a fotky toho, co doma děti tvoří, které úkoly splnily a také
zprávy, jak je dětem smutno a že se již těší do školky.
A pak jsme se konečně dočkali - 18. května jsme se asi po dvou měsících opět sešli ve školce.
Přestože dětí byla ve školce méně než polovina a museli jsme dodržovat přísnější předpisy
a hygienické zásady, užili jsme si společně stráveného času ve třídě, a když počasí dovolilo,

pak i na zahradě. Nemyslete si však, že ve školce byla nuda - naopak! Na konci školního roku
bylo ve školce nejvíce „práce“, ale i zábavy. V žabičkové třídě se soutěžilo v družstvech a „cestovalo“ po naší republice, kuřátka prováděla pokusy a poznávala známé i netradiční profese
a povolání, koťátka poznávala a pozorovala zvířátka, u štěňátek se zkoumaly a hledaly barvičky,
berušky řádily v lanovém centru a stihly zajít i na zmrzlinu, medvídci poznávali mláďátka a děti
ze sovičkové třídy pozorovaly, co a kdo se ukrývá na zahrádce. Společně s dětmi jsme na třídách
oslavili Den dětí a předškoláci se fotili na tablo, které si můžete prohlédnout ve vestibulu Domu
obchodů a služeb. Zbývalo jen rozloučit se s dětmi, které po prázdninách nastoupí do 1. třídy,
užít si poslední týdny s kamarády ve školce a pak hurááá… Léto je tady!
Za MŠ Nikola Návratová

Nová škola v obci je již 60 let!
P

rvní zmínky o škole v Bolaticích se datují k roku 1750,
kdy zde byla zřízena obecná škola. Přestože Bolatice jako
součást Hlučínska patřily Prusku, škola zůstala česká.
V roce 1818 byla postavena nová škola - s doškovou střechou, ale již v roce 1837 byla zbourána a postavena opět
škola nová, která stojí dodnes. Ve druhé polovině 18. století
je činnost školy spojena se jmény - David Kochler, Jiří Valenta, Josef Kahler, Antonín Braschke, jeho syn Jan. Informací
o bolatické škole v průběhu 19. století není mnoho. Cílem
školství v tehdejší době bylo vychovat oddaného, poslušného, pracovitého, německy mluvícího člověka. Tohoto zaměření byla škola po celou dobu „pruské školy“, která trvala
178 let.
Roku 1897 byla v Bolaticích postavena druhá škola se dvěma školními místnostmi a kapacitou 148 míst. Listina ve věži
místního kostela z roku 1912 uvádí jména tehdejších učitelů:
Anton Schatke, Ignac Ledva, Josef Ulitzka, Alois Hein, Arnošt
Danisch, Emil Munzer, Karel Schodrok.

4. února 1920 byla v Bolaticích obnovena česká škola. V obci sice byly dvě školy, ale pro deset
tříd jen 5 místností. V roce 1926 byl položen základní kámen ke stavbě školy v Henneberkách
- dnešní Borové. Slavnostní otevření se konalo 1. října 1926. Učitelem byl ustanoven Metoděj
Hacar. Během druhé světové války zůstala v obci jen obecná škola německá. Budova sloužila
jako škola do roku 1973, od tohoto roku díky legislativním změnám navštěvují žáci z Borové
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základní školu v Bolaticích.
První poválečný školní rok byl zahájen 3. 9. 1945, vyučování v obecné škole zahájil řídící učitel
Vladimír Kužílek. V roce 1953/54 vzniká nový typ školy - osmiletá střední škola. Pomocníkem
školy se stalo SRPŠ - Sdružení rodičů a přátel školy. V roce 1960 byla uzákoněna devítiletá školní
docházka. Vyučovat se začalo v nově vybudované škole. Ta byla slavnostně otevřena 4. září 1960.

V LETOŠNÍM ROCE TEDY SLAVÍME 60. VÝROČÍ NOVÉ ŠKOLY
A 270 LET OD PRVNÍ ZMÍNKY O BOLATICKÉ ŠKOLE!

Oslavy kulatého výročí jsme měli velmi pečlivě naplánovány na červen, z pochopitelných důvodů budou přesunuty pravděpodobně na podzim tohoto roku.

Škola v době
distanční výuky

Pohled dětí na výuku
na dálku a ve škole

D

eliká nevýhoda je, že při docházce do školy musíme brzy vstávat a nehodí se přijít do školy
v pyžamu. To při výuce na dálku vůbec nevadí, každá hodina spánku navíc je super. Ve škole
jsou kamarádi a můžeme hrát hry, při kterých nám dopoledne rychle uteče. Při plnění úkolů
doma se musíme spoléhat na své vědomosti, nebo se písemně zeptat paní učitelky a čekat
na odpověď. Když něco nevíme ve škole, tak nám poradí paní učitelka, a to je velká pomoc. Ale
chtěli bychom delší přestávky a ještě více her, aby byla pořádná sranda. Doma máme hodně
volného času a můžeme pařit na počítačových hrách a k obědu nám mamka připraví něco moc
dobrého podle našeho přání a chuti. Ve škole máme více pohybu, a přestože musíme nosit
roušky, používat dezinfekci a dodržovat rozestupy, užijeme si spoustu legrace.
Tak to vidíme my - žáci ze 4.B

ne 11. březen je datum, kdy se nám školní
vyučování přeneslo do nové formy distanční
výuky (online výuky, výuky na dálku). Téměř pro
všechny to byla nová situace, na kterou jsme
nebyli zcela připraveni. Pevně věřím, že jste
od nás všech cítili obrovskou snahu žáky něco
naučit. I pro nás to byl mnohdy pokus a omyl,
než jsme nalezli nejlepší řešení. Všichni si
z této situace určitě odneseme nové poznatky
a hlavně zkušenosti, které bychom ve standardních podmínkách neobjevili. Dovolím si stručně
připomenout průběh tohoto období.
• Od 12. března jsme spustili distanční výuku
• Odpovědi jsme dostali od všech 440 žáků naší školy (alespoň pár odpovědí).
• Pravidelně se svými učiteli komunikovalo 98,7 % našich žáků.
• Naše snahy vedly především k pravidelnému zapojení všech žáků.
• Průběžně jsme vyhodnocovali funkčnost použitých vzdělávacích nástrojů.
• 11. května nastoupili zpět žáci 9. tříd a probíhala příprava na přijímací zkoušky
(nastoupilo 78 % žáků 9. tříd).
• 25. května jsme s radostí přivítali 155 žáků z 1. stupně (62 %).
• 8. června do školy „s velkou radostí“ přišli také žáci 2. stupně
(v počtu 100 = 65 % žáků ze 6. až 8. tříd).
• Vysvědčení si žáci odnesli 30. června.
Ještě jednou bych velice rád poděkoval všem rodičům, prarodičům, rodinným příslušníkům
a učitelům, kteří spolupracovali daleko více než kdy předtím na výchově a vzdělávání budoucích generací.					
David Neuvald

V

PŘEJEME VŠEM
NAŠIM ŽÁKŮM
A TAKÉ RODIČŮM
KRÁSNÉ PRÁZDNINY!
Nový školní rok začíná v úterý 1. září.

Nejbližší připravované kulturní akce Promítání v letním kině za příznivého
počasí
28. 6.
28. 6.
25. 7.
1. 8.
2. 8.
22. 8.

Myslivecká slavnost
Členská schůze SNS
Zupafest
Country festival Křeménky
Hasičská slavnost
Dožínky

3. 7.
4. 7.
10. 7.
17. 7.
7. 8.
14. 8.

Román pro pokročilé
Zakleté pírko
Šťastný nový rok
Chlap na střídačku (Borová)
Vlastníci
Poslední aristokratka
Gabriela Bočková
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Hasiči z Bolatic byli i přes koronavirovou epidemii aktivní
zbrojnice v plné polní. A když píši v plné polní, tak uniforma nesměla chybět, aby reprezentovaly
hasičský sbor a obec. Na transfuzní stanici všichni zůstali v údivu, že tento odběr opravdu vzaly
hasičky se vší parádou. A aby toho nebylo málo, tak si nás na památku s naším souhlasem
stanice vyfotila. Ať už jste či nejste hasič, není vám lidský život lhostejný a chcete aspoň malým,
vlastně velkým podílem pomoci, máte možnost jít darovat krev. Nikdy nevíte, kdy i vy budete
tuto pomoc potřebovat.
Naším heslem je: „Sobě ku cti, obci ku prospěchu, bližnímu ku pomoci.“
Za SDH Bolatice Andrea Pytlíková

A

si nikdo nečekal a netušil, že se občanům nejen z Bolatic od 11. března změní život. Začalo to nevinným zavřením škol, omezením provozu úřadů, firem, obchodních domů - kromě
potravin a drogerií, benzínových pump - až po nošení vlastnoručně ušitých roušek. Všichni se
obávali jediného, a to nákazy. Ani veškeré nástrahy, které na nás číhaly z každého, i neméně výrazného koutu, naše dobrovolné hasiče nezastrašily. Byli velmi aktivní nejen v různých zásazích,
ale také při účasti na různých akcí.
Přes opatření, která byla vydána vládou, se v malém počtu zúčastnili mše svaté za živé a zemřelé hasiče v kostele sv. Stanislava. Uctili tak památku hasičů a připomněli si, že hasič je ten,
který pomáhá i druhým.
Z Nadace ČEZ se nám podařilo získat grant pod názvem Krizová pomoc. Z tohoto grantu jsme
pořídili plošnou dezinfekci, která slouží k dezinfekci hasičské zbrojnice, hasičských aut a různých prostor v obci, včetně školy, která se chystala na znovuotevření. Dále byla pořízena dezinfekce na ruce a obličejové štíty.
Každým rokem v květnu probíhá akce „Daruj krev s hasiči“. Této akce se každoročně účastní všichni hasiči v celé republice. Letos si však naše hasičky, a to Andrea Pytlíková, Barbara
Plaskurová a Adriana Teichmannová, řekly, že i když je nelehká doba, je třeba o to víc pomoci.
Domluvily si termín na Transfuzní stanici v Opavě na středeční ráno 13. 5. a vyrážely od hasičské

Bolatičtí hasiči v letošním roce zatím nezahálí
J

ednotka Sboru dobrovolných hasičů
obce Bolatice patří do prestižní skupiny hasičských jednotek na území Moravskoslezského kraje. Výjezd do 5 minut
od vyhlášení poplachu, předurčenost pro
zásahy i mimo katastr obce Bolatice,
to vše a ještě více řadí bolatické hasiče
do prestižní skupiny jednotek požární
ochrany v našem kraji.
Nejen letošní složitá situace související
s pandemií koronaviru COVID-19 v celém
světě, ale také velmi suché a několikrát
i velmi větrné počasí zapříčinily zvýšenou
výjezdovou činnost všech druhů jednotek
požární ochrany v kraji. Pozadu v těchto
ohledech nezůstali ani bolatičtí hasiči,
kteří mají v rámci prvních pěti měsíců
opravdu napilno.
Hašení požárů, kácení starých a nebezpečných stromů, čištění kanalizací, asistence u kulturních akcí… To je každoroční
rutina bolatických hasičů. Letos k tomuto
výčtu přibyly i další typy zásahů. Na území
obce Bolatice vznikají každoročně v průměru 2 - 3 požáry, zpravidla drobnějšího
charakteru, které zaměstnají nejen bolatické hasiče, ale také jednotky z okolních
obcí. Bohužel v letošním roce však došlo
po delším období k požáru s vážnějšími
následky. Jednalo se o březnový požár
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hospodářské budovy (stodoly) na ulici Hlučínská. I přes nadstandardně rychlý čas výjezdu a dojezdu na místo však již naši hasiči nemohli ustájený skot a střešní konstrukci tohoto objektu
zachránit. Bezesporu však významně přispěli k zamezení rozšíření plamenů na sousední přilehlé
objekty (rodinné domy).
Samostatnou kapitolou v první půlce roku bylo kácení stromů podél silnic směrem na Dolní
Benešov, Kobeřice a Kravaře. Správa silnic Moravskoslezského kraje oslovila několik hasičských
jednotek, vč. té naší, o skácení letitých stromů, které již řadu let kvůli svému neutěšenému stavu
ohrožovaly bezpečnost silničního provozu. Zejména při větrném počasí se tyto stromy nebo
jejich části lámaly a padaly na silnici. Hasiči po několik víkendových dnů káceli a rozřezávali
tyto nebezpečné slivoně a přitom si vyzkoušeli pracovní postupy s motorovou pilou, které často
využijí při „ostrých“ zásazích.
Samostatnou kapitolou letošní první půlky roku byla (a ještě stále je) pandemie koronaviru COVID-19. Krizový štáb obce Bolatice stanovil několik úkolů, přičemž některé z nich uložil k plnění
bolatickým hasičům. Jednalo se zejména o dezinfekce míst s vysokou frekvencí pohybu osob
v obci, mezi které patřily zastávky hromadné dopravy (autobusová i vlaková), vnější prosto-
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ry před obchody, obecním úřadem, zdravotním střediskem a Domem obchodů a služeb. Díky
dovybavení nejen osobními ochrannými prostředky, ale také technickými prostředky (zejména
motorovým rozprašovačem) bylo možné v pravidelných intervalech tyto úkoly zdárně plnit.
Mimo zásahovou činnost se naši hasiči také pravidelně vzdělávají. V rámci odborné přípravy prováděli po dvě květnové soboty výcvik na místním koupališti, při kterém prověřili funkčnost veškerých čerpadel a vyzkoušeli si jízdu s člunem na vlastní pohon. Dále se seznamovali s novými
technickými prostředky, obsluhou nových výjezdových tabletů určených pro navigování na místo
zásahu a v neposlední řadě probíhala rovněž teoretická příprava.
Z pohledu čísel je možné uvést, že bolatičtí hasiči letos doposud zasahovali u 7 požárů, 17 technických pomocí, 6 událostí souvisejících s dezinfekcí veřejných prostor (COVID-19) a u jednoho
planého poplachu. Ve 25 případech se jednalo o zásahy v obci Bolatice, 3x v Dolním Benešově
a po jednom zásahu v Chuchelné, Štěpánkovicích a Třebomi.
Fotografie z činnosti jednotky je možné zhlédnout na facebookových (https://www.facebook.
com/sdh.bolatice/) a webových stránkách sboru (www.hasici.bolatice.cz).
Za výjezdovou jednotku Martin Adamec

Folklorní soubor Zahrádkáři informují
V
Borovanka

D

ěvčata z folklorního souboru „Borovanka“ začala od 20. 5. 2020 opět zkoušet, a to v budově
ZŠ a MŠ Bolatice, kde jim bylo umožněno připravovat se a cvičit na vystoupení, která je
čekají v následujícím období.

A vypada to isto tak:
Jak nastaně ve středu ta prava hodžina,
každa dževucha třiskně doma s robotum,
vezme koło, auto, něbo pěšky a do škoły se uvija.
Ruky se dževuchy dezinfikuju
a pravidła, co su určene, v tu dobu dodržuju,
na łavice meter od sebe pošedaju, posměju se, pokecaju.
Potem se pěsničky od radošči zaspivaju,
baj i nove přečitaju, potancuju
a na vystupeni, co jich čeka, novy program připravuju.
Rozejdu se, přemyšlaju, kaj ten talent v sobě hledač maju.
Pěsničky se doma prozpěvuju
a na dalšu skušku se tak připravuju.
Za soubor Borovanka Eva Jařabová

Z

Zápis RC Myška v Bolaticích
na školní rok 2020 - 2021

ápis proběhne v penzionu Na Koupališti v pondělí 31. srpna v 10:30 hod.
Děti budou rozděleny do různých věkových skupinek (od 6 týdnů do 6 měsíců; od 6 měsíců
do 1 roku; od 1 roku do 5 let).
Hodiny RC Myška jsou vždy doprovázeny říkadly, písničkami a hrou. Děti se mohou naučit barvy,
ovoce, zeleninu, zvířátka atd. Dále cvičíme na balonech, svačíme, kreslíme a zpíváme s hudebními nástroji.
Kdo jste ještě mezi nás nezavítali, srdečně Vás zveme.
Blíže se můžete informovat u paní Jiřiny Kurkové, tel. 605 866 906.
Jiřina Kurková

červenci, který se pyšní statutem nejteplejšího měsíce v roce a zároveň je to měsíc přívalových srážek a průtrží mračen, se můžeme těšit pohledem na bohatě kvetoucí zahrádku
a lekníny v zahradním jezírku. Za péči, kterou jim musíme věnovat, se nám ovocné stromy a keře
již v červenci odvděčí bohatou úrodou višní a dalších druhů drobného ovoce.
V červenci je už zahrada krásně rozkvetlá, přesto je na ní pořád dost práce. Vysévá se řeřicha
zimní, špenát, petržel, štěrbák, čínské zelí, kedlubny, hrášek, letní salát, ředkvičky a ředkve. Kolem rostlinek nenecháváme nikdy holou půdu, zvlášť v období sucha rostlinky ocení zamulčování
slámou, posečenou trávou nebo listím. Půda je tak chráněna před vysycháním, erozí, udržuje se
v ní stálá teplota a vlhkost a má z mulče stálý přísun živin. Mulčem potlačíme také růst plevele.
Vytrhaný jednoletý nekvetoucí plevel necháme ležet na záhonu, poslouží jako výživa a mulč pro
půdu. Prázdné, nevyužité plochy v zahradě osejeme rostlinami na zelené hnojení, které potom
zapravíme do země. Jsou to hrách, bob, vikev, peluška - ty obohacují půdu o dusík. Jako potravu
pro včely vysejeme slunečnici, pohanku nebo svazenku. Měsíček zase ničí škodlivé bakterie
v půdě. Obiloviny půdu prokořeňují a zlepšují její strukturu. Pokud uděláte směs různých rostlin
na zelené hnojení, nebojte se použít i prošlá či nespotřebovaná semena zeleniny a květin. Zamyslete se nad vodou, kterou používáte k zavlažování. Zaléváte drahou vodou z vodovodu nebo
využíváte dešťovou vodu, která stéká ze střechy? Stačí mít barel na dešťovou vodu postavený
výš, než je váš pozemek, aby vám samospádem voda stékala k záhonům. Pokud to nejde, použijte malé čerpadlo, které umístíte do sudu a můžete pohodlně zalévat. Ovocné stromy můžeme
prořezat a odstranit konkurenční výhony a vlky. Rány se nyní dobře hojí. Také na hrušně a třešně
nesmíme zapomenout a přihnojíme je, abychom podpořili tvorbu pupenů v dalším roce. Jahodiště po sklizni očistíme, zbavíme nepotřebných odnoží, zbytků plodů, odkvetlých lodyh a poupat. Nemocné listy odstřihneme. Ze zdravých rostlin odebereme mladé rostlinky ze šlahounů
a necháme je zakořenit. Jakmile zakoření, hned je zasadíme, budou plodit už příští rok. Sklízíme rybíz, maliny a angrešt. Po sklizni keře prořežeme a přihnojíme zbylé výhony. Sklízíme také
česnek, jakmile nať zežloutne. Česnek upleteme do věnce a necháme doschnout pod střechou.
Dozrávají letní jablka, meruňky a hrušky. Zavařujeme okurky, sklízíme papriky, rajčata, mrkev,
cukety, hrách a různé saláty. Z bylinkové zahrádky sušíme bylinky na zimu. Mátou a meduňkou
dochucujeme letní nápoje, například mojito.
Recept na mojito: Do vysoké sklenice vložíme několik lístků čerstvé máty, třtinový cukr, nakrájené dílky 1 limetky nebo vymačkáme limetkovu šťávu a vše ve sklenici rozdrtíme. Do sklenice poté
nasypeme drcený led a zalijeme bílým rumem (cca 4 cl). Dolijeme perlivou vodou a zamícháme.
Nápoj se pije brčkem, sklenici je možno ozdobit výhonkem máty či kouskem limetky.
Srpen je v zahradě měsícem sklizně. Z ovoce sklízíme letní jablka, první hrozny, pološvestky,
mirabelky, meruňky a blumy. Dozrávají bezinky, ze kterých můžeme připravit chutný sirup nebo
likér a začínají také zrát sladkoplodé jeřabiny, které se výborně hodí do kompotu s hruškami.
Spadané plody průběžně sbíráme a dáváme je sušit na křížaly. Aby byly stále vláčné, zavaříme je
ve sklenicích při teplotě 60 stupňů po 20 minut. Z poškozeného a méně kvalitního ovoce připravujeme mošt a džemy nebo pečený čaj. Plesnivé ovoce likvidujeme. Při sbírání ovoce kontrolujeme také větve stromů, aby nebyly moc přetížené. V takovém případě větve podepřeme. Po sklizni
provádíme průklest peckovin, odstraníme suché větve. Do zimy je dost času na zahojení ran.
Pokud chceme z rostlin sbírat semena, uvážeme je ke kolíkům, aby je letní bouřky nevyvrátily.
Semena získáváme tak, že sklidíme celou rostlinu, kterou přivážeme za stonky pod střechu, kde
ji necháme doschnout. Poté semena vytřeseme a uchováme v papírových nebo plátěných pytlících. Zbylé lodyhy použijeme jako mulč v těch místech, kde bychom chtěli mít příští rok rostlinky.
Ze zeleniny sklízíme okurky, cibuli, rajčata, fazole, dýně, cukety a melouny. Sbíráme také hrášek,
petržel, mrkev a naťový celer. Rajčatům ještě přištípneme vrcholky. Můžeme už zasadit jahody
na příští sezonu. Všechna uvolněná místa na záhonech osejeme. Můžeme použít pro časnou jarní sklizeň polníček, štěrbák, roketu, špenát nebo zimní salát nebo je osejeme zeleným hnojením.
Vyséváme také podzimní řepu a cibuli.
Přeji Vám radost z úrody a hlavně abyste si v letních měsících odpočinuli jak doma, tak na dovolených.
Za ČZS Karel Matelský

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2020

Spolky/Organizace

14

Příspěvek za Římskokatolickou farnost Bolatice

Ž

ivot v naší farnosti se po nouzových opatřeních souvisejících s pandemií koronaviru
pomalu vrací do běžných kolejí. Máme za sebou období, které někteří nazývají obdobím
zkoušek a někteří obdobím příležitostí a mimořádných milostí.
V té souvislosti se mi velmi líbil krátký příběh,
který jsem četla na www.fatym.com. Tady je:
PŘÍBĚH K ZAMYŠLENÍ
V jedné kanceláři žili, byli dva muži. Oba vysoce vzdělaní, zkušení mnoha léty života. Byli
schopni spolu hovořit i o něčem jiném než
o práci. Zvlášť o tzv. novinkách, které přijali
ve zprávách. Byl mezi nimi jeden podstatný
rozdíl. Jeden byl náboženstvím, křesťanstvím,
naprosto nedotčen, druhý křesťan, praktikující
katolík. Téma – koronavirus.
Oba se shodli na tom, že přes veškerou, takřka
zázraky každodenně tvořící medicínu, stojí celý
svět na pokraji moru, se kterým si neví rady.
Nevěřící s nadhledem řekl: „To v historii bylo,

s tím se musíme smířit. Mor přišel, mnoho lidí
zemřelo a potom odešel a byl pokoj.“
Věřící na to: „Vidím jeden podstatný rozdíl.
Podívejte se na náměstí našich měst. Zdobí je morové sloupy, které byly zbudovány
na poděkování. Mor, s kterým si lidé nevěděli
rady a bojovali proti němu – z našeho pohledu směšnými prostředky – je vedl k poznání
hodnoty, křehkosti lidského života. Obrátili se
k Bohu, Panně Marii a svatým a prosili. Většinou po velmi krátké době došlo k tomu, že
mor skončil. Na poděkování zbudovali krásné
a nákladné morové sloupy, které jim měly připomínat to, co je důležité v životě člověka.“
Nastalo tiché a dlouhé přemýšlení…
Tento příběh má něco podstatného říct i nám.
Třeba to, že člověk přestal prosit a děkovat,
přestal projevovat vděčnost, přestal si připouštět, že dělá chyby a přestal se i omlouvat,
přestal si vážit nesamozřejmých samozřejmostí… Jistěže je současná společnost značně
sekularizovaná, že nelze srovnávat život před
stovkami lety s tím dnešním, že nelze stavět
koronavirové sloupy... To zajisté ne. To po nás
nikdo ani nechce. Stačí, když jako chladný,
kamenný sloup nezůstane naše srdce. Když
v něm zůstane alespoň stopa po uvědomění,
že málo stačí a vše se najednou v životě ubírá
jiným směrem.
Před námi je období prázdnin, dovolených
a především volného času. Letos ho možná
vzhledem k situaci, která v souvislosti s pandemií nastala, budeme vnímat trochu jinak.
Nicméně ten čas tady je a nepřichází náho-

dou. Můžeme říct, že je to dar, kdy dostáváme
možnost vymanit se ze zabřednutých kolejí,
zastavit se, zklidnit a více vnímat přítomnost
druhého člověka. Proto se radujme z těchto
dní, které se před námi otevírají, a čerpejme
z nich tolik potřebnou novou sílu!
A co čeká naši farnost právě v těchto měsících - v červenci a srpnu? O prázdninách bude
platit upravený pořad bohoslužeb. Podrobné
informace budou zveřejněny v ohláškách
a také na webových stránkách naší farnosti.
Nebudou se scházet společenství naší farnosti a nebudou ani úřední hodiny na faře. Nezbytné záležitosti bude možno vyřídit po každé mši svaté.
V neděli 5. července bude slavnost svatých
Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů.
Mše svaté budou jako obvykle o nedělích, a to
v 8:00 a v 10:00 hodin. Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu ve 2. polovině 9. století
na žádost knížete Rastislava, který chtěl šířit
křesťanství srozumitelným jazykem, kterým se
na Moravě mluvilo. Oba bratři tak vykonali
důležitou misi, která měla veliký křesťanský,
kulturní i politický význam.
V sobotu 15. srpna bude slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Tento mariánský svátek
vyjadřuje, že Marie jako matka Ježíše Krista
již dosáhla života „v dokonalé a oslavené tělesnosti“ a byla vzata do nebe s tělem i duší.
Toto učení vyznává římskokatolická církev,
pravoslavné církve a část církví anglikánské
tradice. V římskokatolické církvi je papež Pius
XII. vyhlásil roku 1950 jako dogma.

V sobotu 22. srpna oslavíme bolatické dožínky.
Mše svatá s poděkováním za úrodu bude sloužena ve 14:00 hodin. Večerní bohoslužba toho
dne nebude.
Veškeré změny času bohoslužeb budou uvedeny v ohláškách a oznámeny na webových stránkách farnosti.
Blíží se doba pro někoho krásná a pro někoho
třeba i náročná. Dovolená není jen přestávka
od práce. Je to čas k obnovení našich sil fyzických i psychických - tedy čas občerstvení. Ale
také čas uvědomit si a prožít šíři a bohatost
života, včetně přeuspořádání hodnot. Teprve
zastavení, změna rytmu, vystoupení ze zajetých
kolejí k tomu vytváří prostor. Bez tlaku neodkladných záležitostí nám může dojít, co je důležité, co jsme přehlíželi.
Dovolená je příležitostí zastavit se s Ježíšem,
nechat se jím uzdravit, jemu svěřit všechno,
čím jsme obtíženi, co nás vyčerpává a stresuje. Můžeme spolu s ním pohlédnout z odstupu
na svůj život, protože nám chce ukázat, co je
opravdu důležité, a co můžeme naopak odložit. Chce nám dát prožít, že na nic z toho nejsme sami.
„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte
a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte
na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem
tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své
duše odpočinek.“ (Mt 11, 28 - 29)
Přeji každému z nás pokojný, radostný, naplněný a požehnaný čas prázdnin a dovolených!
Za Římskokatolickou farnost
Pavlína Řehánková

Do naší farnosti opět zavítala Kateřina Lachmanová
potenciál změny k lepšímu. Můžeme se přenést do věcí hodnotnějších, než byly před krizí. Bývají
přechodnou fází do nové úrovně vnímání - Boha, sebe, druhých, života. Ve snaze vyhnout se
prázdnotě, která s krizí souvisí, je člověk schopen tu prázdnotu zaplnit vším možným, protože
je těžké ji unést.
Může se nás zmocnit i strach ze změny. Z něčeho, co přijde. Musíme ale chtít tím vším projít!
Setkání s vlastní bídou je často prostorem pro výjimečnou Boží milost, kterou v té chvíli nevidíme. Tyto milosti jsme schopni vnímat až s odstupem času. Po krizi nás Bůh vyvede do úplně jiné
roviny vnímání. Díváme se na vše daleko víc z nadhledu. Často přijmeme s vděčností i vlastní
selhání a začneme růst ve vnitřní svobodě. Může také dojít k zocelení osobnosti. Bůh nás zve
k něčemu novému, novým způsobům vnímání, služby, pohledům na věc a přístupům k lidem.
Dojde ke změně vnitřního pohledu a změní se i pohled na svět. Člověk si uvědomí, že život je dar
a že bez krize by k této vnitřní proměně nikdy nedošel.
V závěru přednášky Kateřina Lachmanová představila několik knižních titulů, které si posléze
přítomní posluchači mohli v kostele zakoupit. Tímto děkujeme panu Janu Pilařovi, vedoucímu
Karmelitánského knihkupectví v Opavě, za zprostředkování tohoto prodeje.
Děkujeme Kateřině Lachmanové za přízeň naší bolatické farnosti a věříme, že se s ní někdy
v budoucnu opět shledáme.
Pavlína Řehánková

J

iž potřetí zavítala do naší farnosti PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD., známá teoložka a psycholožka, autorka duchovní literatury a současná šéfredaktorka Karmelitánského nakladatelství. Tentokrát k nám přijela s přednáškou na téma Krize jako šance. Přednáška se uskutečnila
ve čtvrtek 18. června 2020 v 17:45 hodin v kostele sv. Stanislava.
Řeč byla o tom, že to těžké a obtížné k životu patří. Bez krize či krizových období není život.
Krize jsou normální na cestě růstu, zrání a proměny! Nejsou trestem, ale cestou. Je nesnadné
se jim naučit porozumět a hlavně se k nim dobře postavit. Mohou být krátké i dlouhé. Může jít
o krizi tří let (první osamostatňování dítěte), pubertu, krizi středního věku, krizi stáří… Může jít
také o krizi duchovního života, o čemž se dočteme v Bibli: „Synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu,
připrav svou duši na pokušení. Drž na uzdě své srdce a buď vytrvalý a nejednej ukvapeně, když
tě něco postihne. Přilni k Hospodinu, neodvracej se od něho, abys nakonec dosáhl vyvýšení.
Přijímej všechno, co tě potká, a jsi-li vždy znovu pokořován, buď trpělivý. Vždyť zlato se zkouší
v ohni a lidé Bohu milí v peci pokoření.“ (Sír 2, 1-5)
V určitých obdobích života jsme vyváděni na poušť, kterou - stejně jako Izraelité při putování
do zaslíbené země - máme projít, nemáme v ní zůstat. Krize z Božího pohledu má veliký význam.
Je obdobím, které je nejen těžké, nebezpečné, nepříjemné, nejisté, ale zároveň v sobě skrývá
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elmi jsme se těšili po uvolnění mimořádných opatření na shledání. V měsíci květnu obnovila
skupina pravidelná pondělní setkání, kde se mimo povídání a předávání informací věnuje
tanci a zpěvu.
19. 5. jsme jako každoročně uklidili vnitřní prostory skanzenu, očistili okna, okopali a vypleli
záhony, odstranili staré a suché větve, vyčistili chodníky a nádvoří od plevele.
Počátkem měsíce června jsme podnikli zájezd do Arboreta Nový Dvůr, které v jarních měsících
skýtá nádhernou procházku mezi kvetoucími azalkami a rododendrony, navštívili jsme zámek
Hradec nad Moravicí s komentovanou hodinovou prohlídkou, zámek Raduň, kde jsme navštívili
překrásný park a zhlédli opravené budovy v okolí zámku. Závěrem zájezdu bylo posezení v našem skanzenu.
Aktivně spolupracujeme s Krajskou radou seniorů, tudíž bylo naší povinnosti zúčastnit se soutěže v pétanque pořádané dne 4. 6. Velkou Polomí. Nevyhráli jsme, ale mezi 24 týmy jsme se
umístili na předních místech.
Dne 9. 6. jsme se zúčastnili zádušní mše svaté v Bělé, která byla sloužena za kolegu seniora,
který zesnul v době pandemie koronaviru.
Na následném posezení v altánu si senioři z okolních vesnic stanovili náhradní program za akce,
které se nemohly uskutečnit (sportovní odpoledne 16. června, turnaj „Člověče, nezlob se“ 27.
července a vinobraní v Bělé 20. října).
V úterý 16. 6. jsme se v počtu 50 účastníků z Bělé, Závady, Bohuslavic a Bolatic setkali ve skanzenu. Pan Dominik Teuer provedl zájemce kostelem a skanzenem, jiní připravovali sportoviště
pro pétanque, kriket, hod na pyramidu plechovek a stolní hry. Následovalo pohoštění kávou,
bohuslavickým koláčem, lahodnými chlebíčky bolatické Perevy, nealko nápoji a pivem. Večer
jsme zakončili příjemným povídáním a písněmi různých žánrů. První setkání mělo kladný ohlas
a rádi bychom v příštích letech v podobných setkáních pokračovali.
Koncem června jsme se vydali do Opavy na komentovanou prohlídku města.
Lydie Peterková
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Nové zázemí pro
borovské hasiče

N

a konci února borovští hasiči dokončili přístavbu s novým sociálním zařízením a rekonstrukci všech tří garáží v budově hasičské zbrojnice. Akce to byla dlouhodobější, trvala téměř dva
roky a z naprosté většiny probíhala svépomocí. Zapojili se především členové sboru, členové
výjezdové jednotky, ale také podporovatelé z řad borovských občanů. Ti si určitě zaslouží jmenování: významně nám pomohl pan Karel Hartoš s realizací přesunu dvanáctimetrového stožáru
sloužícího k vysoušení požárních hadic. Dalším pomocníkem byl pan Viktor Volosjevič, který
nám pomohl se skladbou krovu na přístavbě, a také pan Aleš Frýdl, který svařil krásné věšáky
pro zásahové vybavení hasičů. Děkujeme všem!

Před a po rekonstrukci
Protože budova hasičské zbrojnice je obecním majetkem, modernizace byla hrazena především
z rozpočtu obce. Tímto děkujeme obecnímu zastupitelstvu v čele s panem starostou za schválené finanční prostředky. Také panu místostarostovi děkujeme za pomoc s technickými a legislativními záležitostmi. Co se financování týče, tak pozadu nezůstali ani dlouhodobí sponzoři
borovského hasičského sboru. Firma Stavitelství Uvara věnovala hodnotný stavební materiál,
firma Isotra poskytla tři své pracovníky na pomoc s omítkami v jedné z garáží a firma Kaapa
cnc pomohla s financováním interiérových úprav. Také jim moc děkujeme!
No a největší poděkování si zaslouží již výše zmiňovaní členové sboru a výjezdové jednotky, kteří
na stavbě a rekonstrukci odpracovali přes dva tisíce brigádnických hodin! Díky nim se výrazně
zlepšily podmínky pro organizační i operační činnost borovské jednotky. Významně se zrychlí
samotný výjezd k případnému zásahu a tím se logicky zvýší i bezpečnost občanů v Borové.
V posledním měsíci, po uvolnění opatření proti pandemii, jsme započali rekonstrukci oplocení
a zpevněných ploch kolem hasičské zbrojnice. Také naše klubovna by měla dostat nový kabát.
O těchto opravách a úpravách vás určitě ještě budeme informovat v budoucnu. Pokud se podaří
v následujících letech budovu hasičárny i zateplit a „obléct“ do nové fasády, pak se již komplexně stane moderní budovou, kterou hasiči ve 21. století bezesporu pro svou práci potřebují.
SDH Borová

Slezsko německý spolek
Bolatice, z.s.

C

htěla bych touto cestou pozdravit všechny naše členy a popřát jim příjemné dny. Situace,
která nastala před třemi měsíci, nás nemile zaskočila. Museli jsme zůstat doma, museli jsme
se vzdát mnohých radovánek, akcí, které jsme měli v plánu uskutečnit. Byl to labyrint emocí,
které vyvolal koronavirus. Mám zprávy, že naši členové to zvládli ve zdraví, díky Bohu!
Když nastalo uvolnění, první akcí bylo setkání výboru a následně žen u kávy. Naplánovali jsme
nový termín členské schůze na 28. 6. 2020 v 15:00 hod. v Kulturním domě Bolatice, kde budeme volit nový výbor spolku. Proto tímto všechny členy spolku srdečně zvu na členskou schůzi
a doufám, že se sejdeme v hojném počtu (nové pozvánky vám byly doručeny). Před touto schůzí
se sešel náš smíšený pěvecký sbor, aby si naplánoval zkoušky na akce, které nás čekají.
Přeji všem hodně zdraví.
Za výbor SNS Bolatice Veronika Krohe
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U

příležitosti 30 let činnosti vydalo vedení oddílu Orion Bolatice v pořadí
již pátý zpěvník. Tentokráte je ovšem tato užitečná pomůcka zhotovena
v pevné vázané vazbě a mimo 218 známých písniček s akordy je zde možno naleznout i mnoho jiného potřebného (vázání uzlů a kravat, morseovka,
základní akordy, seznam všech souhvězdí, seznam všech členů oddílu od založení atd.).
Poděkování patří všem, kdož se na výrobě zpěvníku podíleli, ale zejména těmto
„sponzorům“ (Plaček Štěpán, Plaskura Šimon, Ballarin Tadeáš, Klapetek Filip,
Hluchníková Viktorie, Krettek Michal, Prasková Alex, Pudich Dominik, Vítek Dominik, Krettek Tomáš, Koch Pavel a Harazimová Aneta), kteří větší část své odměny,
kterou mimořádně obdrželi od vedení obce Bolatice za provádění „hlídek“ u obchodů v období stavu nouze, věnovali na tisk tohoto zpěvníku. Poděkování patří i panu
Pavlu Kocurovi za závěrečné grafické úpravy a realizaci tisku.
Věřím, že tento zpěvníček bude dobrou pomůckou nejen členům oddílu Orion, ale i mnohým ostatním.
						
(-ofr-)

Historické hračky
na kravařském zámku

L

etošní turistická sezona se na kravařském zámku nese v duchu dětských hraček a her.
Naši stálou zámeckou expozici jsme doplnili unikátní výstavou s názvem Hračky ze zámku a podzámčí. „Exponáty, které si mohou návštěvníci prohlédnout, pochází z období kolem roku 1900
a patří mezi ně nejen hračky, ale také historické učební pomůcky, naučné a vzdělávací hry nebo
také rodinné loutkové divadlo“, uvedla Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře.
Už v raném věku se odlišoval svět chlapců a dívek jak při hře, tak při výuce a dalších činnostech.
Role dívek byla dána od malička. Cíleně byly vedeny ke správnému zvládnutí budoucí role matky
a hospodyně. Dívky tedy jistě zaujmou porcelánové servisy, panenky, kočárky či celé kuchyňky,
které jsou na zámku k vidění. Chlapcům zase neuniknou strategické a bojové hračky, které je
naopak od nepaměti připravovaly na roli ochránce a živitele rodiny.
„Doprovodná výstava uspořádaná ve spolupráci s Muzeem hraček z Rychnova nad Kněžnou
bude na kravařském zámku k vidění do konce roku 2020“, doplnila Hříbková.
(-sih-)

Zámecká expozice opět ožila

D

ne 30. května zahájili v Kravařích turistickou sezonu a tím zpřístupnili zámek, tedy i stálou
zámeckou expozici, všem návštěvníkům.
„Naše neotřelá expozice vás poutavou formou seznámí s jednotlivými historickými etapami zámku i celého města. Nejen že budete moci nahlédnout do alchymistické dílny bývalého tajemného majitele zámku a panství, Michala Sendivoje ze Skorska, dvorního alchymisty u dvora císaře
Rudolfa II., ale poznáte také život aristokratických panovníků či obyčejného hlučínského lidu.
Otevřeme také „Dveře do pravěku“ a vy se podíváte do daleké historie – přesněji do mladší doby
bronzové s archeologickými nálezy z území Kravař. Opravdovým skvostem našeho kravařského
zámku je barokní kaple s nově zrestaurovanou stropní freskou, kde se dozvíte více o této barokní malbě“, uvedla vedoucí oddělení kultury města Kravaře Silvie Hříbková.
V letošní turistické sezoně má kravařský zámek navíc připraveno hned několik novinek. Tou první
je, že prohlídkový okruh doplnili novou unikátní výstavou „Hračky ze zámku a podzámčí“, kde si
budou moci návštěvníci prohlédnout historické hračky z období kolem roku 1900.
„A protože myslíme i na rodiny s dětmi, máme další novinku - každý pátek o prázdninách budou
na zámku probíhat speciální zábavně-poznávací prohlídky s našimi průvodci a animátory. Děti
se interaktivní formou seznámí nejen s historií zámku, ale budou si moci vyzkoušet, jak pracoval
chudý venkovský lid a co naopak musely umět aristokratické děti, naučí se rozpoznávat bylinky
nebo se budou moci převléknout do dobových kostýmů“, sdělila Hříbková.
Koho zaujala tato pozvánka na kravařský zámek, může jej přijet navštívit od úterý do neděle
mezi 10:00 a 17:00 hodinou. Komentované prohlídky s průvodcem začínají vždy v celou hodinu
a trvají zhruba 45 min.					
(-sih-)
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Narození:
- Počet od minulého vydání
- Počet od začátku roku

11
24

Úmrtí
- Počet od minulého vydání
- Počet od začátku roku

10
19

Jubilanti
94 let – 1, 91 let – 1, 90 let – 3, 85 let – 3,
80 let – 5, 75 let – 4, 70 let – 9
Diamantová svatba – 1

R

ománová prvotina spisovatelky a překladatelky Veroniky Opatřilové s názvem „Ostrov žije“ si
pohrává s myšlenkou, co by se stalo, kdyby se svět kolem nás proměnil v divočinu.
Hlavní postavy představuje několik různorodých mladých lidí s vlastní osobitou povahou a cíli,
ke kterým se svědomitě propracovávají. Příroda je zde zobrazena divoce a neúprosně, bere si,
co jí patří a na románové hrdiny nebere ohledy. Přesto se nejedná o popisný postapokalyptický
scénář, návrat do divočiny je zde chápaný spíše jako věc přirozená, se kterou jsou románové
postavy srozuměny a zkrátka se snaží dál žít své životy, jak nejlépe dovedou.
Příběh je vyprávěný lehce poetickým, ale čtivým stylem a čtenář si nutně klade otázky, jak by se
v dané situaci zachoval on.
Velkou roli zde hraje také magický prvek, určitá snová dimenze, ve které věci nejsou takové, jak
vypadají, ale jaké doopravdy jsou.
„Nechtěla jsem vytvořit další depresivně laděný román o tom, co se stane se zemí, pokud se
k ní nebudeme chovat s úctou. Spíše jsem svým čtenářům chtěla předat svoji lásku k přírodě.
Upozornit je na změny klimatu, kterým všichni čelíme, ale pomocí dobrodružného a magického
příběhu, který je bude bavit.“
Knížka je zaměřena na čtenáře z řad takzvaných mladých dospělých, ale dokáže určitě zaujmout
i ty, nehledě na věk, kteří se zajímají o životní prostředí, kteří mají rádi dobrodružné příběhy
a všechny ty, kteří věří v magii.
Kniha je doprovázena ilustracemi malíře Aleše Zapletala (https://aleszapletal.tumblr.com/),
které dodávají příběhu snový dotek a čtenáře přenáší do jiného světa románových hrdinů.
Vydání knihy je možné podpořit od 11. 6. 2020 na webu nakladatelství Pointa - www.pointa.
cz. Kampaň na vydání knížky poběží měsíc, aby vyšla, je třeba vybrat cílovou částku, která poté
pokryje náklady na vydání.
Veškeré příspěvky se v případě neúspěšné kampaně vrací odesílatelům.
Bližší informace o knize a autorce najdete také na facebookové stránce knížky https://www.
facebook.com/ostrovzije/ nebo na osobním blogu autorky: https://majawriter.tumblr.com/.
							
(-opa-)

Kouzlo starých
plováren
K

létu neodmyslitelně patří sluníčko, opalování, koupání a vůbec všelijaké vodní dovádění. Bylo tomu tak odnepaměti. Fenomén plováren se ovšem zrodil až v 19. století nejprve
na březích řek, později v podobě záměrně budovaných vodních ploch. Protože to byla doba
velmi upjatá a sešněrovaná, nebylo myslitelné, aby se směly koupat i ženy. Když se atmosféra
poněkud uvolnila a na trhu se objevily první plavky, připomínaly spíše skafandr. Neuběhlo ani
sto let a módu plavek ovládly bikiny. Pokud se chcete dozvědět víc, neměli byste si nechat ujít
letní výstavu v Muzeu Hlučínska. Vydáte se do časů, kdy na zdech visely portréty fousatých císařů a opustíte ji v době, kdy se chodilo do prvomájových průvodů a plán se plnil na 120 procent.
Na hlučínském zámku zkrátka zažijete kouzlo starých plováren. Inspiraci, jak se stát královnou
či králem plovárny můžete v Muzeu Hlučínska načerpávat do 15. září 2020.
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Zlatá svatba - 1
				Marcela Bochňáková
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FK Bolatice - výhled do nového
soutěžního ročníku
P

rávě v těchto dnech měly končit všechny soutěže pořádané krajským a okresním fotbalovým
svazem. Všechny soutěže ale byly ukončeny k datu 8. dubna. Po dobu dvou měsíců byla
sportoviště prázdná. V květnu se postupně do tréninků zapojila všechna družstva. V půli května
proběhla ve Štěpánkovicích schůzka zástupců klubů, aby se domluvili na uspořádání „Prajzského poháru“. Byly vytvořeny dvě skupiny o čtyřech účastnících v každé skupině. Naši borci se
postupně utkali s mužstvy Štěpánkovic, Kobeřic a Strahovic, systémem třikrát doma a třikrát
na hřištích soupeřů. Druhou skupinu tvořila mužstva z Kravař, Oldřišova, Chlebičova a Malých
Hoštic. Po skončení utkání ve skupinách první dvě mužstva z každé skupiny odehrála dvě semifinále na hřišti v Oldřišově, utkání o třetí místo a samotné finále budou odehrána v sobotu 11.
července na hřišti ve Štěpánkovicích.
Celý turnaj je pojat jako příprava na nový soutěžní ročník, který by měl být zahájen o víkendu
15. a 16. srpna. V utkáních tak dostávají velkou příležitost naši mladí odchovanci a rovněž
případné posily. Osu mužstva ale budou tvořit především hráči starší a střední generace, ale

k těmto budeme postupně doplňovat naše nadějné mladé odchovance. V pozici trenérů pokračují Jirka Šula, Tomáš Kretek a jako hlavní Víťa Baránek, vedoucím mužstva je Libor Sněhota.
I ostatní družstva našeho klubu se postupně scházejí v našem areálu a absolvují nezvykle
dlouhou přípravu na nový ročník soutěží. Chtěl bych i touto cestou poděkovat všem trenérům
a vedoucím mládeže, jmenovitě: Ruda Rataj, Mirek Kretek, Jarda Jarzab, David Steffek, Michal
Ballarin a Roman Kramář, a to především za jejich volný čas, který věnovali přípravě a vedení
našich mládežnických mužstev a rovněž výchově dalších generací fotbalistů z Bolatic.
V době vydání tohoto zpravodaje již budou ukončeny veškeré práce na rekonstrukci hlavního
hřiště, a stavba tak bude předána do užívání. O této rozsáhlé investici se ale dozvíte v jiném
článku. Závěrem bych chtěl i touto cestou pozvat bolatické občany na již tradiční mši svatou pod
otevřeným nebem, která se uskuteční v neděli 28. června dopoledne na našem hřišti.
Za FK Bolatice Josef Boček, předseda klubu

Rekonstrukce hlavního fotbalového hřiště
v Bolaticích dokončena!!!

Před a po rekonstrukcí hřiště

H

lavní hřiště Fotbalového klubu Bolatice, z.s. (dále jen FK Bolatice) prošlo v minulém roce
zásadní rekonstrukcí, dílo bylo dokončeno během měsíce června roku 2020. Jedná se bezesporu o největší investiční akci v historii celého klubu.
Co projekt „Rekonstrukce hřiště“ přesně obnáší, jsme vás již informovali v předchozím článku
v minulém roce po získání investiční dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále
jen MŠMT).
Zde krátce pro připomenutí z projektové dokumentace: Vznik nového hlavního hřiště rekonstrukcí byl plnohodnotnou a nejnáročnější variantou opravy hřiště, blížící se výstavbě nového
hřiště i při zachování stávajících rozměrů a podmínek, s novou instalovanou automatickou
závlahou. Vzniklo tedy nové odvodnění plochy, dvě nové konstrukční vrstvy a moderní výkonný trávník. Hlavní hřiště je osazeno novým zábradlím a novými zábranami, jsou realizovány
nové zpevněné plochy kolem celého hřiště. Co se týče ostatních prací, jsou realizovány nové
zpevněné plochy u asfaltového hřiště u hlavní tribuny a dále je vybudována nová technická
infrastruktura v hřišti a kolem něj.
Celkový obraz jsme se snažili zachytit formou fotoprezentace. Na osmi fotografiích můžete
vidět pohled do nedávné minulosti a v jakém stavu se hřiště nacházelo. V obdobných místech
jsou zachyceny na čtrnácti fotografiích pohledy na hřiště v současné době - po rekonstrukci.
Žádná fotka však nenahradí efekt reálného pohledu, tudíž jste všichni srdečně zváni se přijít
na zrekonstruované hlavní hřiště podívat osobně.
Financování celého projektu bylo vícezdrojové. Jak již bylo uvedeno, největší část tvořila investiční dotace z MŠMT s názvem programu „V3 Sport, investice 2019/2020 - Podprogram
133D531 Podpora materiálně technické základy sportu - ÚSC, SK a TJ“. Výraznou měrou přispěla obec Bolatice ze svého rozpočtu v roce 2019 i v roce 2020 a ve stejných letech jsme
rovněž získali podporu z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Dofinancování projektu pak šlo
v neposlední řadě na vrub našeho klubového rozpočtu. Vedení FK Bolatice vyslovuje tímto všem
institucím VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.

Velké poděkování patří také VŠEM, kteří se na daném projektu jakkoliv podíleli… Záměrně nechceme touto cestou jmenovat všechny osoby či společnosti, abychom na někoho nezapomněli,
protože se jedná o desítky a desítky lidí. Za klub jim chceme poděkovat formálně - v osobní
rovině. Poděkování rovněž patří i VŠEM návštěvníkům našeho areálu, kteří během stavby respektovali bezpečnostní pokyny, vyznačení staveniště apod., a proto za celou dobu realizace
nedošlo k žádnému zranění či jiným nepříjemnostem. Moc velké DÍKY tedy ještě jednou VŠEM…
Vážíme si toho.
Co se týče otevření hřiště, má FK Bolatice připravenou řadu akcí, které tento akt v důstojné rovině obsáhnou. O akcích budete informováni a pevně věříme, že si Bolatičtí a také široká veřejnost
cestu do našeho areálu najdou.
První velkou akcí, která proběhne, bude tradiční mše svatá pod širým nebem konaná v neděli
28. 6. 2020 v 10:00 hodin v prostorech asfaltové plochy u hlavní tribuny. Dojde tak k požehnání
zhotoveného díla s přáním, aby úspěšně sloužilo svému účelu a bylo na něm co nejméně zranění
a úrazů.
Jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo opakovaně sehnat finanční prostředky ke zkrášlení našeho areálu i z jiných než obecních zdrojů (v roce 2009 dotace cca 1 mil. Kč na výstavbu MINI
hřiště s umělým povrchem u tehdejšího Českomoravského fotbalového svazu programu „Výstavba unifikovaných minihřišť - Grassroots UEFA“)!
Pevně věříme, že se dílo vydařilo a že postupnými kroky vytvoříme ze sportovního areálu v Bolaticích kvalitní, moderní, multifunkční zařízení, na které budou nejen bolatičtí občané pyšní.
Vedení FK Bolatice vyslovuje poděkování všem jednotlivcům i institucím za pomoc, rady, schválení či podporu daného projektu, na který jsme řadu let čekali a zapíše se do naší historie jako
dosud největší investiční projekt.
Josef Boček - předseda FK Bolatice
Mgr. Jaroslav Nawrath, MBA - místopředseda FK Bolatice
Ing. Radek Kotík, Ph.D. - jednatel FK Bolatice
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UHER festival

v Bolaticích
P

oprvé k nám zavítal projekt s názvem UHER festival, který má již zaběhlou tradici na Valašsku
a před nedávnem se rozjel i na Novojičínsku. Na místní fotbalové hřiště se sjelo 16 týmů
z širokého okolí. Nechyběly ani týmy zvučných jmen, jako je SFC Opava nebo FC Baník Ostrava.
Systém hry není složitý. Hraje se o mantinely tři na tři. Kdo vyhraje? Všichni. Výsledky se
nikam nezapisují, nedělají se tabulky, nejsou rozhodčí. Děti prostě hrají. A není nic hezčího než
vidět na hřišti běhat přes sto dětí, které zarputile chtějí vstřelit gól, udělat kličku nebo přihrát
spoluhráči. Smích a radost provázely celý turnaj. Na konci si všichni odnesli zlaté medaile.
Věřím, že to nebyla poslední akce tohoto typu. Už teď plánuji další.
David Steffek

Sport
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Malí fotbalisti a fotbalistky opět na hřišti
Z

imní příprava lvíčat probíhala nadmíru dobře, než nás všechny
zasáhla situace s koronavirem. Všechno se zastavilo, v tělocvičnách ani na hřištích nebyl slyšet dětský smích. Dokonce byl zrušen
nástup s hráči SFC Opava k ligovému utkání, na který se lvíčata
velice těšila. Museli jsme všichni zůstat doma. Hledali jsme tedy
způsoby, abychom neseděli jen na gauči. Kvůli vzniklé situaci jsme
pro naše lvíčata natočili video, jak pilovat techniku i v domácích
podmínkách. Poté nám samotná lvíčata na základě tohoto videa
nahrávala krátké spoty, jak se jim individuální trénink daří.
Karanténa byla dlouhá, ale 13. května jsme mohli konečně znovu
vyběhnout na místní fotbalové hřiště, které díky pauze a místním
správcům vypadá i po karanténě luxusně. Kluci a holky zase mohli
naplno trénovat a bavit se hrou. Trénujeme poctivě každé úterý, čtvrtek a pátek. Už se nám dokonce podařilo sehrát i pár přátelských zápasů, trianglů či miniturnajů.
V srpnu chceme uspořádat fotbalový festival u příležitosti otevření hlavního hřiště.
Program pro děti od 4 do 6 let
Fotbalová školička FK Bolatice je zaměřena na všestranný rozvoj dítěte. Formou her a soutěží
učíme děti pohybu a komunikaci. Děti vnímají své tělo a jeho souhru s míčem v ruce nebo
u nohy. Na hřišti sledují pohyb míče a pokud jej dostanou, vedou jej, kam chtějí, s cílem vstřelit
gól. Tréninkový proces ve fotbalové školičce přizpůsobujeme věku dětí, respektujeme rozdílný
stupeň vývoje každého z dětí. Tréninky jsou zaměřeny na individuální rozvoj jednotlivce, a to

převážně formou her.
Program pro děti od 7 do 11 let
Program přípravky je zaměřen na všestranný rozvoj hráče. Formou
her a soutěží učíme kluky a holky základním fotbalovým dovednostem: ovládání míče, vnímání protihráče, jeho pohybu a pohybu míče
po hřišti. Pro nás je každé dítě osobnost. Má přirozenou touhu získat
míč, vyhnout se soupeři, zaútočit na jeho bránu a dát gól. My tuto
touhu dále rozvíjíme.
Program pro děti od 11 do 15 let
Žákovský program je zaměřen na komplexní rozvoj fotbalových
dovedností. Formou her a soutěží rozvíjíme schopnost spolupráce
v týmu, vnímání spoluhráčů i protihráčů na hřišti.
Pojď hrát s námi!
Hledáme kluky a holky ve věku 4 až 15 let, které baví hrát fotbal. Prostě přijdeš a hraješ!
Bližší informace lze získat přímo u trenéra mládeže Mgr. Davida Steffka, tel. 739 425 294,
e-mail: steffo7@seznam.cz.
Kategorie:
Školička 4 - 6 let (čtvrtek 17:00 - 18:00)
Mladší přípravka 7 - 9 let (úterý 15:30 - 17:00 a čtvrtek 15:30 - 17:00)
Starší přípravka 10 - 11 let (úterý 16:00 - 17:30 a pátek 16:00 - 17:30)
Mladší žáci 12 - 13 let (úterý 16:00 - 17:30 a pátek 16:00 - 17:30)		
David Steffek
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Aktuálně z florbalu FBC LETKA

S

končícím školním rokem (letos věru netradičním) a začátkem prázdnin přinášíme aktuality
z florbalu.
Hlavní zprávou je, že muži A budou od nadcházející sezony hrát druhou nejvyšší soutěž v ČR – 1.
ligu. Jelikož předčasně ukončená sezona nedovolila dohrát play-off, kýžený postup z národní ligy
se uskutečnil administrativně výměnou soutěží s 1. FBK Rožnov. K dohodě klubů schválené florbalovou unií přikládáme oficiální stanovisko sekretáře klubu Víta Poskočila: „Náš celek se od samotného začátku letošního soutěžního ročníku netajil tím, že má ambice postoupit do 1. ligy. Do týmu
jsme přivedli nové kluky, kteří nám s postupem měli pomoci. Vše se nám docela dobře dařilo,
kdy již po prvním nedokončeném kole play-off jsme vedli 2:0 na zápasy a náš společný sen se
přibližoval. Poté však zasáhla vyšší moc a dle mého názoru rychlé a ukvapené ukončení soutěže.
Naše práce a nemalé finanční prostředky byly najednou pryč. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli
opětovně kontaktovat celek z Rožnova s nabídkou o přepuštění soutěže. Po našem společném
jednání se vše podařilo dojednat a došlo k podání návrhu Výkonnému výboru Českého florbalu,
který vše musel projednat. Jak jsem uvedl, náš společný sen se naplnil a již teď se na novou sezonu
budeme poctivě připravovat, takže novým soupeřům nedáme nic zadarmo. Je jen trochu smutné,
že naše nové soupeře nebudeme vítat u nás doma, jelikož nedisponujeme halou pro takovou
soutěž. Takže se budeme setkávat ve Sportovní hale Sareza v Ostravě“.
Mládežníci napříč kategoriemi místo ligových soutěží odehráli sérii přátelských zápasů hned

po ukončení restriktivních opatření – a nutno říci, že navzdory pauze šlo o kvalitní střetnutí
a hlavně zábavu pro všechny účastníky.
Nejlepší tým zkrácené sezony (starší žáky) čekal o prvním červnovém víkendu minicamp „za odměnu“ pro nejlepší tým končící sezony na letišti v Zábřehu. Ve čtvrtek a v pátek dopoledne
tréninky a odpoledne přátelská utkání, přesuny na kolech, v sobotu dopoledne pak překvapení
v podobě bumperballu - mnoho legrace a všichni přežili ve zdraví.
Zábava pokračovala hned následující neděli, kdy jsme se již tradičně potkali na sportovním
dni s FBC LETKA v areálu štěpánkovické ZŠ. Hojná účast hráčů i rodičů, plně využitá sportoviště
(fotbal, tenis, nohejbal, beach, hala i přilehlé dětské hřiště), vydařené počasí – i přes krátkou,
ale intenzivní přeháňku, legrace a dobrá nálada – všeho bylo dostatek.
Na začátku července se pak tým B14 (ročníky 06 a 07) zúčastní největšího mládežnického turnaje
PragueGames 2020. Ročníky 08 a 09 posílí tým Slovanu Havířov, takže účast FBC Letka na turnaji
bude letos nejvýraznější v historii. Držíme palce a přejeme úspěšnou reprezentaci klubu i regionu.
Konec července bude ve znamení letního přípravného campu. Loňský první ročník se setkal
s velkým úspěchem a letos připravujeme camp pro více než 40 účastníků! Camp končí 31. 7.
a v srpnu již starší kategorie začínají letní přípravu na příští sezonu. V srpnu se má uskutečnit
OstravaCup (odložený turnaj z června), počítáme s naší účastí. Florbalem nabité léto začíná.
Trenéři florbalu
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www.napojove-centrum.cz

ul. U Cukrovaru 13, Opava - Kateřinky (vedle restaurace Contact)

✆ 728 644 712
gastro zboží

·

MALOOBCHODNÍ PRODEJ ZA AKČNÍ CENY PRO DOMÁCNOSTI, ŠIROKOU VEŘEJNOST
Domácí výčep Zlatovar:

Opavská desítka 10˚
(1L=32,95)
659,-/20 L
929,-/30 L
(1L=30,96)
1.449,-/50 L
(1L=28,98)
Opavská jededenáctka 11˚
(1L=34,95)
699,-/20 L
989,-/30 L
(1L=32,96)
1.549,-/50 L
(1L=30,98)
Opavský ležák 12˚
739,-/20 L
(1L=36,95)
1.049,-/30 L
(1L=34,96)
1.649,-/50 L
(1L=32,98)
Ceny uvedeny s DPH

Sudové limonády z produkce
Zlatovar
Zlatocola, s colovou příchutí

459,-/30L
659,-/50L

(1L=15,30)
(1L=13,18)

Malina, Citron, Pomeranč
Jahoda, Kiwi, Hrozno

449,-/30L
599,-/50L
Bezinka

529,-/30L
699,-/50L

(1L=14,96)
(1L=11,98)

Využijte možnost VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Zlatovar Express SERVIS
Narozeniny, Svatba, Firemní večírek?
Lihoviny, vína, sekty a piva v Keg sudech (vyjma sudů z minipivovarů)
lze VRÁTIT neotevřené a nepoškozené (poškozená nesmí být ani
ochranná známka po předložení účtenky do 10 dnů ode dne prodeje
zboží v maloobchodní prodejně Zlatovar Express.
Platí pouze pro osoby starší 18-ti let.
Vztahuje se pouze na lihoviny, sekty, vína a piva v Keg sudech.

(1L=17,63)
(1L=13,98)

NEJVĚTŠÍ výběr značek sudového piva v Opavě !

Vratná záloha Keg sud:
20L/ 1 400,-, 30L/ 1 200,-,
50L/ 1 000,- a 1 200,- (limo)

Půjčovné chlazení po celý rok při zakoupení sudového piva Zlatovar

www.napojove-centrum.cz

Ceny lihovin, nealka, piva, vína ON-LINE:
www.katalognapoju.cz

✆ 728 644 712
www.zlatovar.cz

ZAL.

P

Nyní je náš sklad dostupný i z obchvatu – Exit Pekařská

všeho druhu · lihoviny · víno ·
· Pivo a nápojeprodej
po kusech · samoobsluha ·
·

1298

Po–Pá: 8.00–17.00 | So: 8.00–12.00
AKCEPTUJEME PLATEBNÍ KARTY!

www.pijsrozumem.cz
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