BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
milí Bolatičtí a Borovští,
letní měsíce přinesly mnohým z nás tolik
očekávanou dovolenou, ale také komplikace
s šířením koronaviru a zaváděním opatření
v boji proti němu. Zvláště zlou krev přineslo
rozhodnutí krajské hygieničky Moravskoslezského kraje, která vydala nařízení 17. 7.
o zákazu všech akcí s okamžitou platností.
Mnoho organizátorů se tak dostalo do velkých
potíží, a přitom nebyl důvod pro vyhlášení
celoplošných opatření. Na Bruntálsku i Opavsku se virus téměř nešířil. Opatření postihlo
i nás, byla zrušena akce ZupaFest na skanzenu a také Country festival Křeménky. Další
akce jsme již uspořádali (otevření fotbalového
hřiště se sportovci Československého lva
a Dožínky). A věříme, že i další akce se u nás
podaří uspořádat.
Koronavirus je nebezpečný, ale pokud se
přestaneme stýkat, dopadne to špatně. Vzpomeňte si, jak nám bylo na konci nouzového
stavu. Každý měl opatření plné zuby. Pro lidi je
velmi důležité komunitní setkávání, vyprávění
si, společné zasmání i společné poplakání.
Jsem ale rád, že mnohým z Vás nechyběl
i přes složitou dobu humor. Potkala mne jedna
paní a říkala mi, že jsem psal ve zpravodaji,
že mají doma na zahradě dělat „pítky“, aby
přiletěli ptáci. Ona pozvala řadu přátel, slavili
jak o život, a žádný pták nepřiletěl! 
Asi mezi humorné záležitosti mohu zařadit
i postesk jedné paní, která si stěžovala, že co
prý má dělat, když jí hučí za plotem kombajn.
Chápu, že kombajn není zrovna tichým strojem, ale když jsou žně, musí se obilí sklidit.
Bez něho by nebyly tak důležité potraviny, jako
je chleba. Ale věřím, že drtivá většina lidí to
chápe, i když jsem se setkal i s řadou negativních reakcí v minulosti na vývoz hnoje, kejdy,
rozfoukaného obilí na ulicích…
Tak trochu jsme „zpanštěli“ a zapomněli
na naše kořeny.
A právě tradice, které z nás dělaly a dělají
unikát v České republice, pomalu mizí
z našeho života.
Ztrácí se prajzština, i když ji při životě udržují
lidové soubory a také některé paní učitelky.
Pomalu přestáváme zametat cesty, i když se
to u nás dělá téměř 150 let. I kvůli změně
církevního kalendáře se u nás úplně přestaly
slavit odpust (kdysi druhá neděle v květnu)
a Krmáš (neděla blízká svátku sv. Kateřiny).
Jsou to na první pohled maličkosti, které ale
úplně mění náš život. A je to škoda, vždyť při
těchto svátcích se scházely celé rodiny a slavila je celá obec.
Můžete namítnout, že nějak bylo a nějak
bude, ale pokud si všímáte dění v minulosti,
každý odklon od tradic způsobil změnu spo-

lečnosti. A ne vždy to bylo k lepšímu.
Milí spoluobčané,
moc Vás prosím, abyste i nadále dodržovali
hygienická opatření, ale na druhé straně,
abyste se nebáli jít k lékaři, na návštěvu
k sousedům, na obecní akci.
Také bych byl rád, kdybyste alespoň trochu
oživili naše tradice a zvyky, aby mladá generace věděla, jak žili naši předkové. Vždyť
na úklidu cest či sousedské pomoci není nic
špatného. Ba naopak.
Mějte pevné zdraví a hodně sil nejen pro udržení
našich tradic, ale pro šťastný a klidný život.
Herbert Pavera

Osobnosti

Československého lva
otevřely rekonstruované
hřiště

Motto: „Národ, který si již není vědom občanské odvahy svých předků, kteří se v minulosti
osvědčili, nedisponuje žádným vlastním sebevědomím. Prostě zapomněl sám sebe.“
(John F. Kennedy)

Domov pro
seniory se
začne stavět
asi v říjnu

S

tavba senior centra, na kterou čeká především starší generace, se začne stavět
s největší pravděpodobností v říjnu.
Přípravu stavby komplikovaly problémy projekční firmy Proposiss Bohuslavice, které se
ještě znásobily nouzovým stavem a nefunkčností některých úřadů.
Výběrové řízení na zhotovitele stavby bylo
vyhlášeno v pondělí 17. srpna a snad bude
zhotovitel vybrán do konce září. V průběhu
srpna by měla obec získat i stavební povolení. To vše však mělo být již vyřízeno o několik
týdnů dříve.
Celá stavba Domu soc. služeb sv. Kateřiny
by měla stát okolo 100 mil. Kč (původní
odhad byl cca 85 mil. Kč). Obec získá dotaci zhruba 38 mil. Kč z Ministerstva práce
a sociálních věcí z Programu 013310 Rozvoj
a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.
Na 15. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice
10. 8. 2020 schválili zastupitelé přijetí úvěru
u KB a.s., Opava ve výši 45 mil. Kč, který by
měl splacený nejpozději do roku 2032 (obec
již v roce 2021 nebude mít žádný úvěr).
Původně přislíbil i Moravskoslezský kraj, že
přispěje na lůžko 0,2 mil. Kč, ale po propadu ekonomiky nám sdělil, že nemáme s žádnou částkou počítat.
Přitom je stavba domovů pro seniory krajskou prioritou. Věřme, že po krajských volbách 2. a 3. října bude názor nových krajských zastupitelů jiný.
V Domě sv. Kateřiny by mělo být celkem 32
lůžek, z toho 25 lůžek pro seniory, 7 lůžek
pak pro klienty se zvláštním režimem (odlehčovací služby). V domě bude i denní stacionář s kapacitou 10 míst.
Tak si držme palce, ať vše dopadne dobře
a stavba poslouží těm, kteří ji budou potřebovat a využívat.
Herbert Pavera

V

sobotu 15. srpna se na nově rekonstruovaném fotbalovém hřišti hrál poprvé fotbalový
zápas. Nejdříve si ho vyzkoušeli malí fotbalisté, kteří zde sehráli několik fotbalových utkání podle věku, a zakončili tak úspěšný projekt pana Davida Steffka „Fotbal za barákem“.
Pak na něj seskočilo 10 parašutistů ze Slezského aeroklubu Zábřeh, a od 17:00 hod. vyběhli
na trávník starší hoši Bolatic a bývalí skvělí fotbalisté a hokejisté Československého lva.
Mezi nimi jsme přivítali Jana Bergera (olympijský vítěz z roku 1980, reprezentant), Martina
Procházku (olympijský vítěz z Nagana, mistr světa), Tomáše Vlasáka (několikanásobný mistr
světa v hokeji), Lubomíra Luhového (reprezentant Československa), Jana Fialu (reprezentant
Československa), Laco Jurkemika (mistr Evropy ve fotbale 1976 z Bělehradu), Václava Daňka
(střelec Baníku Ostrava), Lea Gudase (bronzový z OH 1992 v hokeji v Albertville), Radka
Šírla (vítěz poháru UEFA s Petrohradem), Lukáše Hartiga (bývalá hráč Sparty a Bohemians)
a další. Celý zápas výborně komentoval známý herec Jaroslav Sypal.
pokračování na str. 6

Poděkování všem, kteří
pomáhali a pomáhají obci
a spoluobčanům

V

ždy se najdou jedinci, kteří nic pro druhé
neudělali, ale pomlouvají ty, kteří věnují
svůj volný čas práci pro druhé.
A právě proto v našem zpravodaji vyzvedáváme ty, kteří nesedí jen doma, ale pomáhají při organizací obecních či spolkových
akcí, trénují nebo vedou oddíly, družstva,
pořádají tábory, kempy a řídí spolky a organizace. A nesmíme zapomenout ani na majitele firem, živnostníky, kteří zaměstnávají
naše občany, propagují naši obec a pomáhají druhým finančně či materiálně.
Obec Bolatice proto touto cestou děkuje:
Spoluobčanům:
- za péči o čistotu veřejných prostranství
a veřejné zeleně;

- za hlášení poruch na majetku obce (kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, chodníky,
komunikace atd.);
- občanům na ulicích Souběžná, Ratibořská, Padoly, Svobody, Hlučínská, Mírová,
Družstevní, Nádražní, Opavská a dalším
- za dožínkovou výzdobu svých plotů
a předzahrádek;
- p. Herbertu Gvoždíkovi a p. Verneru Onderkovi - za přijetí práce ve sběrně surovin;
- p. Dominiku Theuerovi - za průvodcovské
služby na skanzenu a za spolupráci při organizaci Dožínek;
- p. Rudolfu Nandzikovi - za spolupráci při
organizaci Dožínek a zajištění kočárů;
- p. faráři Lesławu Mazurowskému
a p. faráři Marianu Nowakovi - za sloužení
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dožínkové mše svaté;
- manželům Marii a Josefu Fusovým - za nesení
obětních darů k oltáři;
- pí Anežce Sněhotové a ženám z ulice Družstevní - za výzdobu kostela na slavnostní mši
svatou k poděkování za úrodu;
- p. Marku Kalužíkovi - za pomoc při organizaci
Dožínek a zapůjčení elektro materiálu;
- bolatickým zemědělcům - za účast v dožínkovém průvodu s alegorickými vozy;
- p. Pavlu Kramářovi a p. Janu Kupkovi za pomoc při organizaci Dožínek;
- p. Pavlu Kocurovi - za pomoc při organizaci
Dožínek;
- p. Evženu Dudovi - za spoluorganizaci při přípravě Dožínek;
- p. Marianu Pekárkovi - za spoluorganizaci
při přípravě Dožínek;
- p. Maxmiliánu Slivkovi - za materiální pomoc
při Dožínkách;
- p. Karlu Kermesovi ml. - za materiální pomoc
při Dožínkách.
Spolkům a organizacím:
- SDH Bolatice - za uspořádání hasičské soutěže, za spolupráci při organizaci Dožínek,
za dezinfekci veřejných prostor;
- SDH Borová - za uspořádání hasičské soutěže pro děti i dospělé, za spolupráci při organizaci Dožínek, za práci na zvelebení hasičské
zbrojnice a okolí hasičské zbrojnice, za zapůjčení stolů a lavic na obecní akce;
- FK Bolatice - za uspořádání fotbalových
turnajů pro děti, za uspořádání fotbalového
kempu pro děti, za spolupráci při organizaci

Dožínek a slavnostním otevření rekonstruovaného hřiště 15. 8., za zapůjčení stolů, lavic
a dalšího materiálu na obecní akce, za zajištění prodejních stánků na akce;
- Dětské organizaci Kondor - za uspořádání
letních táborů pro děti;
- Klubu seniorů - za dožínkovou výzdobu schodů
do kostela, za nakosení obilí na Dožínky, za přípravu žňových jídel, za vystoupení a spoluorganizaci při Dožínkách a za reprezentaci obce
na Festivalu kultury Hlučínska v Hlučíně 12. 7.;
- folklornímu souboru Borovanka - za spolupráci při organizaci Dožínek, za vystoupení
na Dožínkách a za reprezentaci obce na Festivalu kultury Hlučínska v Hlučíně 12. 7.;
- bolatickým Bobrům - za vystoupení na Dožínkách a za reprezentaci obce na Festivalu kultury
Hlučínska v Hlučíně 12. 7.;
- Malé hasičské dechové hudbě Jiřího
Langra - za hudební doprovod a vystoupení
při slavnostním otevření hřiště, na Dožínkách
a za reprezentaci obce na Festivalu kultury
Hlučínska v Hlučíně 12.7.;
- Myslivecké společnosti Křeménky - za uspořádání Myslivecké slavnosti, za zapůjčení stolů,
lavic, stanů na obecní akce, za účast v dožínkovém průvodu, za spolupráci a za zajištění
prodejních stánků při Dožínkách;
- Osadnímu výboru Borová - za organizaci letního kina na Borové;
- chovatelům holubů - za zajištění holubů
na slavnostní zahájení Dožínek;
- Klubu historických vozidel z Kravař za zajištění historických vozidel do dožínko-
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vého průvodu;
- Českému svazu zahrádkářů - za účast
v dožínkovém průvodu s alegorickými vozy
a za dožínkovou výzdobu před moštárnou;
- Českému svazu včelařů - za účast v dožínkovém průvodu s alegorickými vozy;
- bolatickým turistům - za účast v dožínkovém průvodu;
- Slezskému německému svazu na Hlučínsku,
Bolatice - za účast v dožínkovém průvodu.
Firmám:
- TS Bolatice - za péči o veřejná prostranství,
za provoz služeb, za pomoc obci při organizaci obecních akcí, za zapůjčení rekvizit
na Dožínky;
- Opavici a.s. - za materiální pomoc při přípravě Dožínek;
- Zemědělskému družstvu se sídlem v Bolaticích - za materiální pomoc při přípravě Dožínek;
- p. Pavlu Richterovi - za materiální pomoc při
přípravě Dožínek;
- Zahradnictví Mazal - za sponzorování a realizaci dožínkové výzdoby na hřišti, za materiální dary na Dožínky;
- společnosti AZPEK, s.r.o. - za materiální dary
na Dožínky;
- firmě STOKLASA - za materiální pomoc a spolupráci při Dožínkách;
- společnosti ISOTRA a.s. - za finanční dar
a materiální pomoc na Dožínky;
- p. Vlastislavu a Radkovi Poláškovým - za materiální pomoc při přípravě Dožínek a za přípravu
soutěže v řezání dřeva;
- společnosti MALHVO, s.r.o. - za finanční dar
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na Dožínky;
- společnosti DaJOBoldent, s.r.o. - za finanční
dar na Dožínky;
- společnosti PETROMETAL, s.r.o. - za finanční
dar na Dožínky;
- pi. Zuzaně Monsbergerové (kadeřnictví) za finanční dar na Dožínky;
- p. Josefu Fusovi - za finanční dar na Dožínky;
- p. Františku Fusovi - za finanční dar na Dožínky;
- p. Erichu Stromskému - za finanční dar na Dožínky;
- účetní kanceláři Jany Mochové - za finanční
dar na Dožínky;
- manželům Marcele a Václavu Kiszkovým za finanční dar na Dožínky;
- společnosti AUDIT-WEB, s.r.o. - za finanční
dar na Dožínky.
Ostatním:
- zástupcům družebních měst a vesnic - za účast
na oslavě Dožínek;
- majitelům koní z okolí - za účast v dožínkovém průvodu se svými koňmi a vozy;
- obcím Chuchelná a Vřesina - za zapůjčení
lavic, stolů, stánků na Dožínky;
- poděkování náleží také všem, kteří pracovali
ve ztížených podmínkách z důvodu ochrany před
Covid-19, kteří pomáhali těm, co byli nemocní
nebo v karanténě, poděkování si zaslouží
i zaměstnanci obce za práci pro obec ve volném
čase a při organizování obecních akcí, za vstřícnost k občanům při vyřizování různých záležitostí
i mimo otevírací dobu OÚ a poděkování patří
také těm, kteří šíří dobrou náladu mezi lidmi,
umí se usmát na druhé a umí pomoci druhým.
Herbert Pavera

INFORMACE PRO VOLIČE pro volby do zastupitelstev krajů

Bližší informace naleznete na https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx
Zdroj: Webové stránky Ministerstva vnitra
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Mše svatá na hřišti se i počtvrté
v řadě vydařila

P

oslední červnovou neděli (konkrétně 28. 6. 2020 od 10:00 hodin) se konala již počtvrté venkovní mše svatá v prostorách areálu Fotbalového klubu Bolatice. Počasí nám opět perfektně
přálo, proto byla i letošní účast rekordní při návštěvě přesahující tři stovky účastníků. I z tohoto
pohledu je pro nás organizátory zadostiučinění, že každý rok počet zúčastněných roste. Musíme
proto příští rok kapacitně navýšit počet lavic a zastínění ke spokojenosti všech.
Velké poděkování patří panu faráři P. Mgr. Leslawu Romanu Mazurowskému za podporu myšlenky mše svaté pod otevřeným nebem a uspořádání tohoto netypického zážitku pro naše občany.
Zároveň bychom mu chtěli poblahopřát k „povýšení“ z duchovního správce farnosti na pana
faráře. Nemůžeme zapomenout poděkovat za pomoc p. Patriku Vehovskému a dalším, kdy úroveň a kvalita mše svaté připomíná klasické prostředí v kostele. Za náš klub má celou záležitost
na starost p. Ing. Michal Ballarin, kterému rovněž děkujeme.
Pevně věříme, že účastníci byli spokojeni a najdou si i v následujících letech svou cestu k duchovnímu setkání na fotbalovém hřišti. V této myšlence proto chceme i nadále pokračovat
a chceme vytvořit tradiční akci konání mše svaté v našem areálu.
Josef Boček, předseda FK Bolatice

O dobrovolnictví

Paní Hildegarda Urbanová, roz. Tielová
z Břeclavi, srdečně zdraví své rodáky

B

ýt dobrovolníkem si tento rok mohl vyzkoušet skoro každý. Od března se toho po celém světě,
včetně naší republiky, stalo tolik nevídaného, že určité chvíle doposud všichni postupně
vstřebáváme. Šili jsme roušky, roznášeli nákupy, venčili domácí mazlíčky seniorů, kterým nebylo
doporučeno pohybovat se venku. Většina z nás se podobných činností ujala okamžitě, automaticky. Proč? Protože pomoc byla a stále je potřeba a v nás lidech tento pud pomáhat ostatním
i cizím v kritických chvílích často vypluje na povrch a ukáže se.
V našem Dobrovolnickém centru Elim Opava ale nehledáme dobrovolníky jen v době krize, kdy
je potřeba pomoci viditelnější. Hledáme dobrovolníky každý den, každou hodinu, do organizací,
které se nezjevily ze dne na den, ale stojí zde již roky a přijímají ty, kteří to potřebují, ať už jsou
to senioři, handicapovaní, děti bez domova a podobně. Hledáme k těmto lidem dobrovolníky,
kteří by s nimi strávili trochu svého volného času, popovídali si, zahráli hry. Nabízíme venčení
pejsků, kteří nemají domov, doučování dětí, které ve škole nestíhají a nemají nikoho, kdo by jim
učivo vysvětlil, docházení do psychiatrické nemocnice či ke zrakově handicapovaným. Mezi další
zajímavé projekty našeho centra patří také program 3G, kdy se dobrovolník starší 50 let věnuje
dítěti, které ve svém okolí nemá nikoho ve věku podobného prarodičům. Dobrovolník se může
účastnit také „jednorázových akcí“, mezi které patří například Joy Run, Hradecký slunovrat,
Sázení lesů nové generace atd.
Nabídka je široká a vyjít vstříc se snažíme každému dobrovolníkovi, který projeví zájem. Nutno
však dodat, že práce dobrovolníka není jen o chvilkovém přesvědčení. Je to práce, která nese
určitou zodpovědnost.
K tomu, abychom mohli přijmout nového dobrovolníka, je potřeba přijít na vstupní pohovor
s koordinátorkou, vyplnit psychologické testy a projít školením. Dobrovolníka může dělat každý
starší 15 let.
Pro více informací pište koordinátorce Dominice Kramné - dobrovolnici@elimopava.cz, volejte
775 938 563, sledujte nás na Instagramu Dobrovolniciopava nebo navštivte webové stránky
www.dobrovolniciopava.cz.
Dominika Kramná

P

Č

I

aní Hildegarda Urbanová, která odešla z Bolatic před desítkami let za svou láskou i za prací,
nám zaslala malou zdravici v podobě básničky.

		

Posílám hold, úctu i více
mé rodné vísce Bolatice.

		
		
		
		

Ve válce zrozená jsem byla,
hlad i bídu jsem okusila.
Co mohla matička, to nám dala,
k práci a víře nás vychovala.

		
		

Netrvalo dlouho, odešla jsem v dál,
za láskou a chlebem, osud mi vísku vzal.

		
		
		
		

Při návštěvě domova
k hrobům milých mé kroky vedou,
odpočinek, klidný spánek přát
a trošku si i poplakat…

		
		
		
		

Vesničko má drahá,
štěstí, zdraví přeji všem,
dětem zdravé rudé líce
do vesničky Bolatice.

V obci jsme měli k 24. srpnu další
Nezapomeňte si přeladit své televize! nemocné s Covid-19
eské radiokomunikace zveřejnily svůj kalendář vypínání DVB-T vysílačů a přelaďování na DVB-T2. Původně se plánoval přechod na nový systém již na jaře, ale koronavirus vše odložil.
Na Ostravsku, tedy i v Bolaticích, začalo vypínání již 27. srpna (Česká televize) a další vypínání
bude v říjnu (ostatní stanice).
Po těchto datech nebudete moci na klasickou televizní anténu naladit televizní vysílání, aniž
byste neměli televizor nebo set-top-box s tunerem DVB-T2. Pokud bydlíte v bytovém domě a pro
příjem televize využíváte tzv. společnou anténu, neobejde se přechod na nový typ vysílání bez
úprav televizních antén a anténních systémů.
Herbert Pavera

v červenci a srpnu se u nás objevili další nakažení koronavirem. Celkem jich už máme 7, kteří
mají bydliště v Bolaticích. Mají tady sice bydliště, ale nemusí bydlet v Bolaticích. Informace,
které získáváme od vyšších instancí, jsou neuvěřitelně nepřesné a zavádějící.
Mezi naposledy nakaženými občany byli mladí lidé, u kterých byl průběh nemoci naštěstí bezproblémový.
Nemocných bude určitě přibývat, ale pokud budeme dostatečně uvědomělí a budeme si co nejčastěji po kontaktu s jinými osobami, při návratu z obchodu mýt ruce dezinfekčními prostředky
nebo mýdlem, je větší předpoklad, že se nám nemoc vyhne. Alespoň do doby, než se vynalezne
dostupný lék. 					
Herbert Pavera
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Stavební práce v obci komplikoval déšť
L

etní měsíce jsou v obci vždy těmi, v rámci kterých se nejvíce staví. A ani letos tomu nebylo
jinak, i když stavby občas brzdil i několikadenní déšť.
Tou nejvíce očekávanou stavbou je stavba nového náměstí. Zatím to vypadalo, jako by se zde
kopala obrovská jáma, ale postupně již celá pláň získává tvar a brzy se začne klást dlažba.
Bylo zajímavé sledovat, jak komentovali výstavbu někteří občané: Co to je za díru? Tam se staví
nějaký dům? Co to jsou za betony? A netrvá ta stavba nějak dlouho? 
Každá stavba se buduje podle projektové dokumentace. A aby po nové dlažbě mohl projet v budoucnu i nákladní vůz (zásobování), musí se podklad udělat dostatečně nosný. A dokonce se
vrstva kamení musela i zvyšovat, aby únosnost terénu odpovídala normě. Při výkopech se zjistilo,
jaký problém dělá podloží v náměstí dešťová voda. I proto se do podloží přidaly další drenáže.
Pamětníci si určitě vzpomínají, že nové náměstí je budováno na bývalém fotbalovém hřišti, které
bylo prošpikováno drenážemi.
Celá stavba by měla být dokončena do konce listopadu, ale výkopové práce budou již v září jen
výjimečně. Stavbu zajišťuje firma PRODUCT Czech z Ostravy – Plesné se svými subdodavateli.

A pro osvěžení ve zpravodaji přinášíme podobu nového náměstí, na kterém bude řada stromů,
vodní prvek, posezení, stojany na kola, nabíječky pro kola, dětské hřiště.
Další větší stavbou, která byla zahájena zaměstnanci TS Bolatice v červenci, je stavba budovy
na bývalé skládce v Borové, ve které budou šatny, sprchy, skladové prostory a klubovna. Stavba
bude sloužit hasičům, fotbalistům a také veřejnosti. Hrubá stavba by měla být dokončena nejpozději v říjnu a během zimy by se měly dodělat vnitřní práce a na jaře pak fasáda a okolí stavby.
TS Bolatice zajišťovaly rovněž výstavbu budovy na vrtu pitné vody na Koňském.
Pracovníci TS a brigádníci sekali trávu, která rostla jako „z vody“, opravovali závady na kanalizaci a vodovodu, zajišťovali čistotu veřejných prostranství, pomáhali při organizování obecních
akcí atd.
Elektrofirma pana Romana Dudy z Kravař pak vystavěla 16 ks nových světel veřejného osvětlení
na cestě z Borové (ul. Úzká) do Bolatic.
V areálu koupaliště instalovala firma Colmex čtyři nové posilovací stroje pro děti i dospělé.
Herbert Pavera

Celkový pohled - Centrum

Celkový pohled - Centrum

Borová - skládka

Borová - skládka

Borová - skládka

Centrum

Centrum

Centrum

Koupaliště

Osvětlení - Borová

Osvětlení - Borová
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Národní síť zdravých měst pomáhá obcím i krajům
rozvíjet komunikaci s lidmi
O
bec Bolatice je členem Národní sítě zdravých měst
(NSZM) již od roku 2006. Za tu dobu jsme společně ušli
obrovský kus cesty, který posunul obec Bolatice mezi skupinu obcí, které se snaží komunikovat s občany, zapojují občany do rozvoje veřejného života a občané to vrací obci svou
prací ve výborech, komisích, spolcích, organizacích a účastí
na organizování řady akcí v obci. Vždyť málokterá obec má
více jak 35 různých spolků a organizací a pořádá na 100 akcí ročně.
A velký podíl na nasměrování obce ke zlepšení kvality života v obci má NSZM.
Základní informace o NSZM:
NSZM ČR je mezinárodně certifikovanou asociací měst, obcí, krajů a regionů. Ve Zdravých městech, obcích a regionech lze najít dobrý příklad toho, co v praxi znamená strategické plánování
a řízení s aktivním zapojením veřejnosti a s ohledem na kvalitu života, zdraví a udržitelný rozvoj.
Ačkoliv tento program má organizační zázemí úřadu, není pouhou „úřední aktivitou“. Je zejména projektem komunitním – otevírá prostor pro posilování aktivity a zájmu obyvatel.

Stavby v obci budou pokračovat
až do zimy

V

dalších měsících bude intenzivně pokračovat výstavba nového náměstí. Pravděpodobně koncem září a v říjnu se bude pokládat dlažba, a tak se již bude rýsovat podoba celého náměstí.
Součástí náměstí bude i moderní dětské hřiště, které vybuduje firma 3D PROGRAM Otrokovice.
Také na bývalé skládce bude pokračovat výstavba hrubé stavby budovy pro sportovce a veřejnost.
Na ulici Hlučínská by měla probíhat rekonstrukce druhé části chodníku.
A s největší pravděpodobností se zahájí výstavba největší stavby v obci, Domu soc. služeb sv.
Kateřiny, která vyjde na 100 mil. Kč! Hotová by měla být do června 2022.
Herbert Pavera

Co nabízí NSZM:
- zastřešení významnou mezinárodní autoritou – dobrá vizitka
- vizitka vůči zahraničním a domácím partnerům
- konzultace na míru v oblasti strategického plánování a řízení
- metodická pomoc v oblasti zapojování veřejnosti, participace a komunitního rozvoje
- síťová spolupráce, výměna zkušeností a dobré praxe v ČR i zahraničí
- vzdělávací a osvětové akce
- expertní konzultace v dílčích tématech udržitelného rozvoje a kvality života
- e-mailový informační servis v mnoha oblastech
- online nástroje pro participaci a efektivní chod úřadu
- podpora pro projekty členů (odborní partneři, doporučení, informace o zdrojích)
- mediální propagace a podpora zajímavých aktivit členů
Chcete-li vědět více o aktivitách NSZM, navštivte webové stránky www.nszm.cz.
Pokud se chcete seznámit, co vše v této oblasti udělal obec Bolatice za 14 let, navštivte www.bolatice.cz,
a klikněte na odkaz Rozvoj a strategie. 		
Herbert Pavera

Obec vydá stolní
kalendář na rok 2021

Zprávy ze Senátu
O

prázdninách proběhla v Senátu dvě jednání.
Na pořadu červencové schůze bylo celkem
36 bodů.
Jednou z nejdůležitějších novel pro náš region je
schválení novely zákona, která by měla výrazně
zkrátit dobu přípravy výstavby nejen dálnic, ale také
železnic a další důležité infrastruktury. Senát ji vrátil
poslancům s pozměňovacími návrhy, přičemž mezi
prioritní stavby se podařilo prosadit silnice I/11 a I/56 spojující Opavu s Ostravou. Poslední slovo
budou mít poslanci, snad to v září podpoří. Skvělou zprávu vyslal Senát i pro maminky samoživitelky,
rodiče malých dětí, penzisty nebo třeba studenty. Konečně byl schválen kompenzační bonus pro lidi
pracující na Dohody o provedení práce a Dohody o pracovní činnosti, a to až do výše 31 150 korun.
Zpětně za březen až červen si mohou požádat všichni, kteří na dohodu pracovali minimálně čtyři
z šesti měsíců před pandemií, odváděli nemocenské pojištění a bylo jim znemožněno pracovat.
V Senátu byl rovněž schválen návrh zákona o kompenzačním bonusu pro kraje, který krajům
pomůže jednorázovým příspěvkem 500 korun na obyvatele. Novela nyní míří do Poslanecké
sněmovny. Senátoři také vyzvali vládu, aby připravila co nejrychleji pravidla, která by umožnila
hlasovat v říjnových krajských a senátních volbách všem voličům, a to i lidem v karanténě. Karanténa přece neznamená automaticky pozitivní testy. Na jednání vzali senátoři na vědomí dvě
výroční zprávy. U zprávy o činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu ocenil zpravodaj tisku Herbert
Pavera práci členů NKÚ. Nejen jejich důslednou kontrolní činnost, ale třeba i doporučení pro
kontrolované orgány, nejčastěji ministerstva.
V polovině srpna proběhla druhá schůze, které byla rozdělena do dvou týdnů, na které se projednalo na 15 bodů. Asi nejdůležitějším schváleným zákonem byl návrh na zrušení daně z nabytí
nemovitosti. Tedy zrušení 4% daně při koupi nemovitosti, kterou budou moci kupující využít
třeba na novou kuchyň. Zrušení by mělo být platné zpětně, tudíž nebude třeba platit daň za nemovitost, která byla vložena do katastru nejpozději v prosinci 2019. Současně s tím zůstane
zachována možnost daňových odpočtů. Senát projednal i další dvě výroční zprávy, a to Českého
telekomunikačního úřadu a Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.
Senátoři přijali usnesení Senátu k závěrům 19. veřejného slyšení Senátu na téma „Pandemie
v kontextu bezpečnosti osobních dat a informačních systémů“ a zvolili nového předsedu Úřadu
na ochranu osobních údajů.
Senátoři také podpořili novelu volebního zákona, která umožní voličům v karanténě zúčastnit
se hlasování ve volbách.
Ve středu 12. srpna promluvil k senátorům jeden z nejvlivnějších politiků světa Mike Pompeo,
ministr zahraničí USA, který nejen vysoce vyzvedl spolupráci ČR a USA, ale i osobnost bývalého
prezidenta Václava Havla.
Pokud chcete vědět více informací o práci senátorů i o akcích v Senátů, navštivte webové stránky
www.senat.cz.					
Herbert Pavera

U

rčitě se řada z Vás chystá koupit si stolní kalendář, abyste si do něj zapisovali různé události
nového roku nebo i narozeniny svých příbuzných a známých.
Protože obec letos slaví 770. výročí od 1. písemné zmínky o obci, připravuje vydání obecního
kalendáře.
Fotografie i grafiku dostali za úkol zpracovat mladí lidé ze skupiny DEFABRIK, a protože mnozí
z vás je dobře znají, můžete se těšit na zajímavé fotografie.
Kalendář bude v prodeji nejpozději začátkem října a vyjde v nákladu cca 1 000 ks.
Herbert Pavera
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Osobnosti Československého lva otevřely rekonstruované hřiště
pokračování str. 1

Hosté nakonec vyhráli 6:5, když se třemi góly blýskl Lubomír Luhový a dvěma Radek Šírl. Z našich fotbalistů pak skóroval Tomáš Kretek (2x), Martin Sebrala, Tomáš Boček a jeden gól si hosté
dali vlastní.
O výsledek však vůbec nešlo. Nikdo se nezranil a diváci (kterých přišlo asi okolo 500) viděli
výborné výkony jak bývalých sportovců, tak i našich fotbalistů.

To však ještě nebylo vše, před 16:00 hod. zazpíval divákům Stanislav Hložek a poté hrála i zpívala Malá hasičská dechová hudba pana Jiřího Langra.
A ti, kteří přišli, určitě nelitovali. Nejenže se dobře pobavili, ale také se mohli vyfotit s umělci
a bývalými reprezentanty.
Herbert Pavera

Zpravodajství z obce
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Areál JZD zůstane Sdělení České pošty

pravděpodobně i nadále R
nejhorším místem v obci
V

edení obce již několik let jedná s majiteli pozemků v areálu bývalého JZD. Obec si nechala
udělat i odhady ceny pozemků a budov. U prvního odhadu zpracovaného v roce 2017 vycházela odhadní cena pozemků okolo 235,-Kč/m2. Obec přesto nabízela 300,-Kč a chtěla se
dohodnout i za cenu ještě vyšší ceny.
Druhý odhad nechala obec zhotovit v září 2019. Cena zastavěného pozemku vycházela na 190,Kč/m2 a nezastavěného pozemku 390,-Kč/m2.
Zastupitelé doporučili navýšit ceny zastavěného pozemku na 250,-Kč/ m2, nezastavěného pozemku dokonce na 500,-Kč/m2 a pověřili starostu obce jednat s vlastníky pozemků, kteří si
i prohlédli celý areál a seznámili se tak s jeho neutěšeným stavem.
Ani zvýšená nabídka, ani prohlídka areálu nepřesvědčily vlastníky pozemků, aby své pozemky prodali
za nabízené ceny. Jejich požadavek, aby obec koupila m2 za 500,-Kč, však je pro obec nesplnitelný.
Pouze jeden vlastník jedná s obcí o prodeji pozemků za nabízenou cenu, a pokud se vše podaří
dotáhnout do konce, získá obec téměř polovinu areálu.
Na jeho zakoupení a přeměnu pak bude obec žádat o dotaci z prostředků státu.
Ale více o tom budeme vědět během několika týdnů. Souhlas s prodejem budov na daných
pozemcích musí obec získat od zemědělského družstva.
A co bude se zbylým areálem?
Zemědělské družstvo půjde pravděpodobně do likvidace a pozemky i s budovami vrátí původním
vlastníkům.
Ale třeba se najde nějaký zájemce o pozemky, který nabídne vlastníkům pozemků tolik, kolik
požadují. 						
Herbert Pavera

Řidiči aut ani cyklisté neznají
význam některých značek

Č

astokrát jsem byl svědkem, jak řidiči aut a cyklisté neznají význam dopravních značek. Zvláště
nebezpečný je špatný výklad řidičů u značky Konec obytné zóny. Řada z nic si myslí, že je asi
na hlavní cestě, popř. že platí přednost zprava, přitom tato značka jasně říká, že vyjíždíte z vedlejší ulice a musíte dát přednost v jízdě řidičům, kteří jedou po hlavní silnici.
Prohřešky se dějí především na ulicích Sokolovská a Hornická, kde místní komunikace láká jet
z kopce dolů rychle. Přitom zde mají zastavit a dát přednost v jízdě!
Řada cyklistů doslova ignoruje příkaz dopravní značky Stezka pro chodce a cyklisty, která nařizuje chodcům a cyklistům jet po této stezce.
Na ulici Opavská, kde jsou tyto značky, pak někteří cyklisté jedou po hlavní silnici a riskují tak
střet s vozidly.
A ještě jednoho prohřešku se dopouští cyklisté na této stezce. Zapomínají, že stezka končí značkou Konec stezky pro chodce a cyklisty. Ty jsou u každé křižovatky, kde by měl cyklista dát
přednost vozidlům i cyklistům na silnici.
Tak si, prosím, dávejte na tyto značky pozor, ať se nestane zbytečné neštěstí.
Herbert Pavera

ád bych Vám představil nový systém otevíracích hodin pro veřejnost
na pobočkách České pošty. Ten se rozběhne od září letošního roku.
Jde o zásadní krok, který zachová kvalitu poštovních služeb a zároveň
dojde ke zvýšení zákaznické spokojenosti, a to i v případě, pokud by
nastala další vlna koronavirové infekce. Úprava otevírací doby se nám
osvědčila už na jaře letošního roku během první vlny onemocnění Covid-19. Snažili jsme se udržet otevřenou pobočkovou síť v maximální
možné míře, a abychom toho docílili, došlo k plošné úpravě otevírací doby. Na pracovišti byla
pouze jedna skupina zaměstnanců, čímž se snížilo riziko jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky, včetně nejzranitelnějších skupin – jako jsou senioři, osoby s vážným onemocněním a podobně. V případě karantény jedné směny se zástup na danou poštu řešil provozně lépe, než by tomu
bylo při zachování dosavadní praxe, kdy se na poště během dne střídalo najednou více pracovníků, ale počet otevřených přepážek byl stále stejný. Zákazníci kvitovali zachování provozu
poboček, ale nikoliv zkrácení provozní doby. Vzali jsme si z toho ponaučení a připravili posuvný
model otevírací doby, který z dlouhodobé analýzy zákaznických potřeb vyšel jako optimální.
V praxi to bude znamenat pravidelné střídání otevírací doby pobočky v průběhu týdne. Změní
se tak celkový rozsah týdenní otevírací doby, ale budeme mít více otevřených přepážek v době,
kdy to zákazníci nejvíc potřebují. Urychlí se obsluha klientů a zkrátí se doba čekání. Bude se
jednat o jasný model otevíracích hodin pro veřejnost v jednotlivých dnech během celého týdne.
Zákazníci si budou moci rozplánovat svoji návštěvu pobočky do širokého rozpětí otevíracích
hodin. Delší otevírací doba bude po dva dny v týdnu, ve třech bude možné navštívit poštu již
v ranních hodinách.
Závěrem Vás chci ubezpečit, že Česká pošta podniká celou řadu dalších opatření proti koronaviru.
		
Miroslav Štěpán, ředitel divize státní poštovní služby

Otvírací doba České pošty v Bolaticích
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek, pátek

Stezka pro chodce a cyklisty – cyklista i chodec musí použít tuto stezku!

Konec stezky pro chodce a cyklisty – cyklista i chodec musí dát přednost vozidlům na silnici!

13:00 – 18:00
13:00 – 16:00

Bleskové povodně se nevyhnuly
ani Bolaticím

B
Konec obytné zóny – Pozor, musíte dát přednost v jízdě!!!

10:00 – 12:00
08:00 – 12:00

leskové povodně se Bolaticím až dodnes vyhýbaly. Bohužel, během krátkého času v úterý
18. 8. odpoledne napadlo až 60 mm srážek na m2, a to by nepobrala žádná kanalizace.
Pokud se podíváte na internet na letošní bleskové povodně v Rychnově n. Kněžnou, na Uničovsku apod., tak i tam měli a mají problémy s přívalovými dešti. Jen díky 10 suchým hrázím
nebyla situace horší. Vím, že není nic příjemného mít vodu ve sklepě, sám jsem několik hodin
pomáhal mamince a bratrovi čistit sklepy, garáž, dvorek. Vodu neměli jen občané v „dolině“
(ulice Svobody, Padoly, Opavská u Padol, Příkopní, Dolní atd.), ale i u hřiště, na ul. Zahradní,
sousedé na ul. Hornická atd.
Kanalizace v obci je v solidním stavu. Ale aby v ní velká voda nepůsobila problémy, musela by
být mnohem hlouběji a všechny domovní přípojky by musely být napojeny shora. A to u většiny
přípojek není. A pak stačí, až se kanalizace zaplní a voda je vytlačena do sklepů. Centrální
kanalizace na ulici Svobody je loni opravena a mnohem lépe zprůchodněna - ať už u Moštárny,
tak i na křižovatce Svobody - Ratibořská. A řešili to odborníci! Pokud napadne cca 30 - 40 mm
srážek, je kanalizace schopná to celkem zvládnout. Však už jsme takové deště letos i měli. Ale
s takovým množstvím, jaké spadlo v úterý, budeme mít problémy vždy. Podobně se vylila voda
v daný den i v Opavě a jiných obcích.
Každoročně necháváme dělat kamerové zkoušky u stovek metrů kanalizace a rizikové úseky
opravujeme.
Ale proti velké vodě není žádná ochrana 100%. A to my máme v obci jednu z nejlepších ochran
v regionu. Chtěl bych poděkovat našim i okolním hasičům za pomoc při čerpání vody ze sklepů.
A věřím, že občané postižení vodou i přes psychický stres a fyzickou námahu při úklidu sklepů,
alespoň trochu chápou, že některé věci nejdou ovlivnit, ani vyřešit.
Herbert Pavera

Zpravodajství z obce/Zdraví/Škola
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V sobotu 24. října bude
přes Bolatice jezdit
parní lokomotiva!

O

bec Bolatice letos slaví 770.
výročí od 1. písemné zmínky
o obci Bolatice.
V rámci těchto oslav se rozhodli
zastupitelé obce propagovat toto
výročí jízdou parní lokomotivou. Poprvé projel vlak Bolaticemi v roce 1895, takže si letos připomeneme i 125 let od zprovoznění vlakové dopravy u nás.
V sobotu 24. října bude mezi Kravařemi a Chuchelnou od 8:41 do 17:15 hod. jezdit parní lokomotiva s pěti vagóny (pro cca 250 osob) celkem 4x (viz jízdní řád).
Jednosměrná jízdenka bude stát pro dospělou osobu 40,-Kč, děti od 6 - 15 let zaplatí 20,-Kč,
děti do 6 let pojedou zdarma.
Cestující mohou vystoupit v jednotlivých obcích a navštívit nějakou zajímavost.
V Kravařích bude připravena pro cestující prohlídka zámku v dobových kostýmech a také stánek
s občerstvením, ve Štěpánkovicích hry pro děti, v Bolaticích zahraje při první a poslední jízdě
dechovka, bude připraveno občerstvení a také možnost sjet autobusem do skanzenu lidových
tradic. V Chuchelné budou moci cestující navštívit hrobku Lichnovských nebo muzeum 2. sv. války.
Pro cestující za prací, do obchodů apod. bude připravena náhradní autobusová doprava.
Věříme, že této ojedinělé možnosti využijete.			
Herbert Pavera

Jednoho dne se Bůh zeptal sv. Františka…
Bůh: Franto, ty víš všechno o zahradách a přírodě, co se to děje tam dole na zemi? Co se to
stalo pampeliškám, fialkám, sedmikráskám a těm dalším věcem, které jsem před věky vysázel?
Měl jsem perfektní bezúdržbovej zahradní plán. Ty rostliny rostly v jakékoliv půdě, vydržely sucho
a hojně se samy množily. Nektar z dlouhotrvajících květů přitahoval motýly, včely a hejna zpěvných ptáků. Očekával jsem tedy, že už uvidím krásné zahrady plné barev a květů. Ale všechno,
co vidím, jsou zelené fleky...
Sv. František: To všechno ten kmen, který se tam usadil, Pane. Říkají si Příměšťáci.
Začali říkat tvým květinám „plevel“, ze všech sil je hubí a nahrazují trávou.
Bůh: Trávou? Ale to je tak nudné! Není to barevné. Nepřitahuje to včely, motýly ani ptáky,
jenom ponravy a žížaly. Je to citlivé na teplotní změny. Chtějí tihle Příměšťáci opravdu, aby tam
rostla tráva?
Sv. František: Očividně, Pane. Podstupují při jejím pěstování velké utrpení. Začnou každé
jaro hnojit a hubí všechny ostatní rostliny, které se v trávníku objeví.
Bůh: Jarní deště a teplé počasí pravděpodobně způsobuje, že tráva roste opravdu rychle. To
musí být Příměšťáci velice šťastní.
Sv. František: Vypadá to, že ne, Pane. Jakmile trochu povyroste, sekají ji někdy i dvakrát
do týdne.
Bůh: Oni ji sekají? Suší ji jako seno?
Sv. František: Nikoliv, Pane. Většina z nich ji hrabe a dává do pytlů.
Bůh: Do pytlů? Proč? Je to cenné? Prodávají to?
Sv. František: Ne, Pane, právě naopak. Platí za odvoz.
Bůh: Tak počkej chvilku: Oni to hnojí, aby to rostlo, a když to roste, tak to sekají a platí za to,
aby se toho zbavili?
Sv. František: Ano, Pane.
Bůh: Tihle Příměšťáci musí cítit velkou úlevu v létě, když vypínáme déšť a zapínáme horko. To
dozajista zpomalí růst trávy a ušetří jim to hodně práce.
Sv. František: Tomu nebudete věřit, Pane! Když tráva přestane růst tak rychle, vytáhnou
hadice a platí ještě více peněz za zalévání, aby mohli pokračovat v sekání a odvážení.
Bůh: Děsnej nesmysl! Alespoň že si nechali nějaké stromy. To bylo ode mne geniální, musím
se pochválit. Stromům narostou na jaře listy pro krásu a letní stín. Na podzim opadají a vytvoří
přirozenou pokrývku, aby zadržely vláhu v půdě a chránily tak stromy a keře. Navíc se rozloží
na kompost, aby obohatily půdu. Je to přirozený cyklus života.
Sv. František: Raději si sedněte, Pane. Místo toho je Příměšťáci hrabou na velké hromady a platí za jejich odvoz.
Bůh: To není možné!! A co dělají, aby chránili kořeny stromů a keřů před mrazem a aby udrželi
půdu vlhkou a nespečenou?
Sv. František: Po tom, co vyhodí listy, kupují něco v igelitových pytlích. Nazývá se to mulč.
Přivážejí to domů a rozsypávají to na místo listů.
Bůh: A odkud tento mulč berou?
Sv. František: Oni kácí stromy a rozemelou je, aby tento mulč vyrobili.
Bůh: Dóóóst!!! Už na to raději nechci myslet. Svatá Kateřino, ty máš na starosti kulturu. Jaký
film je na programu dnes večer?
Sv. Kateřina: Blbý a blbější, Pane. Je to opravdu hloupý film o…
Bůh: To je OK, klidně to pusť. Myslím, že jsem o tom už slyšel od Františka.
Převzato z internetu

Jízdní řád jízd zvláštních vlaků
„Bolatice“ v sobotu 24. 10. 2020
TAM:
Opava východ
Kravaře ve Slezsku
Kravaře ve Slezsku
Štěpánkovice
Bolatice
Bolatice
Chuchelná

ZPĚT:
Chuchelná
Bolatice
Bolatice
Štěpánkovice
Kravaře ve Slezsku
Kravaře ve Slezsku
Opava východ

Informace

pro řidiče 65+

vlak
odj.
příj.
odj.
odj.
příj.
odj.
příj.

8:25
8:41
9:00
9:06
9:15
9:25
9:35

11:00
11:06
11:15
11:25
11:35

13:00
13:06
13:15
13:25
13:35

15:00
15:06
15:15
15:25
15:35

10:15
10:25
10:29
10:36
10:42

12:15
12:25
12:29
12:36
12:42

14:15
14:25
14:29
14:36
14:42

16:25
16:35
16:39
16:46
16:52
17:15
17:27

vlak
odj.
příj.
odj.
odj.
příj.
odj.
příj.
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V

ážení řidiči, byť řešíme v současné
době závažnější věci, přesto chce
Komise pro bezpečnost a krizové řízení
ve spolupráci s vedením obce upozornit
řidiče 65+ na možnost účasti na bezplatném kurzu pro zdokonalování svého
řidičského umění.
Je to projekt, který umožňuje řidičům ve stáří 65 a více let zdokonalit své dovednosti za volantem. Jezdí se na výcvikovém polygonu (Ostrava – Přívoz), kde je součástí bezplatného kurzu
teoretické školení i praktické zvládnutí smyku či jízda na hodně mokré vozovce. Jak je výše
uvedeno, výuka je zdarma, trvá šest hodin, teoretická část je doplněna o nácvik krizových situací
a nechybí ani praktické ukázky první pomoci. První podmínkou je, že zájemce se musí sám nahlásit na telefonním čísle 595 132 228 nebo 732 894 914 nebo www.jedusdobou.cz a domluvit
si termín účasti. S přihlášením je možno požádat o pomoc pracovnice místní knihovny na tel.
čísle 553 654 721. Druhá podmínka je ta, že zájemce musí mít s sebou vozidlo.
Nikdo se nemusí obávat, že „přijde“ o řidičský průkaz, nebo že ho někdo pošle na zdravotní
prohlídku, nehrozí ani poškození vozidla.
Více informací naleznete na internetové stránce www.jedusdobou.cz.
Otestujte svůj řidičský potenciál, stojí to určitě za to!
Komise pro bezpečnost a krizové řízení
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Co se děje v knihovně

K

do si myslí, že je přes prázdniny v knihovně nuda, je na velkém omylu! Stále dochází k dezinfekci ploch, přebalování poškozených obalů, opravám knih… Ale zároveň nakupujeme i nové
knihy a chystáme nové aktivity a projekty. Ač se to možná nezdá, opravdu se nenudíme .
Na co se tedy můžete těšit?
Nejen v září, ale i během celého roku nabízíme obalování učebnic. Pokud děti dostanou ve škole
učebnice bez obalu, můžete se za námi stavit – snažíme se je obalit na počkání, ale v případě
velkého zájmu si buď trochu počkáte, nebo si je vyzvednete druhý den.
Od 5. - 11. října probíhá v České republice Týden knihoven. Noví čtenáři budou mít roční registraci do knihovny zdarma, budeme promíjet upomínky za pozdní vrácení knih každý, kdo v tomto
týdnu knihovnu navštíví, dostane malý dárek. Také pro Vás chystáme „Rande naslepo“ - budete
si moci vybrat zabalenou knihu a až po jejím rozbalení zjistíte, co jste si vlastně vybrali. A třeba
se z „Rande naslepo“ vyklube nová láska!
V pondělí 12. října od 17:30 v knihovně přivítáme Karin Lednickou s její prvotinou „Šikmý kostel“. Počet míst je omezen, proto je nutná rezervace!
Alena Mornštajnová, autorka bestselleru „Hana“, o knize řekla: „Šikmý kostel vypráví o světě,
který zmizel, a my jsme na něj zapomněli. Jezdíme do dalekých zemí poznávat staré civilizace
a obdivovat města ztracená v džungli, a nemáme ani tušení, že jedno zmizelé město bylo i na se-

Školy/Výchova/Vzdělání
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verovýchodě naší země. V místech, kde dnes vládne příroda, stávala stará Karwiná, žili tam lidé,
pečovali o své domovy, vychovávali děti a věřili v lepší budoucnost. Karin Lednická nás ve svém
poutavém a svižně plynoucím románu zve na místa, jejichž pohnutou historii zapadaly vrstvy
ubíhajícího času. Zavádí nás do staré Karwiné, do světa, v němž bylo snadnější zemřít než žít,
do světa dolů, uhelného prachu, každodenní dřiny a zoufalství, ale i přátelství, lásky a naděje.
Do světa, kde čas odměřovaly směny na šachtě a zvuk zvonu na věži karwinského kostela.“
Ve čtvrtek 15. října od 18:00 Vás srdečně zveme na kabaret Hrdobci – večer tance, zpěvu
a stand-up komedie. Jako speciální hosté vystoupí hudební trio violoncellistů „Osamělé palačinky“. I na tuto akci je počet míst omezen, prosím, zarezervujte si své místo předem. Přijďte,
nebudete litovat!
Máme velkou radost, že nás stále hojně navštěvujete, ať už si chodíte pro dobré čtivo, nebo jen
tak posedět u kávy a časopisu.
Jana Štěpáníková
Foto: www.kniznivesmir.cz

Knihovna nominována
na „Knihovnu roku“
A

čkoli bývá soutěž „Knihovna roku“ provázána se soutěží „Vesnice roku“, pro letošní
rok byla soutěž „Vesnice roku“ z důvodu pandemie koronaviru zrušena. „Knihovna
roku“ ale zůstala – a naše knihovna byla za Moravskoslezský kraj nominována v kategorii základní knihovna! Z každého kraje je určena pouze jedna knihovna, takže i samotná
nominace je velkým úspěchem.
Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím
za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři
a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou.
Hodnotící komise navštívila naši knihovnu koncem srpna, slavnostní vyhlášení bude
u příležitosti „Týdne knihoven“ v Zrcadlové kapli pražského Klementina. Tak nám držte
palce .					
Jana Štěpáníková

Adopce na dálku pokračuje – do naší farní rodiny
již několik let patří Vincent a Sheila

V

listopadu 2016 se naše farnost zapojila do programu Adopce na dálku. Pomoc, kterou
zaštiťuje Centrum zahraniční spolupráce Arcidiecézní charity Praha, je směrována konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání a zároveň také podpoře jeho rodiny a komunity, v níž žije. Chlapec,
který byl tehdy naší farností pro podporu vybrán, se jmenuje Vincent Okello a pochází z města
Gulu, které se nachází v severozápadní Ugandě. Dne 3. února 2020 oslavil své 11. narozeniny
a vyznáním je katolík. Rodiče mu zemřeli a o jeho výchovu i výchovu jeho bratra Emmanuela
se stará babička, která je HIV pozitivní. Je dobře, že jsme přijali Vincenta do naší farní rodiny
a otevřeli tak svá srdce pro pomoc konkrétním lidem v nouzi.
Vzhledem ke štědrosti mnohých farníků byla Farní pastorační radou v únoru 2019 zvážena možnost této charitativní pomoci dalšímu dítěti, které se potýká s obtížnými životními podmínkami.
Vybrána byla dnes již skoro osmiletá ugandská dívka – Sheila Michelle Amito.
Sheila se narodila 1. října 2012 a pochází z vesnice Paduny Payuta v blízkosti města Gulu. Nyní
je ve 3. třídě, má touhu učit se a do školy chodí velmi ráda. Je přátelská, zdvořilá, obětavá a jednou by se ráda stala zdravotní sestrou. Sheila má o rok starší sestru, která se jmenuje Lamaro
Oliver. Otec, Oruch Kenneth, byl zabit bleskem. O rodinu se stará matka, Piloya Jennifer, která je
HIV pozitivní. Rodina se hlásí ke katolickému vyznání. Životní situace Sheily je nesmírně složitá
a těžká. Proto je dobře, že jsme ji alespoň na dálku přijali za vlastní a můžeme jí prostřednictvím
finanční podpory pomáhat. Vzhledem k tamním podmínkám je tato naše pomoc nevyčíslitelná.
Na sklonku jara přišly dopisy se školním vysvědčením a fotografiemi obou dětí, v nichž naši
farní rodinu zdraví a posílají slova díků a pozdravy. Z jejich slov vyplývá, že epidemie koronaviru
dopadla i do těchto oblastí. Školy byly tak jako u nás uzavřeny, děti musely zůstat doma, a tak
více pomáhaly v domácnosti, v hospodářství a na plantážích.
Přestože je Uganda jednou z nejkrásnějších zemí Afriky, bojuje s velkými problémy – složitou
politickou situací, obrovským státním dluhem, negramotností a s ní souvisejícím vysokým počtem obyvatel nakažených HIV a dalšími nemocemi, jakými jsou malárie, břišní tyfus, žloutenka
a žlutá zimnice. Až 52 % Uganďanů žije pod hranicí extrémní chudoby. Právě sever země, odkud
Vincent i Sheila pocházejí, je nejchudší a nejproblematičtější oblastí.
Pomoc jednomu dítěti vyjde ročně na 7 000,- Kč. Podrobnosti ohledně adopce na dálku u obou
těchto afrických dětí jsou vzadu kostela na nástěnce. Pod ní je připravena pokladnička, kam
můžete přispět jakoukoli finanční částkou na obě děti. Jednou ročně je také za obě děti sloužena mše svatá.
Ze srdce děkujeme za veškerou Vaši podporu projevenou těmto dětem - tu finanční i modlitební.
Pavlína Řehánková
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Příspěvek za Římskokatolickou farnost Bolatice

E

xistuje mnoho otázek „Proč?“. Kdybychom
počítali, kolikrát za život proneseme tuto
otázku, dojdeme k poměrně vysokému číslu.
Na některé otázky „Proč?“ se odpověď hledá
snadno, na některé hůře a na mnohé odpověď
vůbec nedostaneme. Jsou otázky „Proč?“, které svým zodpovězením z nás vyvanou, ale jsou
také otázky „Proč?“, které navzdory tomu, že
na ně odpověď dostaneme, v nás přetrvávají.
Před nedávnem jsem byla svědkem zajímavé a zároveň bouřlivé diskuse. Několik lidí
se zamýšlelo nad tím, proč je něco tak a ne jinak; proč něco dopadlo tak, jak dopadlo; zda,
kdybychom mohli změnit minulost, uděláme
něco jinak... Když jsem je tak poslouchala,
vzpomněla jsem si na jednoho svého známého, kterého jsem se kdysi v jisté souvislosti
zeptala: „Kdybys měl možnost se ještě jednou
rozhodnout, rozhodl by ses jinak?“ Odpověděl
mi takřka okamžitě: „Teď bych se rozhodl jinak.“ Na první pohled naprosto obyčejná slova. Jenomže najednou víte, že si ta obyčejná
slova, která jsou zároveň nesmírně hlubokými
slovy, ačkoli se tak na první pohled vůbec být
nezdají, ponesete celý život, protože zrovna
vám osobně mají něco podstatného říct.
Více než „kdyby“ a „proč“
Slova „kdyby“ a „proč“ známe všichni.
Jsou synonymem naší nemohoucnosti něco
ovlivnit, udělat, změnit nebo ospravedlněním
či zlehčením našich někdejších rozhodnutí.
Všichni víme, že sebeubíjející věty – „Měl jsem
to říct..., proč jsem to jen udělal/neudělal...,
kdybych to byl tenkrát věděl..., co by bylo,
kdyby...“ – vůbec nikam nevedou. Ba naopak
mnohdy naše nesnáze, problémy, útrapy ještě
více prohloubí.
Člověk údajně stráví 75 % svého života mimo
přítomnost, přičemž právě přítomnost je něčím, na čem opravdu záleží. Žít přítomností

znamená vyloučit všechna naše „kdyby“
a „proč“. Hodiny jsme schopni diskutovat
na téma, jak je život rychlý a krátký, místo
toho, abychom naplno prožili chvíli, která je
tady a teď. Žije v nás to, co mohlo být, nebo
to, co bude, a přitom to, co je teď, nám uniká mezi prsty. Jistěže nás minulost ovlivňuje.
Vždyť mnohé naše postoje a chování jsou důsledkem toho, co se stalo v minulosti! Ovšem
záleží, jak se s ní vypořádáme! My sami totiž
často bráníme tomu, aby se něco z naší minulosti zahojilo, jednou provždy uzavřelo… Proto
stále trpíme.
Přítomnost má zvláštní poslání
Přítomnost má v našem životě zvláštní
poslání. Ovlivňuje naše nazírání na minulost
i na budoucnost. Vždyť kdy zpravidla podléháme úvahám o minulosti či budoucnosti?
Když přítomná chvíle přináší těžkosti, když
jsme bezradní, vyčerpaní, když zrovna máme
plné ruce práce se svým životem. Jde o únik
z reality! Únik více či méně zdařilý, záleží
na míře naší myšlenkové obrazotvornosti. Uvědomíme-li si však, že máme ohromnou moc
s naší minulostí i budoucností nakládat prostřednictvím přítomné chvíle, nakládat tak,
abychom nebyli zajatci toho, co se stalo či
možná stane, v mnohém se náš život zkvalitní,
zklidní a rozjasní!
Co se jednou stalo, stalo se. Na tom nic nezměníme. Je však důležité poučit se z chyb, které jsme
v minulosti učinili, a snažit se tato pochybení neopakovat. Proto není ani žádné „kdyby“ a „proč“!
Člověk se v určité fázi svého života na základě
své svobodné vůle, dle situace, okolností a jiných faktorů, které měly vliv na jeho momentální
rozhodnutí, nějak rozhodl, a přítomnost vyvěrá
z důsledku tohoto jeho rozhodnutí. Když si toto
uvědomíme, pak dokážeme přítomnost lépe
a hodnotněji prožít i přijmout.

Orel a slepice
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eden statkář našel v lese zraněné orlí mládě. Odnesl ho domů, vyléčil jej a dal na dvůr mezi
slepice. Mladý orel s nimi jedl a převzal jejich chování. Jednou šel kolem dřevorubec a zeptal
se statkáře: „Proč je orel, král veškerého ptactva, zavřený na dvoře se slepicemi?“ Statkář
odpověděl: „Našel jsem ho v lese zraněného. Naučil jsem ho chovat se stejně jako slepice a jíst
s nimi. Létat se nenaučil. Osvojil si způsoby, jaké mají slepice, a proto už není orel.“
Dřevorubec odvětil: „Je od tebe moc hezké, že ses ho ujal a vyléčil ho. Přežil díky tvé pomoci
a na dvoře našel společnost a blízkost slepic. A přesto má srdce orla a určitě je schopen se
naučit létat. Co kdybychom to vyzkoušeli?“
„Nerozumím ti. Kdyby chtěl létat, tak už by to udělal. Já mu v tom nebráním.“

Jak vnímáme budoucnost?
Podobně je to i s naším vnímáním budoucnosti. Je mnoho věcí, které ovlivnit umíme, a mnoho věcí, které ovlivnit neumíme.
S něčím můžeme volně nakládat, ovlivňovat
to, a něco jsme zkrátka dostali do vínku
a musíme se k tomu nějak postavit, možná
čas od času s tím v nás samých i bojovat.
V Matoušově evangeliu čteme, že si nemáme
dělat starost o zítřek, protože zítřek bude mít
své starosti a každý den má dost vlastního trápení (srov. Mt 6, 34). To není výzva k pasivitě.
Ježíš zde netvrdí, že máme zaujmout laxní
přístup a o budoucnost se vůbec nestarat.
To, nad čím se máme zamyslet, jsou otázky
typu – Jaký zaujímám postoj k budoucnosti?
O co se starám? Jakého charakteru jsou mé
potřeby a kolik času věnuji jejich naplňování?
Jaký je můj vztah k druhým lidem? Čím a jak
žiji? Jaký mám z toho či onoho užitek? Naplňuje mne život, nebo se cítím prázdný? Cítím
v sobě pokoj, nebo neklid? Blížím se perspektivou svého života k Věčnosti, nebo se od ní
naopak vzdaluji?
Co čeká naši farnost od září?
V situaci, která v naší zemi od března
tohoto roku nastala v souvislosti s pandemií
koronaviru, si otázky typu „kdyby“ a „proč“
pokládal a pokládá snad každý z nás. Kritika
mimořádných opatření vlády se střídala s logickým a někdy až filozofickým zdůvodněním
toho, proč se věci mají, jak se mají, a jak je
dobře, že se tak mají, protože na něco významného ukazují – minimálně na to, že nic
v životě není samozřejmostí.
A tak se nyní podívejme na některé události, které čekají naši farnost na začátku nového školního roku, tzn. v měsících září a říjnu
2020.
Vracíme se k běžnému pořadu bohoslužeb.
Mše svaté budou v pondělí v 18:00 hodin,
v úterý v 6:30 hodin, ve čtvrtek v 18:00 hodin,
v pátek v 18:00 hodin, v sobotu v 18:00 hodin
(s nedělní platností), v neděli v 8:00 a 10:00
hodin. O prvních sobotách v měsíci jsou navíc
slouženy mariánské mše svaté v 6:30 hodin
a mše svatá na Borové je vždy poslední pondělí v měsíci v 18:00 hodin. Dětské mše svaté
budou jako doposud slouženy vždy 2. a 4.
neděli v měsíci v 10:00 hodin. Každou středu je také možnost účastnit se tiché adorace
Nejsvětější Svátosti Oltářní, a to v letním čase
od 18:00 do 19:00 hodin a v zimním čase
od 17:00 do 18:00 hodin. Od září se budeme
opět moci zapojit do všech pobožností, adorací a společenství, které byly v období prázdnin přerušeny. Úřední hodiny na faře budou
v pondělí a v pátek od 16:30 do 17:30 hodin
(v letním čase) a od 15:30 do 16:30 hodin
(v zimním čase).
Slavnost svatého Václava připadne na pondě-

lí 28. září. Svatý Václav žil v 10. století. Jde
o českého knížete a světce, hlavního patrona
Čech a Moravy a symbol české státnosti. Velký
vliv na jeho výchovu měla jeho babička, svatá
Ludmila, manželka prvního historicky doloženého českého knížete Bořivoje. Oba jsou známí také tím, že přijali křest přímo od svatého
Metoděje. Jejich vnuk Václav, který byl později
prohlášen za svatého, byl zavražděn ve Staré
Boleslavi, v sídle svého bratra Boleslava, jenž
se poté chopil vlády.
Měsíc říjen je už tradičně zasvěcen Panně Marii
Růžencové, a proto je v něm třeba pamatovat
zvláštním způsobem na modlitbu růžence. Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích
Ježíšova života, které prožívala také jeho matka,
a připomíná nejvýznamnější Boží činy. Jde o velmi silnou modlitbu, skrze kterou člověk vyprosí
pro druhé mnoho milostí a sám je i obdrží.
Slavnost patronky Ostravsko-opavské diecéze,
svaté Hedviky, si připomeneme v pátek 16.
října. Hedvika Slezská žila na přelomu 12.
a 13. století. Pocházela z Andechse v Bavorsku. Provdala se za Jindřicha I., který se roku
1201 stal slezským knížetem. Měla sedm dětí.
Život jí přinesl mnoho utrpení, zejména smrt
nejdražších, kterou přijímala s odevzdaností
do Boží vůle. Vedla asketický život a ze všech
sil pomáhala chudým a nemocným. Měla velký
vliv na zakládání chrámů a klášterů, a tím se
zasloužila o povznesení života víry ve Slezsku.
Za svou činnost se posléze stala světicí a patronkou Slezska.
Od pondělí 26. října bude platit zimní pořad
bohoslužeb. Večerní mše svaté budou v 17:00
hodin a úřední hodiny na faře v pondělí a pátek
od 15:30 do 16:30 hodin. Konec měsíce října
je rovněž časem přípravy na slavnost Všech
svatých a den vzpomínky na všechny věrné
zemřelé. Před touto slavností bude rozšířena
možnost svátosti smíření.
Vzhledem k měnící se situaci v naší zemi
s ohledem na pandemii koronaviru, prosíme,
sledujte pozorně farní ohlášky a webové stránky naší farnosti, kde vás budeme o všech případných změnách informovat.
Co říci závěrem? Kniha Kazatel 3, 1-11 nádherným způsobem ukazuje na to, že všechno
má svůj čas a veškeré dění pod nebem má
svou určenou chvíli… Přeji tedy nám všem, abychom čas, který se před námi otevírá, s Boží
pomocí kvalitně využili. A když přijde nějaký ten
nezdar, tak mějme na paměti, že to nemusí být
vždy špatně, protože Boží Prozřetelnost dokáže
všechno, co momentálně vnímáme jako těžkost, proměnit v dobro. Tyto Boží „tahy“ ukáže až čas! Protože jak říká prorok Izajáš: „Mé
úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou
cesty moje, je výrok Hospodinův.“ (Iz 55, 8)
Za Římskokatolickou farnost Bolatice
Pavlína Řehánková

„Máš pravdu. V létání mu nebráníš. Ale sám jsi řekl, že jsi ho naučil chovat se jako slepice,
a proto nelétá. Je to však orel, tak co kdybychom ho zkrátka létat naučili?!“
„Proč na tom tak trváš? Vždyť se chová jako slepice, už to není orel. Co se dá dělat?! Některé
věci se prostě změnit nedají.“
„Je pravda, že se v posledních měsících chová jako slepice. Ale zdá se mi, že se příliš soustředíš
na jeho obtíže s létáním. Proč bychom se teď nezaměřili na to, že má orlí srdce a možnost
naučit se létat?“
„Trochu o tom pochybuji. Jaký je rozdíl, jestliže místo obtíží budeme uvažovat o možnostech?“
„To je dobrá otázka. Když se budeme zabývat obtížemi, tak se nejspíš spokojíme s jeho současným chováním. Pokud se ale zaměříme na to, že je možné, aby vzlétl, dáme mu tím šanci
a vyzkoušíme, zda se možnosti zakládají na pravdě.“
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„Zní to zajímavě.“
„Vyzkoušíme to?“
„Ano.“
Druhý den vzal spokojený dřevorubec orlíka něžně do rukou, odnesl jej na nedaleký kopec a řekl
mu: „Tvoje místo je na nebi, ne na zemi. Roztáhni křídla a leť! Dokážeš to.“
Ale orel se nedal přesvědčit. Byl zmatený, a jakmile dole uviděl slepice, doskákal za nimi
na dvůr. Myslel si, že ztratil schopnost vzlétnout a dostal strach.
Dřevorubec se však nenechal odradit. Druhého dne odnesl orla na střechu statku a povzbuzoval
ho: „Jsi orel. Roztáhni křídla a leť! Dokážeš to.“
Orel znovu pocítil, že má strach. Sám ze sebe a ze svého okolí. Nikdy neviděl dvůr z takové výšky.

Spolky/Organizace
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Zachvěl se, podíval se na dřevorubce a odskákal zpátky na dvůr.
Následujícího rána vzal opět dřevorubec orla na střechu statku a naléhal: „Jsi orel, tak roztáhni
křídla a leť!“
Orel se mu podíval zpříma do očí. Na muže jeho pohled zapůsobil. Nahlas mu jemně řekl:
„Nepřekvapuje mě, že máš strach. To je normální. Ale uvidíš, že se to vyplatí zkusit. Překonáš
ohromné vzdálenosti, spřátelíš se s větrem a poznáš srdce ostatních orlů. A také jsi už zjistil,
když jsi skákal po dvoře, jak silná jsou tvá křídla.“
Orel se rozhlédl. Nejprve se zadíval dolů na dvůr a potom vzhlédl k nebi. Pak ho muž zvedl
vzhůru a něžně pohladil. Orlík pomalu roztáhl křídla a s vítězným výkřikem se vznesl k nebi.
Svých možností nakonec využil.

pokácet více než patnáct stromů.
„Asi jsem unavený,“ pomyslel si a rozhodl se jít spát se západem slunce. Za úsvitu vstal s odhodláním překročit hranici osmnácti stromů. Ale nedokázal pokácet ani polovinu.
o továrny na dřevo přišel muž žádat o práci. Nabídli mu dobrý plat a lepší podmínky než Dalšího dne pokácel sedm stromů, potom pět a poslední den se celé odpoledne lopotil se dvěma stromy. Nejistě se vydal za mistrem. Byl připraven mu sdělit, co se mu stalo, a odpřisáhnout,
jinde. Umínil si tedy, že vyrobí kvalitní papír.
Prvního dne se přihlásil u mistra. Ten mu dal sekeru a přidělil mu kus lesa. Šťastný muž se vydal že dělal, co mohl.
Ten se ho však zeptal: „Kdy jsi naposledy nabrousil sekyru?“
do lesa kácet stromy. Během jediného dne jich pokácel osmnáct.
„Blahopřeji,“ řekl mu mistr. „Jen pokračuj.“ Povzbuzen jeho slovy se dřevorubec rozhodl násle- „Nabrousil? Na to jsem neměl čas. Měl jsem moc práce s kácením stromů.“
dujícího dne svou práci ještě vylepšit. Uložil se k spánku velmi brzo.
Převzato z knihy Příběhy pro uzdravení duše, José Carlos Bermejo
Ráno se probudil dříve než ostatní a vydal se do lesa. Přes veškeré úsilí se mu však nepodařilo

Dřevorubec
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Memoriál Jitky Hromadové opět v Bolaticích
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oslední červencový víkend spolupořádala Myslivecká společnost Křeménky XI. ročník mezi- Kynologický svátek ohařů a jejich příznivců proběhl za krásného slunného a teplého počasí
národní soutěže ohařů ze zkoušek lesních, z vodní práce a vloh, která je pojmenována po vý- v poklidné přátelské atmosféře. Všem účastníkům patří poděkování za jejich odvahu a loveckým
znamné opavské cvičitelce ohařů a uznávané rozhodčí loveckých psů, paní Jitce Hromadové.
psům pak za předvedené mimořádné výkony.			
Tomáš Řehánek
Letošního ročníku se zúčastnilo 24 loveckých psů, mezi kterými byla zastoupena plemena
výmarský krátkosrstý ohař, německý krátkosrstý i drátosrstý ohař,
maďarský krátkosrstý i drátosrstý ohař, slovenský hrubosrstý ohař,
český fousek a pointer.
Zahájení memoriálu se uskutečnilo za přítomnosti všech soutěžících, rozhodcovského sboru a význačných kynologických činitelů
v areálu hájenky v Křeménkách. Vůdci z České republiky, Slovenska
a Polska se poté se svými psy vydali plnit náročné úkoly dvoudenního klání. V lesíku Křeménky je čekala část lesních zkoušek, a to
přinášení lišky přes překážku a chování na stanovišti při imitaci společného lovu, většina z nich však pokračovala v okolí Pstruží farmy
v Bělé. Zkoušky z vodní práce absolvovali ohaři na rybnících mezi
Bohuslavicemi a Dolním Benešovem. V bolatické honitbě na polích
jižního okraje obce pak byly zkoušeny vlohy psů.
Závěr soutěže, včetně porady rozhodčích, se opět uskutečnil
v areálu hájenky na Křeménkách. Letošním vítězem se s počtem
569 bodů stal německý krátkosrstý ohař Garita Mervov dvor se
slovenským vůdcem MVDr. Lubošem Macháčem. Na druhém místě se s počtem 566 bodů umístil slovenský hrubosrstý ohař Naša
Dru-Wyd taktéž s vůdcem ze Slovenské republiky, a to MVDr. Radomírem Kriekem. Třetí příčku získalo s počtem 562 bodů naše
původní plemeno český fousek, konkrétně Zart z Kyjovic s českým vůdcem Pavlem Hermannem. Ze soutěže vypadli pouze dva
psi a na pěkném 12. místě se umístil maďarský krátkosrstý ohař
Gotcha z Bolatic s místní vůdkyní Šárkou Blokeschovou!
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ako každoročně jsme se zúčastnili Festivalu
kultury a hlučínských řemesel 12. 7. v Hlučíně. Tančili jsme na italskou hudbu a v mnohých jsme vytvořili iluzi pobytu u moře. Nedělní
odpoledne se vydařilo. V pozdních hodinách
při hudbě Dolbendu jsme odcházeli domů.
Ke konci června se uskutečnil výlet do Opavy. Komentovaná prohlídka města spolu
s návštěvou radniční věže a Městských
sadů zanechala v účastnících velký dojem.
Rozhodli jsme se pro další poznávání našeho okolí a realizovali jsme výlet do Hlučína.
U Červeného kostela v Hlučíně nás v 9:00
hodin očekával průvodce, muzejní pedagog PhDr. Jiří Neminář. Navštívili jsme
spolu interní prostory evangelického
Červeného kostela, vyslechli informace
o hřbitovu a hrobce rodiny Wetekampů
(od roku 1958 je kulturní památkou),
středověkém městském opevnění, které
skrývá 7 bašt, historických domech z režného zdiva, náměstí s pozdně klasicistní radnicí a vedlejší nejcennější architektonické budově.
Následovala návštěva kostela sv. Jana Křtitele, ve kterém nás očekával pan kaplan, který nás
poutavě seznámil s historií kostela. Výklad doplnil o historické cennosti kostela (oltář a barokní kazatelnici) pan Neminář. Poté jsme navštívili muzeum. Zhlédli jsme skvěle zpracované filmy
o historii Hlučínska, hlučínském náměstí, jak se vyvíjelo v průběhu staletí, navštívili jsme expozici
o Hlučínsku, kde nás ředitel muzea Mgr. Metoděj Chrástecký detailně seznámil s expozicí a zajímavostmi, které se k expozici vztahují. Z muzea jsme odcházeli po poledni. Konstatovali jsme, že jsme
si mohli na město Hlučín rezervovat více času. Oběma pánům děkujeme za profesionální přístup.
Doporučujeme návštěvu Hlučína všem, koho zajímá historie. Ta naše je velmi poutavá.
Cestou okolo kostela jsme prošli parkem s nádhernými pásy květin až k jezeru, kde nás čekal autobus,
který nás odvezl na oběd do Jilešovic do restaurace Kamenec. Okolo splavu po hrázi jsme krásnou
procházkou navštívili Kozmické ptačí louky, které se na ploše 65 ha rozprostírají v povodí řeky Opavy.
Poslední zastávkou byla návštěva Ostré hůrky, památníku slezského odboje, na které se konaly tábory
lidu. Nádhernými výhledy na hlučínský kraj a bolatický kostel jsme výlet ukončili. Byli jsme naplněni
pýchou na čistou a krásnou hlučínskou oblast, ve které jsme se mnozí z nás narodili a kde žijeme.
Příprava na dožínky začala kosením obilí na výzdobu kostelních schodů. Letos se nás sešlo 17,
obilí kosili 3 muži, snopky jsme měli rychle navázané, uskladněné a připravené pro zdobení.
Lydie Peterková

Spolky/Organizace
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Zahrádkáři informují
Z

áří je měsíc, ve kterém se léto pomalu přehoupává v podzim. Kvete stále méně rostlin, ale to
nám vynahrazuje bohatá úroda ovoce a zeleniny.
„…Tento rozkvět zralého věku je mocnější a vášnivější než ty neklidné a prchavé hejble mladého
jara. Je v tom rozum a důslednost…“ (tak vidí září v knize ‚Zahradníkův rok‘ Karel Čapek). Množstvím květů a pestrostí barev se září loučí s létem a celou vegetační sezonou. Kvetou podzimní
astry, jiřiny, chryzantémy. Vybarvují se jablka, hrušky nebo hrozny vína. Všemi barvami hýří rovněž
průběžně sklízená zelenina. Na záhony můžeme vysévat zeleninu pro přezimování: zimní salát,
špenát nebo polníček. Do pařeniště vysazujeme salát pro podzimní sklizeň. Pokračujeme v ošetřování, zalévání a sklizni košťálové zeleniny, rajčat, paprik a tykvovité zeleniny. Pokud si chceme
trochu zaexperimentovat, zjistíme, že v září dozrávají v našich podmínkách melouny. Posloucháme
předpověď počasí, abychom zachránili před prvními ranními mrazíky citlivé druhy zeleniny. Počátkem měsíce dokončíme letní řez ovocných stromů. Vyčistíme a vydezinfikujeme sklepy a police k uskladnění ovoce. Sklízíme podzimní odrůdy jabloní a hrušní, koncem září začínáme sklízet
první část zimních odrůd. Kromě typicky podzimních květin ještě dokvétají mečíky. Krátké nebo
slabé květní klasy nenecháme kvést a vylamujeme je, aby mohly narůst hlízy pro příští kvetení.
Na chryzantémách vyštipujeme boční pupeny, aby byl vrcholový květ mohutnější. Podle potřeby
zaléváme a rostliny ošetřujeme postřiky. Vysazujeme a přesazujeme trvalky a skalničky. Koncem
měsíce začneme sklízet hlízy mečíků a vysazujeme drobné cibuloviny. Hlízy jiřin a begonií sklízíme
až po prvních mrazech, které jim sežehnou listy. Trávník ještě stále pravidelně sekáme. Na trávník
i na květiny použijeme podzimní hnojivo, ve kterém převládá draslo. To pomáhá k vyzrání pletiv
a u květin k založení květních pupenů pro příští sezonu. A co hlavně: vychutnáváme nejen všechny
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sklízené plody, ale také si vychutnáme krásu začínajícího babího léta. Jiřinky – královny podzimu.
„…Říjen je první jarní měsíc, měsíc podzemního rašení a klíčení, skrytého rozpuku, nalévajících se
pupenů; jen trochu hrábněte do půdy a najdete nadělaných puků…“ (Karel Čapek). Karel Čapek
byl nadšeným alpinkářem. Jeho pohled na říjen byl asi jiný než pěstitele zeleniny nebo ovocnáře.
Ale přiznejme si, že to zní lépe než konstatování, že se příroda ukládá ke spánku. Zatímco některé
květiny raší a klíčí, mnoho trvalek ještě stihneme vysadit. Je čas vysadit pivoňky a cibule narcisů,
tulipánů a lilií. Kvůli rozdělení tržeb producenti sadby a obchodníci přesunuli v posledních letech
prodej lilií a pivoněk na jaro, přestože nejlepší termín pro jejich výsadbu je říjen. Na sklizeň mečíků
si pohlídáme předpověď počasí, abychom sklízeli pokud možno za sucha. Jiřiny sklízíme co nejpozději. Až mráz spálí listy, ustřihneme lodyhy cca 15 cm nad zemí. Hlízy vybíráme dříve, než hrozí
promrznutí půdy. Téma skladování by bylo na samostatný článek. Ošetřujeme kvetoucí chryzantémy. Jejich kvetení věští konec sezony. Pro užitkovou zahradu platí přísloví „Michal z pole spěchal“
(po našemu ‚Michal s poľa spichal‘). A protože Michala je 29. září, je třeba v říjnu všechno sklízet
- veškerou zeleninu i ovoce. Některé zimní odrůdy jablek co nejpozději. Letošní rok nebyl ovoci moc
nakloněn. Na jaře je poškodily pozdní mrazíky, pak kroupy. Rány po kroupách byly vstupní branou
pro hnilobu, hodně škod nadělali obaleči, vosy a sršni. Takže se sklizní moc práce nebude. Mám
rád teplou zimu, ale přírodě to moc nevyhovuje. Snad se letos dočkáme slušnější zimy se sněhem
a mrazem, aby se nejen zvedla hladina spodní vody, ale aby rovněž pomrzli někteří škůdci. Slimáků
bylo letos méně. Díky loňskému suchu nenakladli tolik vajíček. Letos v srpnu se však několik dospělců objevilo. A o něco vlhčí počasí jim umožnilo naklást v srpnu vajíčka, ze kterých lze příští rok
očekávat opět invazi slimáků. Na typicky podzimní práci je ještě čas. Říjen je vhodný na procházky
do vybarvených lesů a na houby, pokud začnou růst. Každá část roku je krásná…
Podzim je období, které hýří barvami opadajícího listí. Ale je to i období, kdy sklízíme poslední
úrodu a chystáme zahradu na zimu. 			
Za ČZS Matelský Karel

Hasičská slavnost 2. 8. 2020

P

rvní srpnová neděle patřila vždy Hasičské slavnosti spojené s Moravskoslezským pohárem.
Letos tomu bylo stejně až na to, že Moravskoslezský pohár se kvůli nízkému počtu kol musel
zrušit. Nedalo se nic dělat, proto jsme uspořádali pohárovou soutěž se všemi možnými úpravami, aby nás Covid-19 neohrozil. Na tuto soutěž přijelo do hasičského areálu na Borové celkem
16 mužských a 8 ženských týmů. Vše se odehrálo podle pravidel Moravskoslezského poháru
na 2B. Po zhruba 2,5 hodinách jsme mohli vidět 6 nedokončených útoků a 18 úspěšných útoků.
Na bronzovém místě se umístily v mužské kategorii Kozmice s časem 15,11 s a v ženské kategorii Milostovice s časem 19,26 s. Na stříbrném místě se v mužské kategorii umístil Prchalov
A s časem 14,33 s a v ženské kategorii Velké Hoštice s časem 18,13 s. Nejvyšší zlatou příčku
obsadili muži Prchalov B s časem 14,28 s a ženy ze Svobody s časem 17,65 s.
Během hasičské soutěže probíhala již tradiční Hasičská slavnost. Starší i mladší mohli soutěžit v kole štěstí, kde pro ně byly připraveny odměny. Pro všechny účastníky bylo nachystáno
bohaté občerstvení, k poslechu hrála hasičská dechovka a k večeru se losovala tombola, která
čítala zhruba 60 cen. I když areál na Borové prochází rekonstrukcí, podařilo se připravit pěkné
odpoledne. Za SDH Bolatice bych chtěla poděkovat všem, kdo se na této akci podíleli, všem
sponzorům, obci Bolatice a SDH Borová. 		
Za SDH Bolatice Marie Chmelařová

Spolky/Organizace/Kultura
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Sezona SDH Bolatice 2020

L

etošní sezona se měla odehrávat na čtrnácti soutěžích. Hned první kolo, které se mělo konat
v Malých Hošticích, se kvůli Covidu-19 zrušilo. Po schůzi rady MSP se dohodlo alespoň 7 kol
této soutěže. První oficiální kolo se odehrálo na hřišti v Mošnově pod taktovkou SDH Prchalov,
společně s Moravskoslezskou ligou v PÚ. Obě naše družstva absolvovala požární útok v rámci
MSP, ženy i v MSL. Ženské družstvo zaběhlo v kategorii MSP čas 18,27 s, který stačil bodově
na druhé místo, a v kategorii MSL čas 19,074 s. Mužské družstvo svůj útok nedokončilo. Další
kolo se mělo konat v Oldřišově, ale bylo zrušeno. Na domácí soutěži mužské družstvo svůj útok
nedokončilo a ženy s velkými prostřiky na obou terčích a časem 19,90 s obsadily 5. místo. Další
kola Moravskoslezského poháru se konat nebudou, tak snad týmy uspořádají pohárové soutěže.
Pokud situace umožní, ženské družstvo se chystá objet nějaké pohárové soutěže a bude se
snažit sbírat úspěchy alespoň takto.		
Za SDH Bolatice Marie Chmelařová

L

etní prázdniny a s nimi i vyvrcholení celoroční činnosti oddílu, letní stanový tábor, máme
za sebou. Věřím, že vedení oddílu naplnilo očekávání všech táborníků a ti se domů vraceli
nejen plní zážitků, ale i s mnoha nově navázanými kamarádskými vztahy.
Již brzy, přesně 19. září, zaplane poblíž naší vesnice XXX. výroční oheň Tábornického oddílu
ORION Bolatice a já chci jen připomenout všem bývalým členům, kteří se chtějí této jistě jedinečné akce zúčastnit, že termín pro přihlášení je do neděle 6. 9. 2020. Aktivní členové obdrží
přihlášku na první oddílovce, resp. družinovce.
V sobotu 5. 9. 2020 se od 13:30 hod. uskuteční první schůzka členů oddílu Orion. Srdečně
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Letní kina
V

pátek 3. července jsme zahájili šňůru letních kin v Bolaticích. Na představení „Román pro
pokročilé“ se přišlo zasmát o něco více diváků, než tomu bylo v sobotu 4. července, kdy
jsme promítali pohádku „Zakleté pírko“. 10. července jsme se zchladili u komedie „Šťastný
nový rok“, a to doslova, jelikož během projekce spadlo pár kapek deště a ihned po představení
sprchlo docela pořádně. O týden později se mělo promítat na Borové, ale vzhledem k nepříznivé
předpovědi počasí jsme byli nuceni představení zrušit. Zájemci o „Chlapa na střídačku“ nepřijdou! Náhradní termín titulu byl stanoven na sobotu 29. srpna na náměstí v Borové od 21:00
hod. První srpnový pátek jsme na koupališti odehráli „Vlastníky“, kteří byli místy úsměvní, místy
dramatičtí. „Poslední aristokratka“ byla jako poslední promítání v Bolaticích 14. srpna.
Gabriela Bočková

zveme mezi sebe i nové zájemce, a to zejména
z řad holek a kluků ve věku od 9 do 13 let.
O den později, tj. v neděli 6. září, zahájí další
rok své činnosti i družina Orionek, a to přesně
v 9:00 hodin. I zde rádi uvidíme nové členy, zejména kluky ve věku od 7 do 11 let.
Sraz členů oddílu Orion i družiny Orionek je vždy u hlavního vchodu do Turistické základny
Vesmír Bolatice.						
(-ofr-)

Kniha „Lanovka nad Landekem“ přibližuje život v našem regionu

P

an Petr Čichoň, rodák z Ludgeřovic, autor Slezského románu, vydává novou knihu v prajzském Knihu budete moci zakoupit na jednotlivých obecních úřadech, popř. v Informačním centru
jazyce „Lanovka nad Landekem“. Příběh se opět odehrává na Prajzké, tentokrát v současnos- Hlučín. K zapůjčení je i v Místní knihovně Bolatice.
ti a v blízké budoucnosti.
Důchodci, slévač Johan Kott a Truda Lassová, žijí spokojeně v Petřkovicích ve svých domcích
pod landeckou skálou. Johan chová v rybníku zlaté rybky a chladí v něm piva, které společně s Trudou popíjí. Jejich pokojný život je narušen stavbou lanovky, která má spojovat bývalý
průmyslový areál Dolních Vítkovic s Landekem. Johanova dcera se vrací po rozvodu bydlet zpět
k otci a Trudin syn je manželem předsedkyně polské separatistické strany Liga Slezska, která je
za záhadných okolností zavražděna.
Ukázky:
„Bylo to po te velke pandemii, to se dobře pamatuje, a ona hned Grys got, sem rada, že sem
na Prajzke! Tuš sme s Trudu tež Grys got povědali a vzpominali, jak cosik povědět. Jušiš!“
„Vždycky se da slezt kusek dolu. Nechat všecko při staremu, řeknu se a rozhližam se z vysoke
pece, z kere ma vyjižďat lanovka až k nam na Landek. Dole idem dovnitř peca a na jejim dnu
vidim, jak do ni nahazali penize. Penize tam hazaju jak do jakesi studně, zasměju se a zda se
mi, že muj rybnik je tež taka vyhasnuta pec, do kere hažu piva. Jušiš!“
Medailonek:
Petr Čichoň po vysokoškolských studiích pracoval v letech 1991 - 1998 jako redaktor literárních
časopisů a nakladatelství Votobia, Host, Vetus Via. Od roku 1998 působí ve svém architektonickém ateliéru v Brně a Ludgeřovicích. Vydal sbírky Chilia (1995), Villa diabolica (1998), Pruské
balady/Preussische Balladen (2006), za tuto sbírku byl navržen na Drážďanskou cenu lyriky.
Za Slezský román (2011) byl nominován na Cenu Josefa Škvoreckého. Jeho poezie i próza byly
přeloženy do angličtiny, němčiny, maďarštiny, ukrajinštiny a polštiny. Pochází z Ludgeřovic.
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Ohlédnutí za Festivalem kultury a hlučínských
řemesel 2020
M
írové náměstí v Hlučíně hostilo v neděli 12. července již podvanácté Festival kultury a hlučínských řemesel. Vystoupení folklorních a tanečních souborů a kapel přilákalo na náměstí
několik stovek diváků, kteří se tak mohli zaposlouchat a zatančit si v rytmu známých českých
i zahraničních písní.
Na úvod přivítala návštěvníky Hasičská dechová hudba z Bolatic. Za tónů jejich písní se náměstí
začalo plnit prvními návštěvníky. Následovalo úvodní slovo, kterého se ujali předseda Sdružení
obcí Hlučínska a starosta Bolatic Mgr. Herbert Pavera, místopředseda Sdružení obcí Hlučínska
a starosta města Hlučín Mgr. Pavel Paschek a místopředsedkyně Sdružení obcí Hlučínska a starostka města Kravaře Mgr. Monika Brzesková.
Poté již následoval bohatý program, ve kterém dále vystoupily dechové kapely Kobeřanka a Hlučíňanka a folklorní soubory Srubek a Borovanka. Pěvecká vystoupení se střídala s těmi tanečními v podání Bolatických seniorek, Bobrů z Bolatic nebo seniorek ze Závady. Publikum si svými
výkony získaly také mažoretky MK Ballerisimo Hlučín. Důstojnou tečku za festivalem učinila
letos kapela Dolbend.
Již tradičně si mohli návštěvníci zakoupit také regionální výrobky a potraviny od místních producentů a řemeslníků.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za prezentaci toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků, městu Hlučín a Sportu a kultuře Hlučín za pomoc při organizaci festivalu, obci Vřesina za zapůjčení prodejních stánků, městu Dolní Benešov za zapůjčení pivních setů, Muzeu Hlučínska za poskytnutí
prostoru pro šatnu, doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D. za výbornou moderaci a samozřejmě
Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce. Za rok na shledanou!
Lenka Osmančíková
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Rychlé info z Dožínek
na poslední chvíli, Dožínky se díky
Vám zase vydařily!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

červenec - srpen 2020

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

6
30

Úmrtí
- Počet od minulého vydání
- Počet od začátku roku

6
25

Jubilanti
91 let – 1, 85 let – 2, 80 let – 11, 75 let – 4,
70 let – 13

O

bec Bolatice děkuje všem za spolupráci při organizaci obecních Dožínek a alespoň pár
fotografiemi připomínáme hezkou atmosféru oslav poděkování za úrodu.
Herbert Pavera
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Zlatá svatba - 2
				Marcela Bochňáková
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Nová kniha
spisovatelky Anny
Malchárkové
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Mažoretky MK Ballerisimo
se těší na nová děvčata

V

ychází nová kniha Anny Malchárkové pod názvem „Zapadlé dny“. Autorka v ní popisuje dnes již zašlé hlučínské
tradice a zvyky, které jsou úzce spjaty s křesťanskými svátky.
Kniha je rozdělena do čtyř kapitol podle ročních období.
V kruhu tradiční rodiny prožijeme s dětmi celý kalendářní
rok od příchodu Tří králů, draní peří, masopustu, přes postní
dobu až do Velikonoc. Pak přichází léto, poutě, žně a postupně přejdeme do mlžného podzimu bohatého na úrodu.
Ke konci roku čekáme na svatého Mikuláše, budeme slavit
Vánoce a rozloučíme se na Silvestra. Ve vyprávění nebude
chybět ani svatba, pohřeb, zabijačka a další zvyklosti, dnes
už téměř nepoužívané a zapomenuté. Součástí knihy jsou
i pohádky, které vždy k dětem patřily. Kniha mladým přiblíží
dobu dávno minulou a pamětníky vrátí o mnoho let zpátky
do dětství.
Knihu si můžete zakoupit v průběhu září 2020 na pokladně
Obecního úřadu Bolatice.

Nejbližší

kulturní akce

Září
11. - 13. 9.
19. - 20. 9.
19. 9.
26. 9.
3. 10.
12. 10.
13. 10.
15. 10.
17. 10.
20. 10.
24. 10.
24. 10.
27. 10.

Evropský týden mobility + vyjížďka na kolech
Podzimní burza oblečení (KD)
Výstava zahrádkářů, kutilů
Kobzolfest (skanzen)
Paintball „Bolatická operace II.“
Barevný večer (KD)
Beseda s Karin Lednickou (knihovna)
Den zdraví (KD)
Kabaret Hrdobci + Osamělé palačinky (knihovna)
Rockobraní (KD)
Beseda „Hoď se do pohody“ se Sandrou Pogodovou
Dlabání dýní v moštárně (pořadatel: ČSZ)
Maškarní ples pro dospělé (KD)
Den strašidel (průvod + areál FK)

(Akce budou průběžně aktualizovány a doplňovány
dle současné situace.)

Ú

spěšný mažoretkový klub z Hlučína - MK Ballerisimo Hlučín - je sportovní klub, který se věnuje již 6. rokem mažoretkovému
sportu. V klubu trénuje 70 děvčat ve věku od 4 do 18 let. Mažoretky trénují nejen práci s hůlkou a třásněmi, ale také gymnastiku, baletní průpravu a tanec. To vše totiž potřebují, aby uspěly v moderním mažoretkovém sportu. Ten je v dnešní době již
zcela jiný, než ho známe z dřívějška. Dechovou hudbu vystřídala moderní hudba, uniformované kroje nahradily moderní kostýmy
plné třpytu a lesku. MK Ballerisimo Hlučín je jedním z nejúspěšnějších republikových, ale i Evropských a světových klubů v moderním mažoretkovém sportu. "Ballinky" jsou pravidelnými účastníky Mistrovství ČR, Evropy i světa v mažoretkovém sportu, odkud
každoročně vozí ty nejcennější medaile a mistrovské tituly. Mažoretkový sport je vhodný pro všechna děvčata, která rády tancují
a nevydrží dlouho sedět. Přidat se do rodiny Ballerisima mohou všechny holčičky a slečny od 4 do 15 let. Nováčci se mohou přihlásit přes webové stránky klubu - www.ballerisimo.cz a mohou přijít na náborové dny, které se konají v pátek 4.9.2020 od 18:00,
v pátek 11.9. do 16:00 a v pátek 18.9.2020 od 16:00 vždy v tělocvičně základní školy dr. Miroslava Tyrše. Přijímány jsou jak úplné
začátečnice (od 4 do 15 let), nebo již pokročilé mažoretky, které se chtějí v mažoretkovém sportu dále zlepšovat (jakéhokoliv
věku). Těšíme se na všechny nováčky, kteří chtějí být součástí velké party plné skvělých kamarádek a hodných trenérek.
Karin Wronová a mažoretky z Ballerisima Hlučín
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Folklorní soubor Borovanka
D

ne 12. 7. 2020 se uskutečnil v Hlučíně
na náměstí Festival kultury a hlučínských
řemesel. Folklorní soubor Borovanka měl poprvé možnost se zúčastnit se svým pásmem.
Počasí přálo a doufáme, že si naše vystoupení
užilo obecenstvo stejně jako my.
Hłučinsky festival
Na Hłučinskym rynku było veseło,
muzika tam hrała, słunko svičiło.
Ludže tam na łavkoch sedželi, baj i postavali
a všeckym, co tam vystupovali, plaskanim
podžekovali.

I my dževuchy z „Borovanky“
ve fajnych krojoch vystrojene
jsme jim zaspivały, zatancovały, baj i popovědały.
Potem sme bylejake dobroty okoštovały
od tych, co tam prodavali,
v budoch, co na rynku rumdokoła stały.
A tak všecke, co sme tam były,
sme se fajnu nědželu uživały
a jak słunko zachazało,
tuž sme dodom jeły.
		
Soubor Borovanka
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Stolní tenisté informují
V

loňské sezoně 2019/2020 jsme se přihlásili do čtyř soutěží mužů a jedné soutěže dorostenců.
Naši dorostenci hráli okresní soutěž 2. třídy sk. B, které se zúčastnilo šest družstev. Umístili
se na páté pozici.
Družstvo „D“ hrálo nejnižší okresní soutěž a skončilo na krásném 3. místě. Nejvíce se o to
zasloužili tito hráči: Vitásek Daniel, Kramář Petr, Suchánek Michal a Rostislav, Kostřica Jan,
Strak Theodor.
Další naše družstvo hrálo okresní přebor 1. třídy. V konkurenci deseti týmů se probojovali
na 3. pozici. Nejvíce se o to zasloužili tito hráči: Maier Zbyněk, Vitásek Daniel, Strak Martin,
Schimetzek Tomáš, Ricka Jiří.
Krajskou soutěž 2. třídy hrají naši kluci za „B“ družstvo. Po 20. kole se dostali až téměř na vrchol a za suverénním vítězem soutěže z Oder se umístili na nádherném druhém místě. Největší
zásluhu na tom měl hráč Laburda František, který měl úspěšnost více jak 80 %. Dalšími členy
byli Vitásek Daniel, Polák Jan, Rataj Jakub, Maier Zbyněk.

Sport
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Naše poslední družstvo hrálo již třetí sezonu 3. ligu a nevedlo si vůbec špatně. Ve velké konkurenci 12 oddílů jsme skončili na pěkném 8. místě a za velké spokojenosti hráčů i vedení oddílu
se nám podařilo udržet tuto již silnou soutěž i všechny hráče, kteří se o to zasloužili. Za Bolatice
získávali ligové body: Wollný Michal, Burdík Vítězslav, Harazim Zdeněk, Musiol Kamil. V pěti
zápasech nám ještě pomohl hráč Slezanu Opava Vitásek Adam, který u nás měl střídavý start.
Za loňskou sezonu bych chtěl poděkovat všem hráčům, vedoucím týmů a vedení oddílu za skvělou reprezentaci našeho oddílu i vesnice. Dále bych chtěl poděkovat obci Bolatice a firmě RKL,
kteří nás podporují jak finančně, tak materiálně. Velké díky patří také ZŠ Bolatice, ve které
máme naše vynikající zázemí.
Pokud by měl někdo zájem z řad dětí školou povinných začít trénovat, či se jen podívat, může
přijít každou středu od 15:30 - 18:00 hodin. Další možnost mají děti od 1. - 3. třídy, a to každý
čtvrtek 12:30 - 14:30 v rámci školní družiny.
Pro všechny zájemce o zhlédnutí kvalitního stolního tenisu mám pozvánku na úvodní utkání 3.
ligy. Utkání se uskuteční v herně stolního tenisu ve dnech:
19. 9. ve 14:00 hodin Bolatice - Vsetín
20. 9. v 10:00 hodin
Bolatice - Valašské Meziříčí
Za TTC Vítězslav Burdík

Taekwon-do v Bolaticích úspěšně složilo zkoušky

J

iž druhým rokem funguje na bolatické základní škole pobočka opavského oddílu korejského bojového umění
Taekwon-do ITF.
V červnu tohoto roku se dvanácti členům tohoto oddílu podařilo úspěšně
složit zkoušku na vyšší technický stupeň, a tak si mohli obarvit své pásky
na hezčí barvu.
Tuto zkoušku navíc vykonali přímo pod
vedením nejvyššího technického stupně, držitele devátého danu a rodilého
Korejce, velmistra Hwang Ho Yonga,
který trénoval přímo se zakladatelem
Taekwon-da.
Všem členům bolatické pobočky
gratuluji a pro případné zájemce se
naše pobočka otvírá ve čtvrtek 3. 9.
od 15:00 hod.
Kamil Tihelka
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Na kolech po Lužických horách
V

e dnech 5. až 12. 7. 2020 podnikli bolatičtí turisté zájezd na kolech po Lužických horách.
V neděli jsme přijeli do Horní Světlé, která se nachází mezi Děčínem a Libercem kousek
od německých hranic.
V pondělí jsme ve skupině 25 kolařů vyrazili směr Cvikov do Sloupu v Čechách, cestou jsme
projeli Údolím vzdechů a viděli skalní reliéfy u Radvance. Ve Sloupu v Čechách je známý skalní
hrad Sloup. Po prohlídce jsme pokračovali na vyhlídku nad hradem, odkud je krásný pohled nejen na samotný hrad. Potom jsme pokračovali směr Záhořín, po cestě byla zastávka v jeskyních
motorkářů „Pekelné doly“. Přes Svitavu a Lindavu jsme dojeli do Kunratic u Cvikova a po odpočinku v obecní hospůdce jsme pokračovali až do Mařenice a přes Dolní zpět do Horní Světlé.
Další dny jsme se již nezdržovali a rozdělili se do skupin podle způsobu jízdy a takhle jsme
procestovali mnohé památky a pamětihodnosti mezi Libercem a Děčínem.
Navštívili jsme nejznámější kulturní a přírodní památky jako České Švýcarsko s Pravčickou
bránou, okolí Labe a Hřensko, Panskou skálu u Kamenického Šenova, průrvu a tunel na řece

Hod kládou

Řezání na čas

Pískoviště

Převoz partnera

Ploučnici u Ralska, jeskyně Pusté kostely, sochy ve skalách u Brniště, bílé Sloní kameny, vrchol
hory Luž (793 m. n. m.), rozhlednu Jedlová, hrad Tolštejn, železniční viadukty v Kryštofovém
údolí, trojmezí Česko-Německo-Polsko, Bad Schandau, Zittau, klášter Oybin a podobně.
Počasí bylo pro jízdy na kolech příznivé, nebylo horko. Ráno jsme vyjížděli v bundách a jen jeden
den jsme dojeli v pláštěnkách.
Večery jsme trávili při zpěvu s kytarou a country písničkami ve společenské místnosti naší ubytovny.
Týden před zájezdem na Lužické hory jsme organizovali Dětský den a hry (z důvodu nepřízně
počasí proběhly až 27. 6.). Sešli jsme se odpoledne na hřišti, každý přinesl něco málo na stůl
a opékali jsme špekáčky. Mladší členové klubu zorganizovali soutěže jak pro děti, tak pro dospělé. Soutěžili jsme s balónky, kdo je rychlejší, kdo šikovnější. Dospělí házeli kládou, řezali klády
na rychlost a převáželi partnera v kolečkách. Malé děti si vyhrály v mokrém pískovišti, takže
rodiče měli určitě radost.				
Turisté Bolatice

Jeskyně Kostel

Sloní kameny

Trojmezí

Před výjezdem

Závody dětí

Pravčická brána
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Kemp – Fotbal nás baví

P

rázdniny znamenají pro naše lvíčata volno a odpočinek. Snažíme se dětem dát co nejdelší
volno, ať je nezahltíme. Samozřejmě, když budou chtít hrát, vždy si možnost najdou . Jinak
trénujeme od druhého srpnového týdne. Co se týká tréninkových jednotek, na hřišti se budeme
potkávat v úterý a v pátek. A pak ještě při turnajích a mistrovských utkáních. Letos se nám
po dlouhé době podařilo přihlásit všechny kategorie. Tedy mladší přípravku, starší přípravku,
mladší žáky, starší žáky a dorost. A ještě máme pohybovou školičku, která nemá svou soutěž,
ale formou her se učí sportovní všestrannosti. Nových fotbalových talentů ale není nikdy dost,
a tak budeme rádi, když mezi sebou uvidíme nové tváře. 		
David Steffek

L

etos jsme se rozhodli uspořádat letní příměstský kemp na místním fotbalovém hřišti. Byla
to taková rychlá akce ze dne na den. Během krátké doby se vše naplánovalo, a nakonec si
myslím, že to byla povedená akce. Zpětná vazba rodičů i samotných dětí byla velice pozitivní a už
se ptali i na další akci tohoto druhu. Na kempu se děti učily individuálním technickým dovednostem. První dva dny jsme měli velice výživné, kdy jsme zvládli celkem šest tréninků. Třetí den jsme
pro děti připravili atrakci v podobě bumper ballu (fotbal v zorbingových koulích) a závěrečného
turnaje. Kempu se zúčastnilo 25 dětí z Bolatic a blízkého okolí.		
David Steffek

Fotbal za barákem

B

ěhem prázdnin jsme chtěli znovu oživit myšlenku fotbálku na místních sportovištích. Od července do srpna jsme prošli postupně 6 míst, kde jsme se scházeli s dětmi a prostě jen hráli.
Vrcholem byl fotbálek na hlavním hřišti při oficiálním otevření před utkáním hvězd. Hlavním
cílem bylo ale zaplnit prázdná hřiště a u dětí vytvořit návyk, který byl pro starší populaci přirozený. Jít prostě ven a zahrát si s kamarády fotbal. Je fajn, že moderní doba nám umožňuje různé
kanály, přes které se můžeme dorozumívat. 				
David Steffek
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Vesnický mládežnický tým vystoupal až na florbalový Olymp

V

červenci se v hlavním městě odehrál tradiční svátek mládežnického florbalu a poprvé se jej
zúčastnil i místní tým. Mise to byla nadmíru úspěšná! Na největším mládežnickém turnaji
světa Prague Games vystoupal tým v kategorii B14 až na pomyslný vrchol. Pojďme si zrekapitulovat cestu, na jejímž konci byla erupce radosti a pohár pro vítěze!
Turnaje velikosti Prague Games, které trvají několik dní (tento konkrétně 4 hrací dny) a v rámci
kterých je každý den na programu několik náročných zápasů, jsme nejezdili z důvodu příliš úzkého kádru. Proto naši hráči obvykle doplňovali týmy jiných celků, obvykle spřáteleného oddílu
SFK Havířov. Letos v důsledku epidemiologické situace padlo v Havířově rozhodnutí turnaje se
nezúčastnit. Přitom letošní sezona našich starších žáků byla excelentní, nejlepší v historii klubu, a tak trenérům přišlo jako velká škoda připravit hráče o možnost poměřit své síly i s jinými
než regionálními soupeři. Doslova na poslední chvíli (poslední den registrace) jsme přihlásili
kategorii B14 a za pomoci 8 hráčů SFK Havířov přihlásili poprvé v historii mládežnický celek
FBC Letka na Prague Games.

Před turnajem jsme sehráli dvě přípravná utkání proti našim dorostům/juniorům. V těžkých
zápasech vykrystalizovala optimální sestava a hlavně se ukázalo, že tým může pomýšlet na velký úspěch. Každé úspěšné turnajové snažení vyžaduje souhru několika zásadních skutečností
a do mozaiky úspěchu musí zapadnout i ty nejmenší střípky. To zásadní, herní a charakterové
předpoklady, pro úspěch tým bezesporu prokázal.
7. července se tým přesunul do žižkovského hotelu Prokopka, který se stal do soboty základním
táborem k cestě na vrchol. Před samotným zahájením skupiny trenéři shrnuli situaci. Ve skupině proti nám stojí Chomutov (50 tis. obyvatel), Olomouc (100 tis. obyvatel), Sparta (1,3 mil.
obyvatel) a Bohemians (1,3 mil. obyvatel). Vy reprezentujete vesnici o necelých 5 000 obyvatelích, o které nikdo z nich neví, a kdyby ji měli najít na mapě, tak bez Googlu jsou v pasti. Florbal
hrát umíte, využijte psychologickou výhodu z jejich podcenění a ukažte jim to!
O den později odpoledne pak tým vstoupil do turnaje zápasem proti Chomutovu. Po perfektním
a soustředěném výkonu brali Letkaři výhru 11:0, škoda jen místy hrubé hry soupeře. Ve večerním zápase od 19:20 nastoupili naši borci proti záloze Sparty. Výkon nebyl zdaleka optimální,
nicméně na kontrolovanou výhru v poměru 5:2 to stačilo a mohli jsme se přesunout zpátky
na hotel k regeneraci.
Ve čtvrtek dopoledne nás čekali soupeři z FBS Olomouc. Soupeř postavil výběr tří týmů – krom
Olomouce ještě Šternberk a Uničov. Se soupeřem jsme cestou na turnaj strávili většinu cesty
ve stejném vagónu a s některými hráči jsme se potkali již dříve, takže žádná neznámá. Cíl
byl jasný, vítězstvím si udržet naději na výhru ve skupině, a tedy snadnější vstup do play-off
turnaje. Jako obvykle měl soupeř váhovou a výškovou převahu, nicméně na naší straně stál
týmový výkon. Od samotného začátku turnaje trenéři zdůrazňovali důležitost týmové hry a ta
nesla ovoce. Dvakrát ztracené vedení 1:0 a 2:1 neotřáslo psychikou hráčů a na konci jsme se
radovali z výhry 4:2 v pohledném zápase.
Nejtěžší soupeř – a stejný do pozdějšího finále – nás čekal v posledním utkání skupiny v přímém souboji o prvenství v základní části. Pražští Bohemians disponovali dostatečně širokým
a kvalitním kádrem, nicméně Letkaři od začátku zápasu podali soustředěný výkon a postupně
si vypracovali až tříbrankové vedení. V závěru sice soupeř mohutně dotahoval, nicméně vítězství v poměru 5:4 znamenalo první místo ve skupině, potenciálně lehčího soupeře do play-off
a hlavně předvedené výkony utvrdily ambice a sebevědomí týmu.
V prvním kole ještě ve čtvrtek se Letkaři střetli s týmem OpenCamps Tatran Střešovice, který
přejeli v tréninkovém tempu poměrem 11:1. Krutý, leč vzhledem ke kvalitám soupeřů ještě
milosrdný výsledek okořenila vložka s pětičlennou zdí na hraně malého brankoviště v průběhu
hry. Zaskočilo to nejen hráče soupeře, ale i jejich trenéra, rozhodčí a diváky. Naštěstí nedošlo
k újmě na cti ani na zdraví, a tak se tým po výhře mohl těšit na čtvrtfinálového soupeře.
V zápase pravdy, který je hraničním mezi úspěchem a neúspěchem a posledním, který dělí tým
od medaile, narazili naši borci na A-tým pražské Sparty. Opětovný výškový a váhový deficit byl
nahrazen kvalitou a týmovým výkonem. O branky se postaral jediný hráč, kapitán týmu Martin
Döhner. Mužstvo podržel i kvalitně chytající Kiki Křepel, který byl pro zbytek turnaje určen jako
brankářská jednička, a tak se urodilo vítězství 3:0 a tým si zajistil medaili!
Poslední překážkou před vytouženým finále byl pravděpodobně nejsilnější tým turnaje – pražští
Panthers. Turnajem projeli jako nůž máslem a předváděná hra snesla nejpřísnější měřítka kva-

lity, hráči byli silní na hokejce, kombinačně i atleticky a sestava byla vzácně vyrovnaná. Nejtěžší
soupeř ke zdolání! Trenéři hráčům před zápasem zdůraznili to, jakým způsobem se dostali až
do poslední fáze turnaje. Týmový a zodpovědný výkon. Pokud jej zopakují v semifinále, mohou
pomýšlet na největší zápas. Hra byla od začátku ve velmi vysokém tempu, soupeř prokázal své
kvality a několikrát sevřel naše borce v mlýnku před vlastní svatyní, leč vytěžil z toho jedinou
branku. Na tu dokázali naši ještě v první půli odpovědět, a tak poločas, hraný na 20 minut,
skončil smírně 1:1. Hru jsme byli nuceni stáhnout na dvě lajny, aby tým udržel krok a tempo se
soupeřem, který hrál na dvě řady celý turnaj, zatímco náš tým odehrál celý turnaj na tři formace.
A to se ukázalo jako rozhodující faktor. Ve druhé půli jsme odskočili do dvoubrankového vedení,
ale soupeř navzdory docházejícím silám nedokázal více než vyrovnat, a tak dramatické semifinále dospělo až do penaltového rozuzlení. Pevnější nervy a větší šikovnost prokázali naši borci
a po výhře 5:4 na samostatné nájezdy zařídili perné chvíle na dálku podporujícím rodičům, jelikož ti okamžitě zalarmovali dostupné dopravní prostředky a neváhali přijet podpořit své ratolesti
přímo do UNYP Arény na Podvinný Mlýn. Sobotní finále se stalo realitou.
K poslednímu zápasu turnaje vedla dlouhá a těžká cesta. Vedle fantastického úspěchu účastí
ve finále pro náš vesnický tým v konkurenci nejlepších týmů v republice je nutno poznamenat
i způsob, jakým se k ní družstvo dopracovalo. Po soustředěných, kvalitních a týmových výkonech
nepoznalo hořkost porážky a dokázalo zabrat i v nejtěžších chvílích. Na týmu bylo vidět odhodlání
a sounáležitost, kdy se jednotlivci podřídili své roli v týmu, a to byl jeden z klíčů k vítězství. Před
velkým zápasem, kdy většina hráčů poprvé v životě okusila florbal v tak velké aréně, hymnu před
utkáním a vyhlašovaný starting line-up, trenéři shrnuli to, co je dostalo až sem a zdůraznili, že
to je cesta k celkovému vítězství na turnaji. Vyhrává ne vždy nejlepší tým, ale tým, který prokáže
větší hlad a touhu po vítězství.
Opakování posledního zápasu ze skupiny proti FbŠ Bohemians se začalo odvíjet slibně, už v prvním střídání jsme měli několik vyložených šancí. Tým se do nich dostával v průběhu první půle
opakovaně, leč soupeřův brankář i branková konstrukce byli vždy proti. Klokani si vypracovali
také několik slibných příležitostí, ale defenziva v čele s Kikim si se vším dokázala poradit. Skóre
otevřel v závěru poločasu Alex Foltýn, ovšem nejkratší vedení v dějinách florbalu, které trvalo
pouhopouhé tři vteřiny, ukončil nedůraz na buly a nešťastný Kikiho zákrok. Do půle bylo ještě hůř, soupeř se prosadil v přesilové hře. A když hned ve druhé minutě po pěkné akci dobře
umístěnou střelou z osy navýšil vedení na 3:1, nevypadalo to se zlatými ambicemi Letky vůbec
dobře. Herně se dařilo, počet šancí narůstal, jen ne a ne to tam padnout. Trenéři uklidňovali
hráče a nabádali je k trpělivosti. A góly přišly! Jediným střelcem finále našeho týmu se stal Alex
Foltýn, který navázal na trefu z první půle dalšími dvěma brankami a necelých pět minut před
koncem završil finálový hattrick. Jelikož se dál nic neujalo ani na jedné straně, podruhé v řadě
jsme dospěli k penaltovému rozstřelu. Jako první jel Martin Döhner a způsob, jakým vykoupal
vynikajícího soupeřova gólmana, snesl superligová měřítka. Bubeník v bráně Kiki v pravý čas
utěsnil mezeru pod pravou nohou a zastavil balónek v cestě do sítě. 1:0 po první sérii! Jako
druhý nájezdník se představil Šimon Jandák, smolař utkání, který nastřelil v základní hrací době
dvakrát tyč. Vymíchal gólmana a po blafáku přes něj přehodil balónek. Brankář si sáhl, ovšem
s velkým štěstím, které tak chybělo dříve, se míček dokutálel za brankovou čáru. 2:0!!! Břímě
zodpovědnosti nesl na bedrech druhý nájezdník z Bohemky – když nedá, je rozhodnuto! Udělal
vše, jak měl, poslal Kikiho k jeho levé tyči, stáhnul balónek na opačnou stranu a zamířil do prázdné klece. Nikdo nepochopil, jak se to stalo – ale stalo se. Kiki se zázračně dokázal přesunout
a na poslední chvíli nataženou rukou zastavit balónek... Euforie radosti okamžitě explodovala jak
na hřišti, tak v hledišti a historický triumf na Prague Games 2020 byl náš! A dlužno dodat, že
po zásluze. Penaltová výhra 4:3 dala zlatý punc na turnajovou cestu týmu, který si zlato zasloužil
nejen za své nesporné herní kvality, ale zejména za týmového ducha, odhodlání, vytrvalost, dřinu
a enormní nasazení a srdíčko, které společnému cíli věnovali a obětovali. Klobouk dolů, borci,
a díky za fantastický zážitek!!!

Záznam finálového utkání (jen pro silné povahy!!!) najdete na youtube kanálu Floorbal in Prague
- https://www.youtube.com/watch?v=vWYMq__Bl1o.
Florbalový oddíl FBC Letka vychovává mladé florbalisty od útlého věku, hráči minipřípravky začínají
v 5 letech. Máme kompletní strukturu v rámci ČfBU (přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci,
dorost a junioři), A-tým v nadcházející sezoně bude hrát 1. ligu, druhou nejvyšší soutěž v republice. Tréninky probíhají během sezony 2 - 3x týdně v Bolaticích, Štěpánkovicích a nově v nové hale
v Malých Hošticích. Pro hráče organizujeme letní přípravu, oblibu si získaly mládežnické campy.
Do Bolatic zlato z PG letos přivezl Tobiáš Plaček, který si zahrál třetí finále ve třech letech! V kategorii
B12 se v dresu Slovanu představili reprezentanti Letky a Bolatic Matěj Šoltys, Tobiáš Franěc, Maxim
Zmarzlák a Tobiáš Halfar, doplnění dalším Letkařem Filipem Malým. V kategorii G16 si za vítkovická
děvčata zahrála i naše hráčka Adriana Pavelková.
Pravidelný nábor do oddílu bude probíhat v září, sledujte náš oddíl na sociálních sítích a internetu.
Děkujeme za spolupráci a podporu obci Bolatice a ZŠ Bolatice!
Trenéři florbalu
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