BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
milí Bolatičtí a Borovští,
žijeme nyní ve zvláštní době, na kterou jsme
nebyli zvyklí. Bojíme se nakažení Covidem-19,
nesmíme chodit do restaurací, do obchodů,
nemůžeme využívat některé služby, nemůžeme dělat kolektivní sporty, musíme omezovat kontakty, nemůžeme chodit do kina,
divadla, na koncerty…
I když již lze pomalu vidět světlo na konci
tunelu v podobě očkování, nedostatek vakcín
i odmítání řady občanů toto očkování může
ohrozit návrat života do normálu.
Každá pandemie byla poražena vakcínami
a léky. A jsem přesvědčen, že i tento virus lze
porazit proočkováním národa.
Jsem rád, že mí blízcí jsou již naočkovaní,
a já se nechám naočkovat hned, jak přijdu
na řadu. V lednu jsem byl naočkován proti
tetanu a nevidím v očkování nic špatného. Ale
je na každém, zda se nechá očkovat.
Věřím, že i s příchodem sluníčka se epidemiologická situace zlepší a my se budeme moci
bez obav z nakažení potkávat.
Už se moc těším, až odložíme roušky
a budeme se moci zase na sebe usmívat.
Opatření proti pandemii trvají již více jak
rok, a tak se nemůže nikdo divit, že lidé již
nejsou ochotni dodržovat veškerá opatření.
Přesto by každý z nás měl mít osobní zodpovědnost za zdraví své i svých blízkých a známých. Řada občanů se nyní v práci testuje,
a tak má alespoň částečnou jistotu o svém
možném nakažení koronavirem. Obec zvažuje
možnost zavést testování pro ty, kteří nejsou
zaměstnáni. Nyní o tom jednáme s lékaři a firmami a pokud stát bude vyžadovat pro účast
na akcích negativní test, zajistíme testování
v obci.
O tom, že toho mají všichni plné zuby, jsme
se mohli přesvědčit za teplých dnů na konci
března a začátkem dubna. Náměstí doslova
praskalo ve všech, dětské hřiště bylo plné dětí
a rodičů, kteří obsadili téměř všechna místa
na sezení. A všichni byli bez roušek, protože
konzumovali jídlo z rychlého občerstvení
a pivo z Céčka.
Snad se to neprojeví na zvýšeném nakažení
obyvatel, které se velmi šířilo především
v lednu a pak v březnu.
Žádná pandemie a opatření však nezastaví
stavební ruch v obci, fungování obce a jejich
orgánů.
Obecní úřad fungoval sice část roku v omezeném provozu, ale pokud občané něco potřebovali, byli zaměstnanci obce vstřícní ke splnění
žádostí občanů.
Stejně tak jednali i zastupitelé a členové
výborů a komisí, aby se aktivity obce neza-

stavily a naopak, aby obec dále pokračovala
ve svém rozvoji.
Rovněž musím vysoce ocenit přístup občanů
k jarnímu úklidu obce, úklidu okolí obce
od odpadků, k vstřícnosti a toleranci při
výstavbě, zvláště občané na ulici Družstevní
a na Borové to neměli jednoduché při vyvážení
hlíny ze stavby Domu soc. služeb sv. Kateřiny.
A ač to zní trochu troufale, pandemie nás
dala více dohromady s našimi rodinami.
Trochu jsme členy rodiny v minulosti ochuzovali o naši přítomnost a teď jsme měli příležitost jim to vše vrátit zpět.

Velikonoční výzdoba na Borové

P

ři procházce Borovou jste si mohli všimnout veselé velikonoční výzdoby, která vznikla
na náměstíčku. Tento spontánní nápad vzešel od borovské občanky, paní Dany Legutové,
která s pomocí svých svěřenkyň ze ZUŠ dovedla myšlenku až k zdárnému konci. Děkujeme
tedy nejen jim, ale také dětem, které namalovaly krásné obrázky, a paní Janě Michalíkové
za pomoc s realizací.
Věříme, že výzdoba přinesla alespoň malé potěšení v této nepříznivé době. Osadní výbor

Milí spoluobčané,
jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré
a co Tě nezabije, to Tě posílí. Věřím, že nová
životní zkušenost (i když nepříjemná) nám
může ukázat cestu do budoucna. Být zase
více obezřetný, nezapomínat na své blízké,
na ty, kteří potřebují pomoc, vážit si práce
druhých.
Moc nám všem přeji, abychom byli zdraví,
abychom se mohli radovat ze své práce,
z rodiny, z dětí, vnoučat i pravnoučat.
Přeji Vám pěkné a pohodové dny naplněné
nadějí na lepší budoucnost.
		
Herbert Pavera
Motto:
„Svoboda znamená zodpovědnost.
To je důvod, proč se jí většina lidí bojí.“
(George Bernard Shaw, irský dramatik)

Testování občanů na Covid-19
zajišťuje ordinace MUDr. Olšra

M

áte-li zájem se otestovat antigenními testy, a zjistit tak, zda nemáte Covid-19,
můžete přijít každou středu mezi 8.00 až 10.00 hod. do ordinace MUDr. Olšra.
To neplatí pro zaměstnance, kteří jsou testování ve firmách. A je možné, že za pár
týdnů, až se otevřou restaurace, kina a divadla, budeme muset potřebovat ke vstupu do těchto zařízení negativní antigenní test. Testy plně hradí zdravotní pojišťovny.
Děkujeme ordinaci MUDr. Olšra za zajištění této služby pro občany.
Herbert Pavera

Poděkování každému, kdo přiložil ruku k dílu

O

bec Bolatice si je vědoma nesmírně
náročného období občanů v posledních týdnech a měsících. Neustálé zákazy,
příkazy, omezení pohybu však nezastavily
občany v jejich práci ve prospěch druhých a pro svoji obec. I proto vedení obce
děkuje svým občanům, spolkům i firmám
za podporu.
Spoluobčanům:
- za dodržování protiepidemických opatření;
- za úklid veřejných prostranství;
- za zapojení se do akce Hodina Země
(zhasnutí světel v domech 27. 3.);
- za zapojení se do sbírání odpadků v rámci
týdne Dne Země;
- za darování starého šatstva a domácích
potřeb pro Diakonii Broumov;
- za hlášení poruch na majetku obce (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení);
- občanům z ulic Družstevní, Hlučínská,
Opavská, Ratibořská, Lípová, Bělská
- za toleranci projíždějících nákladních

vozidel při výstavbě Domu soc. služeb sv.
Kateřiny;
- manželům Evě a Janu Dorušákovým
- za finanční dar na zdravotní pomůcky pro
občany obce;
- paní Jarmile Mozolové, manželům Alžbětě a Vincencovi Borunským z Velkých
Hoštic a obci Chlebičov - za darování exponátů do skanzenu;
- rodičům dětí - za trpělivost při distančním
vzdělávání dětí;
- panu Martinu Bortlíkovi a Ing. Radimu
Herudkovi - za pomoc při sběru šatstva pro
Diakonii Broumov;
- členům Krizového štábu, kteří se od října
účastní jednání KŠ a pomáhají řešit pandemii v obci;
- paní Daně Legutové a dalším - za velikonoční výzdobu na náměstí v Borové;
Spolkům a organizacím:
- SDH Bolatice - za dezinfekci veřejných prostor a vnitřních prostor školy, OÚ, kostela;

- SDH Borová - za pomoc při čištění místní
komunikace Bělská;
- pedagogům ZŠ a MŠ Bolatice - za zvládání náročnější distanční výuky;
- všem spolkům, které se zapojily do týdne
Dne Země a úklidu odpadků - FK Bolatice,
SDH Bolatice, SDH Borová, Klub seniorů, Klub turistů, Myslivecká společnost
Křeménky, HC Bolatice.
Firmám:
- TS Bolatice - za pomoc obci při odstraňování závad na majetku obce i ve volném
čase;
- všem firmám - za zaměstnávání občanů
v této složité době.
Ostatním:
Poděkování náleží i zaměstnancům obce
za pomoc při rozvozu respirátorů občanům.
Děkujeme i trenérům a vedoucím oddílů dětí
a mládeže za přípravu tréninků pro tyto skupiny mladých lidí.
		
Herbert Pavera
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Obec Bolatice ocenila sportovní úspěchy bolatických občanů v roce 2020

O

bec Bolatice každým rokem oceňuje své občany za jejich sportovní úspěchy v uplynulém
roce. Na 19. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice dne 1. března 2021 v sále Kulturního
domu v Bolaticích předal starosta obce finanční dary mladým sportovcům za dosažení výborných sportovních výkonů v roce 2020. S finančním darem jim byl rovněž předán malý věcný dar.
Ocenění bylo předáno:
Kateřina Kocurová - voltiž
Kateřina Kocurová byla členkou reprezentačního týmu ČR a týmu JK Voltiž Albertovec.
Stala se vítězkou Voltižního poháru České republiky v jednotlivcích.
Na Mistrovství ČR v Tlumačově se stala nejlepší ženou ČR v kategorii senior a v družstvech se
stal oddíl JK Voltiž Albertovec mistrem ČR.

góly, a také vyhráli po penaltách v Plzni, kde vstřelil jeden gól.
Poté stihl odehrát před koronavirovou pauzou jedno utkání za B mužstvo v divizní soutěži proti
Bohumínu, v kterém vyhráli 5:1.
8. 10. 2020 byl přeřazen do kategorie A mužstva:
- první start v lize 12. 12. 2020 SFC Opava vs FK Mladá Boleslav, nástup v 84. minutě;
- celkem 2 starty, 2. start FC Slovan Liberec vs SFC Opava, nástup v 62. minutě.
18. 10. 2019 podepsal smlouvu o zastupování hráče agenturou Chovanec Sport Agency, k podepsání profesionální smlouvy došlo 1. 7. 2020.
Damian Šoltys - tanečník
Damian Šoltys z Bolatic a jeho taneční partnerka Aneta Segsulková z Bělé již několik let úspěšně
reprezentují nejen své obce, ale i celý MSK ve standartních a latinskoamerických tancích.
Na konci roku 2019 postoupili do vyšší taneční třídy C (STT) a C (LAT).
V únoru se zúčastnili mezinárodní taneční soutěže DANSOVIA 2020, kde se umístili na 4. místě.
V kategorii juniorů, kde tančili poprvé, skončili sedmí.
V roce 2020 se jejich plány kvůli Covid-19 dost zkomplikovaly, a proto se snažili zúčastnit se
soutěží po celé České republice. Mnoho soutěží bylo zrušeno a přesunuto na neurčito. Na soutěžích, které byly dovolené za přísných hygienických podmínek, sbírali body do nové skupiny,
aby nevyšli ze soutěžního tempa.

Kateřina Kocurová

Vojtěch Kolarčík - běh, sprint
Vojtěch Kolarčík dosáhl v roce 2020 těchto sportovních úspěchů:
- 2. místo na mistrovství ČR mužů v hale na 60 m;
- 5. místo na mistrovství ČR mužů na dráze na 100 m;
- člen reprezentační štafety na 4 x 100m.

Damian Šoltys
Oceněným gratulujeme a přejeme jim hodně zdraví a další výborné sportovní úspěchy.
						
Janetta Gratzová

Zahájení výstavby Domu sociálních
služeb sv. Kateřiny provázelo
v dubnu špatné počasí
Vojtěch Kolarčík
Denis Kramář - fotbal
Denis Kramář působil na začátku roku 2020 v dorostenecké lize v kategorii U17, kde se jim
na jaře povedla odehrát pouze 4 utkání, kdy 3x vyhráli a jednou remizovali. Ve 4 utkáních se
mu podařilo vstřelit 4 góly.
V květnu se začalo znovu trénovat, pak byl přeřazen do kádru U19. Sezona začala na konci
srpna, kde nastoupil k 6 utkáním, podařilo se jim porazit Mladou Boleslav 4:1, kde vstřelil 2

D

ne 19. března předala obec firmě PS Brno, která vyhrála výběrové řízení, staveniště a hned
další týden byla zahájena stavba. Pěkné počasí nahrávalo výkopovým pracím, ale začátek
dubna přinesl sníh a déšť a odvoz vykopané hlíny komplikoval situaci především na ulicích Družstevní, Mírová a v Borové na ul. Lipové a Bělská. Přestože v průběhu dne pracovníci firmy PS Brno
čistili komunikaci, projíždějící auta si nabalovala hlínu na pneumatiky a podvozek. Pomohl až
čistící vůz TS Opava a trochu také i deštivé počasí.
Víme, že doprava kolem bytových domů je nyní problematická. Zvažovali jsme řešit změnu dopravy doplňujícími dopravními značkami, ale nakonec i z důvodu, že auta s návěsy nemohla
jezdit zespodu na stavbu kvůli svým rozměrům, jsme ustoupili od záměru měnit způsob dopravy.
Počet aut na silnici se bude postupně snižovat a pro ty ostatní vytvoříme odstavnou plochu.
Za způsobené komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení a vstřícnost.
Herbert Pavera

I v příštích měsících bude v obci
pořádný stavební „švunk“

T

Denis Kramář

echnické služby Bolatice dokončí v květnu a v červenci na Borové fasádu budovy a terénní
úpravy kolem nového zázemí pro hasiče a občany a okolo 10. května zahájí rekonstrukci
chodníku na ulici Hlučínská – 2. část.
Firma PS Brno bude pokračovat ve výstavbě Domu soc. služeb sv. Kateřiny, firma Strabag, Opava
by měla dokončit rekonstrukci místní komunikace ulice Průmyslová – severní část.
V květnu by měla být zahájena rekonstrukce veřejného osvětlení na většině území obce a s největší pravděpodobností se začne opravovat střecha na skanzenu.
Herbert Pavera
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Na koupališti bude skluzavka!

J
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iž několik let uvažovala obec o zatraktivnění koupaliště. Sezona sice trvá
jen asi dva měsíce, ale pokud chceme přilákat návštěvníky, je nutné, aby
na koupališti bylo něco, co lidi zaujme.
I proto zastupitelé zařadili do rozpočtu obce 2 mil. Kč na pořízení
skluzavky a ta se nyní vyrábí v Třebíči, ve firmě Alfeko, a do konce
června by měla být nainstalována. Jedná se o dvoupruhovou
skluzavku z nerezové oceli v délce 20,5 m.
Věříme, že nová atrakce přiláká stálé i nové návštěvníky.
				
Herbert Pavera
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Náměstí otevřeme slavnostně koncem
května, popř. června

N

áměstí jsme plánovali slavnostně otevřít před Vánocemi v rámci oslav 770. výročí od první
písemné zmínky o naší obci. Koronavirus byl však proti, a tak se oslavy posunují na prosinec
letošního roku. V květnu by měly být odstraněny všechny závady a dokončeny zbylé práce na náměstí, a tak jsme uvažovali, že náměstí požehnáme a otevřeme slavnostně v rámci Kácení máje
na konci května. Stávající situace s pandemií a opatření vlády však příliš optimismu tomuto
termínu nedává.
Pokud ani koncem května nebudeme moci pořádat akce pro veřejnost, uděláme akci na náměstí spojenou s jeho otevřením na konci června v rámci zahájení prázdnin.
Herbert Pavera

BEZPEČNĚ, ONLINE,
RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021

O

nline sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci
z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace
byla možnost sečíst se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo
v mobilní aplikaci Sčítání21, která je dostupná v Google Play
i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně
vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už
se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.
Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4.
do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho
distribuci zajišťují sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti s Českou
poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich
dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími
komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podobně, jako
nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při
dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby
kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni
na koronavirus. Z epidemických důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete
obrátit na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail
dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na www.scitani.cz a v elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní
obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních
místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít
praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad
90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba,
bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené
ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se
týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, s výjimkou
diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných
pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace
o sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat
listinné formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena
přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních
míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.ceskaposta.cz.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány
jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné
v sekci „Jak se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.

Změna rozpočtu obce na rok 2021!

O

bec v průběhu roku několikrát mění rozpočet obce. Také
letos zastupitelé schválili již druhou změnu rozpočtu na letošní rok. Příjmy se navýšily o cca 2,2 mil. Kč (dotace 2 mil.
Kč na rekonstrukci veřejného osvětlení, dotace na výsadbu
ovocného sadu ve výši 0,116 mil. Kč, 0,1 mil. Kč dar na koupi
respirátorů, prodej respirátorů), stejně tak se navýšily i výdaje,
i když ve výdajích se díky snížení rezervy z 21 mil. Kč na 14 mil.

Kč bude více investovat a projektovat (2 mil. Kč na dokončení
rekonstrukce veřejného osvětlení, 2,5 mil. Kč na projekty revitalizace brownfieldu, rekonstrukce KD, polní cesty za Křeménkami, 1 mil. Kč na opravu střechy a podlah skanzenu, 0,7 mil.
Kč na úpravu terénu na bývalé skládce v Borové atd.). Celkové
příjmy a výdaje by tak měly být ve výši téměř 193,4 mil. Kč!
		
Herbert Pavera
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Zprávy ze Senátu
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Zpravodajství z obce

programu. Mezi nejdůležitější patřila například novela týkající se dávek státní sociální podpory
a příspěvku na péči, díky které budou moci úředníci vyplácet podporu bez zbytečných přepočtů a lidé ji tak budou dostávat v dosavadní výši. Vyhnou se zbytečným osobním kontaktům
s úředníky a nové žádosti půjde poslat jednoduše e-mailem, poštou nebo datovou schránkou.
Senát naopak zamítl a vrátil poslanecký návrh zákona, který umožňoval bez výběrového řízení
nakupovat například respirátory. Většina senátorů se shodla na tom, že tento návrh již není zapotřebí a otvírá dveře netransparentním nákupům. Po několikahodinové diskusi Senát odstranil
ze zákona o potravinách a tabákových výrobcích povinné kvóty na prodané české potraviny
v obchodech a zároveň zachoval stávající stav, kdy dozor nad restauracemi a podobnými stravovacími zařízeními zůstal u hygienických stanic a nedošlo tak k přesunu na Státní zemědělskou
a potravinářskou inspekci. Zpět do Poslanecké sněmovny se vrací i novela zákona o pedagogických pracovnících, která nejenže umožní učit ve školách na omezenou dobu odborníkům
z praxe, ale také pravidelně zvyšovat platy pedagogům a po letech volání tak finančně motivuje
mladé učitele zůstat po vystudování v oboru. S pozměňovacími návrhy Senát zpět do Poslanecké sněmovny vrátil nakonec i zahrádkářský zákon, jelikož se nenašla většina pro úplné zamítnutí
tohoto zbytečného zákona. Vrátil se tak alespoň se změnami, kdy byla odstraněna například
pravidla délky pronájmu pozemku zahrádkářskému spolku, či navrhované nižší nájemné na pronájem pozemku pro zahrádkáře, než je obvyklá cena. Poslanecká sněmovna Senát bohužel
přehlasovala, a tak bude muset asi o tomto zákoně rozhodnout Ústavní soud.
21. dubna se konalo opět jednání z důvodu řešení pomoci rodičům nezaopatřených dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami, které by z důvodu mimořádných opatření kvůli pandemii
nemohly navštěvovat školu, aby mohli čerpat ošetřovné ve výši 80% platu.
Poslední řádné plénum Senátu se konalo 28. a 29. dubna. Senát projednal na 25 bodů, mj.
zákon o volbách do Parlamentu ČR, zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, několik
evropských tisků atd.

rotože v minulém zpravodaji již nebyla příležitost na více informací o posledním jednání Senátu koncem února,
přináším je nyní. Na 6. schůzi Senátu
byl schválen velmi důležitý pandemický
zákon, který má sloužit pro zavádění protikoronavirových opatření, aniž by musel
být vyhlašován nouzový stav. Bohužel se
týká jen situace s Covid-19. Zároveň bude
muset být každé vyhlášené omezení jasně
zdůvodněno a také bude možné, aby ho urychleně přezkoumal soud. Poslanci schválili senátní
úpravy a zákon tak byl finálně schválen. Senát rovnou odsouhlasil návrh na spravedlivé kompenzace pro podnikatele. Tedy i pro ty, kteří nemají vlastní provozovnu. Navíc dojde u živnostníků
i malých rodinných firem ke zvýšení kompenzací na 1.000 korun za den. Naopak Senát vrátil
zpět poslancům návrh na mimořádný bonus pro zaměstnance v karanténě ve výši 370 korun
za den. Pozměňovacím návrhem byl tento bonus totiž rozšířen z původních 10 na 14 dnů a odstraněn přílepek vládní poslankyně, který zaměstnavatelům přidělával jen papírování. Ve sněmovně však poslanci ANO, KSČM a ČSSD návrh Senátu nepodpořili a kvůli politikaření stejných
poslanců nakonec nebyla schválena žádná verze. V neposlední řadě Senát projednal v prvním
čtení i návrh nového volebního zákona, který je zapotřebí schválit ještě před podzimními volbami
do Poslanecké sněmovny.
Na začátku března se senátoři mimořádně sešli na 7. schůzi a opět projednávali mimořádný
příspěvek k nemocenské ve výši 370 Kč na 14 dní karantény s platností až do konce dubna.
Zákon samozřejmě prošel velkou většinou. Je ale velká škoda, že stejný senátní návrh neprošel
Poslaneckou sněmovnou o týden dříve. Zaměstnanci mohli mít dávno jistotu, že kvůli nařízené
Více o dění v Senátu se dovíte na webových stránkách www.senat.cz.
karanténě nepřijdou o velkou část příjmu.
V druhé polovině března proběhla zatím poslední 8. schůze Senátu, na které bylo hned 31 bodů

Herbert Pavera

Tabulka s počty nakažených občanů obce
s COVID-19 (za 12/2020 a od 01/2021)

Šíření pandemie v obci
od poloviny prosince bylo
především v lednu brutální!

P

odíváte-li se na tabulku s počtem aktuálně a od jara loňského roku nakažených Covid-19,
nemůžete přehlédnout obrovský počet nakažených v lednu 2021. Od Vánoc se nakazilo téměř
300 občanů, což je více jak třetina doposud nakažených za 13 měsíců pandemie.
Bohužel se na tom podepsaly návštěvy v rodinách, neuvážené oslavy Silvestra, posezení přátel
v garážích apod. Zajímavé by bylo vědět i přesné počty zemřelých s Covidem, určitě je jich několik desítek. A někteří zemřeli úplně zbytečně...
Další velký nárůst nakažených můžeme sledovat v březnu (asi 100 občanů), důvodem mohlo být
i šíření nemoci mezi zaměstnanci v obchodním středisku TEMPO a jejich příbuznými.
Věřme, že i díky proočkování obyvatel se šíření viru zastaví, i když v naší obci se chce podle
ankety na webových stránkách obce očkovat jen asi 40 % občanů! Přitom každá pandemie se
v minulosti porazila proočkováním obyvatel!
A pokud nebudeme nadále opatrní, chovat se odpovědně k druhým i k sobě (dezinfekce rukou,
nošení roušky v dopravních prostředcích, ve zdravotnických zařízeních, odstup od druhých atd.),
může se epidemie zase vrátit.
Je pravda, že v boji s pandemií nám zase pomůže sluníčko a pobyt na čerstvém vzduchu.
A stejně jako většina občanů ani já nejsem příznivcem nošení roušky v obci, když jde člověk
úplně sám a s nikým se nezastavuje a neklábosí.
Herbert Pavera

Obec finančně pomáhá firmám
s uzavřenými provozovnami

D

alší nouzový stav zavřel před Vánocemi opět restaurace, prodejny a služby. Firmám pomáhá
i stát, ale pomoc přichází často opožděně a nedostatečně. Zastupitelstvo obce proto prominulo firmám podnikajícím v obecních prostorách pronájem a ostatním firmám, které mají své
provozovny u jiných pronajímatelů, přispěla obec na úhradu nákladů.
Finanční podporu v celkové výši 144 000,-Kč získaly firmy: restaurace U Kozla Ing. Hřivňacké,
Kadeřnictví Š. Ševčíkové, Vlasové studio L. Nandzikové, Studio Johanka V. Hýblové, Kosmetika
LUSS L. Martínkové, Masérské služby M. Moravcové, Mates Gym A. Matýskové.
Herbert Pavera

Datum

Počet nakažených
občanů v obci Bolatice
s COVID-19
za 12/2020
a od 01/2021

Počet
nakažených
celkem
od jara
minulého roku

14. 12. 2020
21. 12. 2020

37
46

354
384

03. 01.
10. 01.
17. 01.
24. 01.
31. 01.

104
173
154
77
39

485
587
640
665
676

07. 02.
14. 02.
21. 02.
28. 02.

27
32
39
44

687
707
725
751

07. 03.
14. 03.
20. 03.
28. 03.

40
38
79
74

765
785
830
849

05. 04.
11. 04.
18. 04.

47
23
18

863
866
873
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Když kříže na Staroměstském
náměstí dostanou jména

V

noci z 21. na 22. března pokryly
dláždění Staroměstského náměstí v Praze malby téměř 25 000 křížů,
jako symbolu zemřelých s onemocněním Covid-19.
A jestli mě něco poslední dobou dojalo, tak jsou to právě fotky ze Staromáku, kdy zde lidé začali spontánně
nosit svíčky a květiny jako připomínku svých zemřelých příbuzných
a přátel.
Jeden z těch mnoha křížů je naší
babi Eri, dámy, která bez mrknutí
oka dokázala vypít panáka Strohu,
pak vyprávět sprosté vtipy a historky,
kterým se občas vytratila pointa.
Babi Eri uměla ty nejlepší koláče
a šlehačkovou roládu v okolí, a taky
uměla péct krásné dorty a modelovat marcipánové růžičky.
Babi Eri dopřávala důchod i slepicím, když přestaly nosit. A měla přehled, vedla si vaječnou
statistiku.
(A ve třech letech mě ostříhala na blbečka.)
Babi Eri onemocněla krátce po svých osmdesátých narozeninách. Ani na moment si však nepřipustila, že by se neměla uzdravit.
Zemřela po třech týdnech v nemocnici, sama. Sváteční šaty, v nichž chtěla být pohřbena, zůstaly
ve skříni. Lidé, kteří jí chtěli dát poslední sbohem, doma.
Za každým z těch 25 000 křížů se skrývá jeden lidský příběh. Zkuste si aspoň na nějaký vzpomenout, až bude zase někdo vykládat něco o rýmečkách a chřipečkách, teoretizovat nad zbytečností očkování a ohrožování zdraví respirátorem (ideálně s cigaretou v koutku).
Hana Grigarcziková

5

Náměstí v obci žije!
N

ěkterým občanům se nelíbilo rozhodnutí budovat náměstí v obci, ale slunné víkendy začátkem dubna ukázaly, jak se lidem líbí toto místo. V jednu chvíli tam bylo mnohem více lidí,
než v době nouzového stavu mohlo být J, na druhé straně každý z nás má radost, že nové
náměstí je opravdovým místem setkávání občanů.
A jsme přesvědčeni, že tomu bude i nadále.
Až se zazelenají stromy, vyrostou keře a květiny, rozproudí se voda v bazénku, bude náměstí
ještě krásnějším místem. Pak bude záležet i na rozvoji služeb našich podnikatelů, aby tam lidé
měli kromě příjemného posezení i dobrou kávu, víno, pivo i něco k zakousnutí.
S příchodem velkého počtu návštěvníků však také začínáme řešit znečištěné náměstí od piva,
kofoly, jídla, odpadků…
Prosíme, pokud chceme, aby náměstí bylo i nadále krásné, dávejme pozor, abychom neznečišťovali dlažbu, nelámali dřeviny, nepoškozovali dětské hřiště a neodhazovali odpadky
po náměstí. 					
Herbert Pavera

Oslavy obce proběhnou
s ročním zpožděním
L

oni jsme již od konce září věděli, že 20. prosince 2020 se žádné oslavy 770. výročí od 1.
písemné zmínky o obci neuskuteční.
A všichni věříme, že letos si vše vynahradíme.
Oslavy by měly proběhnout v neděli 19. prosince za účasti zástupců družebních vesnic a měst,
bude sloužena mše svatá, proběhne slavnostní zasedání zastupitelstva v sále KD, na kterém
převezmou někteří občané ocenění Osobnost obce Bolatice a jiné osobnosti rozvíjející partnerské vztahy a povědomí o Bolaticích převezmou čestné občanství.
Na náměstí pak rozsvítíme vánoční stromeček.
A proč vše plánujeme? Přece nemůže být zakázáno až do konce roku pořádat kulturně-společenské akce J!
A protože v rámci oslav měl přijet i parní vlak, tak dnes již víme, že by mohl dorazit 25. září!
Herbert Pavera

Budovy na skanzenu Motorkáři na cestách (aneb dobrej gang)
K
potřebují opravit

P

říští rok to bude již 20 let, co existuje Skanzen lidových tradic. Nebýt tehdejšího vlastníka,
pana Jiřího Buriana, a vstřícnosti zastupitelstva k vybudování místa připomínajícího tradice
a zvyky našich předků, nic tak ojedinělého by nevzniklo.
Také potomci pana Buriana mají velký zájem, aby skanzen tady byl i za dalších dvacet a více let.
I proto obec po dohodě s vlastníky objektů bude investovat do opravy střech, podlah a vybuduje
v zadních místnostech hlavní stavby nové expozice o životě našich předků. Ty navrhla paní Alena
Krištofová z Města Albrechtice a určitě se budou líbit dětem i dospělým.
V dalších letech by se měla opravit stodola, kde by mohlo vzniknout muzeum starých vozidel.
Návštěvníci skanzenu se tak budou moci kochat nejen historií bydlení našich předků, expozicí
souvků, expozicí experimentální archeologie, ale také modely starých aut či motorek.
Herbert Pavera

aždoročně na českých silnicích zemře několik desítek motorkářů, kteří podcení svůj stroj
nebo nejsou dostatečně zkušení k řízení silnějších motorek. Co bychom měli vědět a na co
si dát pozor před a při jízdě?
• Jedním z důležitých bodů je dobrý technický stav motorky. S tímto je provázaná hustota
vzduchu v pneumatice a dezén. Než vyjedete na cestu, ujistěte se, že dezén předního kola je
rovnoměrný po celé délce kola. Pokud si všimnete, že boční strana je tzv. sjetá a dezén ubývá, zhoršují se jízdní vlastnosti. Tlak v pneumatice je zpravidla uvedený na nálepce umístěné
na rámu stroje.
• Opomíjeným prvkem bývá vybavení. Zkušený motorkář nevyjíždí bez speciálního motocyklového oblečení a vybavení.
• Znalost svého stroje je pro motorkáře zásadní. Obecně platí, že motorka má o poznání delší
brzdnou dráhu než vozidlo, a tudíž by měl dodržovat bezpečné rozestupy.
• Dalším, neméně podstatným faktorem jízdy je včas a adekvátně reagovat na krizové momenty, které mohou přijít. V hustém městském provozu se často stává, že řidič zaparkovaného vozidla přehlédne přijíždějícího motoristu ve zpětném zrcátku a otevře dveře, čímž dojde ke kolizi.
Výborné je osvojit si úhybný manévr.
• Asi každý motorkář již zažil náhlé odbočení automobilů doleva v momentě, kdy to chtěl pořádně rozjet rovně. Tato situace je považována za jednu z nejnebezpečnějších situací. Řidič vozidla motorkáře nevidí a motorkář může lehce přehlédnout blikající blinkr = PŘEDVÍDAVOST!!!
• Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patří nepřiměřená rychlost. Motorka sama o sobě
vybízí k svižné jízdě, vždyť právě dynamika je největším lákadlem. V tomto směru je velmi krátkozraké jezdit na hraně možností.
• Důležitou součástí bezpečné jízdy je koncentrace. Radost z jízdy, adrenalin, veškeré chemické procesy, které v průběhu jízdy zažíváte, je nutné adekvátně ovládat. Ze stejného důvodu není
vhodné sedat na motorku rozzuřený nebo jinak psychicky rozhozený.
Mnoho šťastných kilometrů bez nehod a slunce nad hlavou!
Za Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje Martina Jablońská

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

březen - duben 2021

Zpravodajství z obce

6

Stavební práce jsou v plném proudu
N

a Borové pokračuje stavba nového zázemí a v červnu hasiče, sportovce a veřejnost, téměř
jsou dokončené veškeré vnitřní práce a v květnu se dokončí fasáda, udělají se dlažby, terénní
úpravy, postaví se znovu dětské hřiště a dovybaví se kuchyň a klubovna.
Od 21. března provádí firma PS Brno výkopové práce na výstavbě Domu soc. služeb sv. Kateřiny.
V průmyslové zóně (PZ) se opravuje místní komunikace Průmyslová v severní části PZ, stavbu
provádí firma Strabag, Opava a měla by ji dokončit do konce května.

Firma ČEZ prostřednictvím firmy MSEM dokončila výměnu sloupů i rozvodů NN na některých ulicích.
Zaměstnanci TS Bolatice vyčistili vodojemy na Albertovci, stříhali stromky, uklízeli veřejná prostranství, vyčistili rybníček na ČOV Borová, opravili kanalizaci a upravili terén ze severní strany
ZŠ a pomáhali odstraňovat různé závady na majetku obce.
Údržbu a výsadbu zeleně v obci rovněž zajišťovaly firmy Zahradnictví Mazal, Stromy pro radost
a brigádníci p. Halfar a p. Duda. 				
Herbert Pavera

Sportovně-relaxační areál

Stavba Domu sv. Kateřiny

Sportovně-relaxační areál

Úpravy v okolí školy

Sportovně-relaxační areál

Úpravy v průmyslové zóně

Stavba Domu sv. Kateřiny

Zeleň v centru
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Jak jsme se v roce 2020 podíleli
na ochraně životního prostředí?

D

íky svým obyvatelům se obec Bolatice může za rok 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 19,84 t. Na každého obyvatele
tak připadá 4,41 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce
skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy a recyklací se pokryla i část
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které
na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých
spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce CO2 o 236,79 tun. Víte,
kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 92 ks!
Nebylo nutné vytěžit 11 632,68 litrů ropy. Pro představu, z tohoto množství se pokryje spotřeba
pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1, a to rovnou 436x.
Došlo také k úspoře 119 749,17 kWh energie. Je to asi stejné množství, jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí 119 750x.
Podařilo se recyklovat 11 413,36 kg železa. Toto množství recyklovaného železa by bylo možné
použít pro výrobu 468 ks nových praček bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 402,84 kg mědi, což by postačilo pro
ražbu 71 617 1€ mincí, nebo 497,65 kg hliníku, který by stačil na výrobu 33 177 plechovek
o objemu 0,33 l.						
Martin Bortlík

7

Pekárna změnila majitele

P

o 30 letech změnila pekárna svého majitele. V průběhu uplynulých let se sice měnili spolumajitelé a majitelé, stále však byla firma AZPEK - pekárna a restaurace, v rukou rodinné firmy
a své pádné slovo zde stále měl zakladatel pekárny pan Josef Zajíček.
Pekárna se se svými kvalitními výrobky dostala do povědomí široké veřejnosti. I proto nečekali
majitelé dlouho na prodej firmy.
O tom, zda pekárna zachová celý svůj sortiment, či zda bude fungovat i restaurace, která měla
pátky a soboty téměř 100% vyhrazené rodinným oslavám, ukáže čas.
Nový majitel, firma Hruška, spol. s r.o., Ostrava - Martinov, zachová min. výrobu bolatických
hlučínských koláčů, které jsou ojedinělou značkou kvality. A zajisté má v plánu vybudovat v centru obce svůj další obchod. V minulosti usilovala firma Hruška o koupi pozemku za obchodním
střediskem TEMPO, nyní má jiný pozemek a nic jí nebrání v realizaci obchodu.
Další týdny a měsíce pak ukážou, jestli pekárna a restaurace zůstanou těmi „našimi“ nebo
restaurace ukončí provoz a pekárna bude prodávat výrobky firmy Hruška.
Herbert Pavera

Webinaře o prajzštině po našemu je fajna řeč,
včil už to tym tuplem vime

Autorkou loga je Veronika Trčková.

V

Přehled produkovaných odpadů
za rok 2020

V

roce 2020 bylo v obci Bolatice celkem vyprodukováno 3 517,7 t odpadů.
Největší podíl z tohoto množství tvoří biologicky rozložitelné odpady, a to 1 943,3 t. Toto množství zahrnuje nejen zeleň z domácností, ale také z údržby veřejných prostranství v naší obci.
Druhou největší složku tvoří směsný komunální odpad - 585,5 t. Celkem bylo v roce 2020
vyvezeno 17 759 ks popelnic a 430 kontejnerů.
Ve sběrném dvoru občané odevzdali 211,6 t velkoobjemového odpadu, 30,6 t suti, 8 t pneumatik a 5,6 t nebezpečného odpadu.
Díky třídění odpadů v domácnostech bylo zvlášť vyseparováno 107,8 t plastů, 110,7 t bílého
a barevného skla a 2,44 t kompozitních obalů (nápojový karton).
Martin Bortlík

e dvuch mercovych dňoch pro nas Prajzaky zrobili z projektu MAP „Kurzy prajzštiny“. Skrz
koronavirus sme se vidželi enem přes počitač. Cełe to řidžiła pani Eva Tvrdá, znama šriftštelerka a děvucha z Prajzske. A mušim vam řeknuč - ganz fajně było. Posmili sme se, popovědali
se po našemu, cošik noveho se dovědželi. Pozur! Bo sem je z Bolačič, a ty i paru dalšich dědin
su pry take jadro po našemu, jak nam prajeła pani Tvrda, tuž něvim, esli temu budžeče všeci
rozuměč – bo tu každa ves, inakši pes. V Kobeřicoch se ide do tětky a tam se ju kolatě, v Bolačicoch se zas u naši četky davaju ku kafeju kołače.
Pani Tvrda nam teho telaj popovědała. Cošik o našich starych časoch (cełu tu našu lapaliju
kratko zhrnuła), potym čim je po našemu inakši (čemu nam za řekum něrozumju), jaku mame
gramatyku, jake vyrazy sme přejali od Němcuv, od kerych teho mame došč (ku přikladu bezuch, geburtstag, onkel, apfelzina, genau, šnuptychel, šlauch…vzpomniče se ešče na inše), jake
od polskych sušeduv (štychufka, bantovač). Ku kratkemu zobaku a ganz našemu opravdovemu
„ł“ (šałky, łežky, łopata, łep, hałečka) pry ešče mame tvrde „ř“ – přykryvka, přysmyčič, přysada
… nebo tež do řyma.
Pani Tvrde a všeckym učastnikum (było nas tam kolem devadesatky v obuch dňoch) velky Pan
Buh zapłač. Bo su fajne odezvy, isto se ešče uvidžimy - tym razem dufamy, že to budže už naživo
a ni přes ty hrotske kasličky. Kdo by se chčeł přidač do grupy tuplovanych Prajzaku (tež sem tam
je), može - na fejsbuku je to pod menem Prajzština – mluvit po našemu. Po skončeni druheho
webinařa s takym fajnym napadem přišeł pan Tomáš Matýsek. Všeci sme se na obuch webinařoch ujiščili v tym, jaka je ta naša řeč fajna a velaj sme o ni ešče něvědželi.
Esli vas zajima cošik o tym MAPu, uvařče se dobre kafe (ku temu kušček zysty) a klikniče
na http://www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ - tam je teho
došč. A esli chceče byč furt v obraze, tuž najlepši, jak nas budžeče sledovač (možeče dač aji
palec navrch, že se vam to podoba) na fejsbuku https://www.facebook.com/mapyII.
Jak kaj pojedžeče autem nebo polečiče fligrem (ku přikladu do teho Řyma), tuž nězapumče:
Všudy dobře, ale doma na Prajzske najlepši!
Hana Paverová, MAP II

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009111
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009123
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Vlhčené ubrousky

do kanalizace nepatří!
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Virtuální exkurze v elektrárnách:
Díky obřímu zájmu připravil ČEZ
nové studio i program

V

době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy
do nejstřeženějších prostor Česka doslova hitem, energetici
je proto ještě vylepšili a nabízejí show, jaká tu ještě nebyla! Elektrárny Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze speciálního
interaktivního TV studia. Během virtuálního výletu do jaderných
elektráren Dukovany a Temelín nebo k zeleným obnovitelným
zdrojům čekají účastníky unikátní pokusy, praktické ukázky
a soutěže o ceny. Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo
z pohodlí domova už přes 31 tisíc školáků i dospělých zájemců.

Fotografie je z čerpací stanice odpadních vod Dlouhý most. Autor: Magistrát ČB

I

přes řadu upozornění se stále opakují případy, kdy dochází k poruchám na kanalizačním
řadu, domovních přípojkách a také k odstávkám čerpadel na jednotlivých čistírnách odpadních vod z důvodu jejich zanesení či ucpání vlhčenými ubrousky, jednorázovými kuchyňskými
utěrkami nebo dalšími hygienickými potřebami. Je to také zřetelné z prohlídek stavu obecní
kanalizace, kdy jsou při monitoringu vidět chuchvalce nahromaděných ubrousků nebo hrudky
upotřebených tuků.
Tyto druhy odpadu patří vždy do domovních popelnic a ne do toaletních mís.
Upotřebené oleje můžete rovněž zdarma odevzdat ve sběrném dvoru.		
Martin Bortlík

Svoz odpadů

bude do konce roku fungovat
podle starých pravidel

O

d letošního roku platí nový zákon o odpadech, a tak má obec poslední měsíce na to, aby
připravila nová pravidla pro svoz a likvidaci odpadů.
Od příštího roku již nemůžeme využívat žetonový způsob svozu a každý občan bude platit poplatek
za svoz a likvidaci odpadů. Zachované ale budou všechny služby, které obec nabízí i nyní.
Mezi občany se může šířit názor, že budou-li platit poplatek, nebudou odpady tolik třídit. Pak
obci nezbude nic jiného, než zvýšit poplatky za svoz a likvidaci.
V jaké výši poplatek příští rok bude, rozhodnou zastupitelé obce nejpozději do října letošního roku.
Od 1. května do konce letošního roku bude ještě platit starý způsob svozu a součástí tohoto
zpravodaje je proto i poslední smlouva na svoz a likvidaci odpadů.
Cena za svoz vychází z předchozích smluv a občané zaplatí adekvátní částku za 8 měsíců z celoroční platby.
Dohodnutá cena služby bude pro období od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2021 stanovena ve výši:
- při režimu svozu A: 440 Kč/nádoba/rok (1x měsíčně, celkem 8 svozů)
- při režimu svozu B: 920 Kč/nádoba/rok (1x za 14 dnů, celkem 17 svozů)
- při režimu svozu C: 60 Kč/nádoba/rok (min. 240 Kč - 4 ks nádob)
- při režimu svozu D: 170 Kč je poplatek pro jednoho občana hlášeného k trvalému pobytu
za svoz plastů, papírů, možnost uložit odpad ve sběrně, kompostárně, …
Prosíme občany, aby v průběhu května, nejpozději června přinesli podepsané smlouvy na OÚ
na pokladnu k paní K. Paškové.				
Herbert Pavera

Dodávky pitné vody

a čištění odpadních vod 2020

O

bec Bolatice je stejně jako obec Bohuslavice zásobována pitnou vodou, která je čerpána
z hlubinných vrtů na katastru obce Bohuslavice.
V roce 2020 bylo z těchto vrtů vyčerpáno celkem 266 777 m3 pitné vody, z nichž bylo
197 075 m3 dodáno do Bolatic a 69 702 m3 do Bohuslavic.
Ve třech obecních čistírnách vod bylo v roce 2020 celkem vyčištěno 277 514 m3 odpadních vod,
z toho v ČOV Bolatice 234 948 m3, v Borové 32 773 m3 a v čistírně v průmyslové zóně 9 793 m3.
							
Martin Bortlík

Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý je list větrné
elektrárny? To je jen drobná ochutnávka bohatého energetického menu, který začali ve virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat profesionální moderátoři, zkušení elektrárenští průvodci
a experti na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických energetických provozů oživuje
distanční výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny bez zábavy.
Na co ještě se mohou účastníci vylepšeného formátu on-line prohlídek elektráren těšit? Špičková technika interaktivního TV studia umožňuje propojit unikátní 3D modely, animace a videa
ze zákulisí. Další novinkou jsou fyzikální pokusy, originální rekvizity dovezené přímo z elektráren
a prostor pro divácké dotazy. Někteří z virtuální show neodejdou s prázdnou, mají totiž možnost
vyhrát v soutěžích o ceny. „Hosté se s námi podívají i tam, kam se při běžných exkurzích nedostanou. Hravou a názornou formou jim ukážeme, jak se rodí bezemisní energie a kam se ubírá
moderní energetika 21. století. Doufám, že v létě budeme moci naše infocentra a elektrárny
znovu otevřít, aby si u nás naši virtuální návštěvníci získané znalosti ověřili. On-line prohlídky ale
v určité podobě plánujeme zachovat i nadále,“ říká Kateřina Bartůšková.
Zájem o on-line prohlídky je obrovský, od jejich spuštění na konci loňského roku se k do elektráren virtuálně podívalo už přes 31 tisíc návštěvníků. „A to nemluvím o pozitivních ohlasech,
kterých přišlo nepočítaně. Tohle všechno nás přivedlo na myšlenku posunout hranice ještě
o kousek dál a nabídnout lidem v této nelehké době zážitek, na který opravdu nezapomenou.
Vymysleli jsme pro ně program, který je ještě rozmanitější, interaktivnější a zábavnější. Těší
nás, že touto cestou pomáháme studentům i učitelům zpestřit distanční výuku a umožňujeme
lidem alespoň virtuálně cestovat. Věříme, že je zbrusu nová podoba našeho on-line bádání
v zákulisí elektráren nabije nejen poznáním, ale i pozitivní energií,“ vysvětluje vedoucí infocenter
Skupiny ČEZ Kateřina Bartůšková.
Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z televizního studia bude probíhat až do konce školního roku.
Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových exkurzí – dopoledne pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS Teams. Všechny exkurze jsou zdarma.
Projekt „Virtuálně v elektrárně“ doplňuje pestrou nabídku vzdělávacích aktivit, které Skupina
ČEZ nabízí dětem i učitelům navzdory epidemii. V on-line prostředí například pokračují interaktivní besedy Energie – budoucnost lidstva, týdně také přibývají novinky a zajímavosti na vzdělávacím portálu www.svetenergie.cz.				
Kateřina Bartůšková
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Vajíčka, kam se podíváš

V

elikonoce letos proběhly netradičně snad všude. Abychom ale o ně s dětmi nepřišli úplně,
napadlo paní učitelky z beruškové třídy vyhlásit Velikonoční výzvu v podobě velikonočního
vajíčkového stromu. Že jste o takovém stromě nikdy neslyšeli? Nevadí. Takový vajíčkový strom
vznikne, když se šikovné a tvořivé děti spojí a společně ozdobí jeden smutný a prázdný strom.
A právě jeden takový stojí, vlastně spíše stál, u vchodu do naší školky. Děti ze všech tříd jej
ozdobily vajíčky malovanými, papírovými, háčkovanými i odlévanými ze sádry. Strom byl krásně
ozdobený odshora až dolů a už vůbec nebyl smutný. Tím ale Velikonoční výzva neskončila.
Vajíčka se objevila také na chodnících i asfaltu v areálu školy a školky, kam je děti namalovaly
křídami. Kdo se nebyl v průběhu Velikonoc projít a neviděl naši vajíčkovou výzdobu na stromě
i na zemi, určitě může litovat.
Pro děti i jejich sourozence a rodiče jsme toho ale připravili mnohem více – ten, kdo si lámal
hlavičku a správně rozluštil tajenku, mohl najít velikonočního zajíčka, a kdo nezapomněl tužku
a plánek hry, mohl se zapojit do hledání vajíček na školkovské zahradě. Jarní stezku plnou úkolů
a otázek děti procházely, aby na konci našly jarní pexeso, kdo měl bystrá očka, hledal na naší
velké zahradě pomalované kamínky a na Borové byla připravena nejen jarní cesta plná úkolů,
kvízů a hádanek, ale také jarní objevitelská hra. Zkrátka, děti z každé třídy si přišly na své a my
doufáme, že se jim letošní, poněkud netradiční Velikonoce líbily.
Za MŠ Nikola Návratová

Den Země

O

naše životní prostředí jsme se postarali i v roce 2021. Kvůli vládním omezením jsme však
tradiční Den Země v Bolaticích v letošním roce provedli bez kontaktní, zejména bez velkého
závěrečného setkání, ale i tak jsme se snažili naší planetě pomoci v rámci našich možností.
Letošní úklidové práce proběhly opět v malých skupinkách nebo individuálně, kdy byl prováděn
úklid kolem cest a po obci, bylo dosazeno cca 300 ks stromků a byl proveden úklid skanzenu.
Poděkování patří letos zejména Klubu turistů Bolatice, FK Bolatice, hasičům, myslivcům, hokejistům a Klubu seniorů. I letos se do úklidu zapojily děti ze školy, které v malých skupinkách
sbíraly odpadky v okolí školy i na různých místech Bolatic.
Obec Bolatice děkuje všem spoluobčanům, kteří se přes současné ztížené podmínky zapojili
do Dne Země, ať už úklidem veřejného prostranství, výsadbou stromků nebo zvelebováním okolí
svého domu, děkuje spolkům a organizacím za podporu této kampaně.
Radim Herudek

Kontakt:
politik projektu Zdravá obec Bolatice a Místní Agendy 21
Mgr. Herbert Pavera, starosta@bolatice.cz
koordinátor projektu Zdravá obec Bolatice a Místní Agendy 21
Ing. Radim Herudek, herudek@bolatice.cz
Zdravá obec Bolatice
Hlučínská 95/3, 74723 Bolatice
Tel:
+420 553 654 990
Fax:
+420 553 655 073
www.bolatice.cz/zdravaobec
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Zprávičky z karnevalové školičky
M

asopust bývá ve znamení karnevalů, bálů a plesů a nejinak tomu bylo i v některých třídách
naší školky. Jelikož jsme tradiční Maškarní ples v KD museli zrušit, o to více jsme si užili ten
ve třídě. Děti dováděly a tancovaly, plnily zábavné soutěže, hry a úkoly, balónky létaly vzduchem
a nechybělo ani občerstvení či tombola. Byl to den plný barev, převleků, zábavy a smíchu a děti
si jej maximálně užily.
Měsíc únor byl také ve znamení nemocí a bacilů - tedy, ne že by nám tolik dětí onemocnělo,
ale povídali jsme si o lidském těle, co mu škodí a naopak pomáhá, jak se bránit proti bacilům
a nemocem a také kteří pomocníčci na těle nám pomáhají poznávat svět okolo sebe. Děti si
vyzkoušely obkreslit kamaráda či sestavit kostru, zjistily, jak vypadají některé orgány v našem
těle, i jak těžká je lebka. Zkoumaly lupou bacily a zkoušely je vymodelovat. Povídali jsme si
o tom, které potraviny jsou pro naše zdraví důležité a které mu naopak škodí, ochutnávali jsme
bylinkové čaje a šťávy z ovoce a zeleniny, vypěstovali si klíčky. Napadla nás také rýma, která
kolem sebe prskala bacily, ale my už víme, jak se proti ní bránit. Procvičili jsme si naše smysly,
zjistili, jak si správně čistit zoubky, poslechli jsme si tlukot srdíčka opravdovým stetoskopem
a sestavili ordinaci, kde jsme si celé dny hráli na lékaře a sestřičky.
Za MŠ Nikola Návratová
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Jarní pátračka
J

ežeček Knižníček si spolu s knihovnicemi připravil hru, u které jste si mohli nejen řádně
protáhnout nohy, ale i procvičit si mozkové závity a pomoci přírodě!
Na devíti stanovištích (Obecní úřad Bolatice, náměstí, koupaliště, poldr za řadovkami, Sportovně-relaxační areál na Borové, lípa Svobody, Vyhlídka, kaple sv. Huberta a Křeménky) byl připraven QR kód, který jste si načetli pomocí mobilního telefonu, a tak jste se dostali na otázky.
Otázky byly na každém stanovišti dvě, kdy jedna se týkala Bolatic a druhá Velikonoc.
A pokud jste po cestě sesbírali pár odpadků a poslali nám sběračskou fotku, mohli jste získat
odměnu navíc!
Dorazilo 51 odpovědních archů, na kterých bylo podepsáno celkem 58 účastníků. Ale skutečný
počet bude zřejmě vyšší, jelikož rodiče často podepsáni nebyli. Vaše hojná účast nás velice
potěšila! 		
Ze správných odpovědí byly vylosovány Markéta Jägerová, Karolína Bortlíková a Viktorie Ratajová! Gratulujeme!
Bonus za fotku odpadků získali Viktorie a Adam Malchárkovi, Tereza Pytlíková, Viktorie a Veronika Ratajovy, Klára a Aneta Neuvaldovy, Linda a Sandra Chasákovy, Zuzka Jochimová, Tereza
Tomíková a Vít Koupil.
Malá odměna čekala i na nevylosované účastníky.

A jaké byly otázky a odpovědi?
1) OÚ Bolatice
Ve kterém roce byl dokončena stavba zámku v Bolaticích? – uznávali jsme jak rok 1729, tak rok
1748 (1729 – uveden na kamenném portále na průčelí zámku, 1748 – obecně uváděný údaj)
Jak říkáme typickému velikonočnímu pečivu ve tvaru přežvýkavce? – beránek
2) náměstí
Z kterého roku pochází první zmínka o Bolaticích? – 1250
Za kolik stříbrných zradil Jidáš Ježíše Krista? – 30
3) koupaliště
Ve kterém roce se začalo stavět koupaliště v Bolaticích? – 1971 (dle údaje v kronice Bolatic)
Jak se jmenuje den, kdy začíná čtyřicetidenní postní období před Velikonocemi? – Popeleční
středa
4) poldr za řadovkami (s posezením)
Kolik suchých poldrů se nachází v obci Bolatice? – 9
Co je to paškál? – velikonoční svíce
5) Sportovně-relaxační areál na Borové
Jaké jméno měla Borová před Borovou? – Henneberky, Henneberg
Do kterého města „odlétají“ zvony na Zelený čtvrtek? – do Říma
6) lípa Svobody
Jak se jmenoval první prezident Československé republiky? – Tomáš Garrigue Masaryk
Kolik bylo Ježíšových učedníků - apoštolů? – 12
7) Vyhlídka
Ve kterém roce byla slavnostně otevřena Vyhlídka? – 1980 (v roce 1945 zde byla jen pozorovatelna)
Jaké přízvisko má pátek po Zeleném čtvrtku? – velký
8) kaple sv. Huberta
Ve kterém roce byla zbudována kaple sv. Huberta? – 2013
Jak se nazývá velikonoční pečivo z kynutého těsta ve tvaru smyčky? – jidáše, jidášky
9) Křeménky
Které zvíře zastupuje Slezsko ve státním znaku České republiky? – černá orlice
Jak se jmenuje část evangelia popisující poslední večeři, zatčení, soud, smrt a pohřeb Ježíše
Krista? – pašije
Jana Štěpáníková
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Jak to „jede“ ve škole

Fyzikální olympiáda – vítězství v okresním kole
Vašek svůj talent prokázal i ve čtvrtek 18. března, kdy se konalo okresní kolo olympiády ve fyzice.
Po stříbrné a dvou bronzových medailích z letošních soutěží jsme si hodně přáli zlato. A vyšlo
o více než roce, kdy střídáme různé formy výuky, si dovolím krátké ohlédnutí. První, a to to! Náš favorit, Václav Scheffczik z 9.B, potvrdil své ambice i kvality, získal 38,5 bodů ze 40
nejdůležitější, je obrovská pochvala za svědomitý přístup jak žáků, tak rodičů. Technických možných a s přehledem zvítězil! Obrovské gratulace a držíme palce v krajském kole!
problémů není mnoho a všichni žáci s námi komunikují. Tato skutečnost je opravdu výjimečná
David Neuvald
v rámci celé republiky.
Nemám ve zvyku si stěžovat na složitost situace nebo na chaotická nařízení. Jsem opravdu Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
šťastný, že mohu působit zrovna na naší škole, pracovat s fajn žáky a opravdu skvělými
v letošním roce se konalo okresní kolo Zeměpisné olympiády, i když jiným způsobem než přea rozumnými rodiči a kolegy. Je skvělé vědět, že výchova a vzdělávání je náš cíl a pracujeme dešlé roky. Tentokrát probíhalo všechno distanční formou. Žáci se ze svých domovů přihlásili
na něm společně.
přes informační systém Masarykovy univerzity, kde se již dříve registrovali a na těchto stránkách
V rámci distanční výuky jsme zvolili prostředí virtuální Učebny Google (Workspace). Alternativ vypracovávali předložené úkoly.
nebylo mnoho a díky poctivému tréninku v září nebyl přechod na distanční výuku problematický. Naši školu velice úspěšně reprezentovali:
Pro naše benjamínky (1. a 2. třídy) i jejich rodiny je online výuka velmi složité období. Nakonec
Kategorie A (6. třída) - v okrese Opava zde bylo 30 žáků
se ukázala jako nejlepší varianta takzvaného celodenního připojení, kdy si učitel řídí práci
a odpočinek dle potřeby žáků a to během celého dopoledne. I zde nás příjemně překvapuje, Šimon Kozel, 6.C - 3. místo a postup do krajského kola
Adam Pekárek, 6.A - 13. místo
jak se děti dokáží přizpůsobit a skvěle spolupracovat.
U 3. - 5. tříd jsou žáci rozděleni na dvě části, což má spoustu nesporných výhod (rychlost při- Vendula Staňková, 6.A - 15. místo
pojení, komunikace, kontrola, soustředění, aj.) a máme již ověřeno, že takto je výuka daleko Kategorie B (7. třída) - soutěžilo 38 žáků v okresním kole
Jiří Pavlík, 7.A - 15 místo
efektivnější než u celé třídy.
Na druhém stupni se výuka skládá z videokonferencí a samostatné práce v přibližném pomě- Šimon Vitásek, 7.A - 21. místo
ru 2:1. Nabízíme také individuální online konzultace, bohužel trošku chybí motivace k účasti Aneta Kocurová, 7.B - 29. místo
na této nabídce. Někomu se zdají úkoly příliš náročné, jiným zase příliš snadné, obecně se nám Kategorie C (8. + 9. třída) - 37 žáků v okresním kole
však podařilo najít rozumný kompromis.
Daniel Vitásek, 8.B - 8. místo
Nedávno jsme také začali testovat naše žáky a pracovníky, kolem tohoto tématu bylo již popsá- David Jurečka, 9.A – 15. místo
no mnoho. Jsem přítomen u většiny prováděných testů a děti to zvládají daleko lépe, než jsem
Vendula Šteffková, 9.B - 18. místo
čekal. Snažíme se to dětem co nejvíce zpříjemnit. V prvním týdnu jsme provedli přibližně 500
Všem žákům děkujeme za vynikající reprezentaci školy!
testů a ani jeden nebylo potřeba opakovat, takže pro všechny za 1*.

P

I

A

Nakonec jen zopakuji největší přání nás všech, a to brzký návrat dětí do školy v normálním
režimu. 							David Neuvald

takto vypadá 3. nejúspěšnější
účastník Zeměpisné olympiády v Moravskoslezském kraji.
Šimon Kozel (6.C) reprezentoval
naši školu v krajském kole a umístil se na úžasném 3. místě (pouze
o jeden bod mu uteklo vítězství).
Moc gratulujeme a děkujeme
za skvělou reprezentaci naší
školy.
Pavla Franková

Úspěchy našich žáků V

Matematický klokan 2021
pátek 19. března jsme se opět zapojili do mezinárodní matematické soutěže Matematický
klokan. Žáci 2. - 9. tříd soutěžili v řešení různě obtížných úloh vyžadujících především logicpřes toto nelehké období se naši žáci účastní školních, okresních a krajských kol vědomost- ký úsudek. Soutěž proběhla online a zúčastnilo se jí 199 žáků.
ních olympiád. Jsem rád, že se našim žákům daří v těchto soutěžích uspět a pravidelně se Zde jsou nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích:
umisťovat na předních příčkách, a to i v konkurenci žáků z víceletých gymnázií. Letos to byl
KLOKÁNEK (4. – 5. ročník)
rok velmi úspěšný (a to zdaleka nekončíme), vše se dozvíte v následujících článcích. Pochvalu CVRČEK (2. – 3. ročník)
si zaslouží všichni, kteří dělají něco navíc, ale úspěchy těchto žáků si zaslouží opravdové 1. Jan Homola
3.B
1. Radek Špánek
5.B
uznání. Za mě jste fakt borky a borci!

I

2.

Martin Sniehotta

3.A

2. Theodor Scheffczik

5.B

3.

Eva Plušková

3.A

3. Jan Dorušák

5.B

BENJAMÍN (6. – 7. ročník)

KADET (8. – 9. ročník)

1.

Viktorie Ratajová

6.A

1. Václav Scheffczik

9.B

2.

Šimon Kozel

6.C

2. Daniel Vitásek

8.B

3.

Jiří Pavlík

7.A

3. Vendula Šteffková

9.B

Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast a podaný výkon J.
Lenka Jordánová
Olympiáda z anglického jazyka (8. - 9. třída) - okresní kolo
Ve čtvrtek 18. 2. 2021 proběhlo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce – tentokrát nově,
netradičně – online. Za naši školu usedla do „virtuální učebny“ Viktorie Opatrzilová z 9.A. Naše
Viki obsadila nádherné 3. místo a od vítězné mety ji dělily jen 2 body. V této soutěži se prověřují
nejen jazykové vědomosti, ale také dovednosti komunikační. Viktorii děkujeme za reprezentaci
Matematická olympiáda – krajské kolo
školy a přejeme hodně štěstí při přijímacích zkouškách a také v dalším studiu. Viki, great job!!!
Jako druhý nejlepší matematik z okresu Opava nás v krajském kole Matematické olympiády Olympiáda z anglického jazyka (6. - 7. třídy) - okresní kolo
reprezentoval Václav Scheffczik z 9.B a stal se jejím úspěšným řešitelem. V silné konkurenci 75 V posledním únorovém týdnu se znovu roztočilo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce –
účastníků obsadil dělené 13. – 18. místo se ztrátou pouhých 5 bodů na vítěze, což je naprosto tentokrát pro žáky 6. a 7. tříd. Své želízko v ohni měla i naše škola. Do boje jsme vyslali Adélku
senzační výsledek.
Radošovskou ze 7.B. Účastníci předvedli své dovednosti v gramatickém testu a při konverzaci
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s porotou na vylosované téma. Téma „Sport“ naší Adélce vyloženě sedlo a odnesla si 2. místo. plnit samostatně bez možnosti pomoci dospělého. A za to si zaslouží naši obrovskou pochvalu!
Od vítězného místa ji dělil jediný bod. Adél, moc děkujeme za reprezentaci školy and WELL Mimo hlavní hodiny čtení, psaní a počítání se snažíme dětem výuku zpestřit zábavnými činnostDONE!!!						 Magdaléna Hluchníková mi, u kterých se nemusí tak silně soustředit, ale které také přispívají k dětskému rozvoji. V rámci
možností zařazujeme výtvarné a pracovní činnosti, pohybové chvilky k protažení těla, tančíme,
zpíváme... Vždy si najdeme chvíli na povídání, a to mají naši prvňáčci opravdu velmi rádi.
Při každém rozloučení však myslíme na to, kdy se konečně budeme moct vrátit do třídy a užívat
si společně strávené chvíle.

On-line výuka v 1.B
P

řestože pro nejmladší děti je on-line výuka bez neustálé pomoci paní učitelky a paní asistentky velmi náročná, žáci z 1.B ji zvládají nad naše očekávání. Občas poradí maminka, tatínek či
babička, ale hlavní práce je na dětech samotných. Mnozí jsou doma jen se staršími sourozenci,
kteří mají své vyučování, takže prvňáčkům poradit nemohou. Všichni jsou velice šikovní, snaživí
a jejich posun ve výuce nasvědčuje, že školní práci dělají svědomitě. Ve všem zlém hledejme
něco dobrého. Proto můžu s jistotou konstatovat, že ač není on-line výuka pro takto malé děti
nejvhodnější, obrovským skokem posunula jejich samostatnost. Ve všem se musí spolehnout
hlavně na sebe, překonat překážky se špatným signálem či nepochopením zadané práce, úkoly

Žáci 2. B se v měsíci březnu pilně připravovali na příchod jara. Společně s rodiči sadili semínka (fazole, hrášku, rajčat,...) a s napětím čekali, až semínka vyklíčí. Posuďte sami, jak se
jim hra na zahradníka vydařila.
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Chvilka poezie v 3.A
D
J

ale mě to nebaví, chci do třídy mezi své
známé.
Ještě, že už máme jaro, slunce svítí,
ěti z 3.A si během velikonočních prázdnin zahrály na básníky. A jak se jim to povedlo? můžu být na zahradě a dívat se na hezké kvítí.
Marie Havránková
Posuďte sami.

aro přišlo zase k nám,
já stále distanční výuku mám.
Všude řádí Covid,
nemůžem ve škole zlobit.
Za počítačem sedíme
a doma se učíme.
Už aby to skončilo
a normálně se učilo.
Tak moc se těším do školy,
dělat zase úkoly,
vidět ty své kamarády,
co se máme všichni rádi.
Snad se brzy dočkáme
a ve třídě se potkáme.
Eliška Franěcová
Tak už zase po roce
oslavujeme Velikonoce.
Jaro už je zase tady,
bavíme se s kamarády.
Škola je nám vzdálená,
počítač je odměna.
Na distanční výuce
trápíme své rodiče.
Jen aby už beze slova
zmizela ta doba covidová.
Viktorie Fialová
Jaro už nám začíná
a škola je furt zavřená.
Distanční výuku pořád máme,
na počítač stále koukáme.
Covid už mají skoro všichni z rodiny,
nesejdem se ani na narozeniny.
Trvá to už rok
a já jsem z toho cvok.
Samuel Ballarin
Já nemůžu do školy,
doma píšu úkoly.
U počítače sedím,
na distanční výuku hledím.
Jaro tady zase máme,
vesele ho uvítáme.
Covid nám v tom trošku brání,
řešením je očkování.
Eva Plušková
Mám na svém notebooku
distanční výuku.
Hola, hola, je tu škola,
počítač mě v 8 volá.
Bude celá hodina nebo spadne wifina?
Haló, haló, slyšíme se
nebo zase sekneme se?
Děti, děti, kdopak ví...
jaké máme období?
Prosím, prosím, já to vím.
Je to jaro, odpovím.
Slunce láká děti ven,
chraňte se před Covidem!
Vezmu roušku, dezinfekci,
opravdu ho chytit nechci!
Rozálie Gábová

Další jaro s Covid nastalo,
od loňska se vůbec nic nestalo.
Školy stále zavřené máme,
své spolužáky už ani neznáme.
Utekl nám další rok,
kdy do školy ani krok.
Distanční výuka nenahradí kolektiv,
je mi smutno, když nemůžu v něm být.
Počítač pomocník je pouze,
kolektiv školní nahradí jen z nouze.
Sofie Kudelová
Na jaře jsou opět zavřené školy,
máme jen distanční výuku a úkoly.
Dvě on-line hodiny denně na počítači,
ale to je málo, nám to nestačí!
Ať už Covid ustupuje
a do školy se zase nastupuje.
Nikol Bitomská
Covid je s námi víc jak rok,
bez počítače neudělám ani krok.
Distanční výuku místo školy máme,

Distanční výuka se nám bude hodit,
když nám školu zavřel Covid.
Otevřeme počítače
a škola je zase naše.
Jaro je roční období,
kdy se nám Covid vůbec nehodí.
Tomáš a Viktor Mazalovi
Jaro přišlo, škola není,
Covid se tu rozmáhá.
Výuka je přes počítač,
je to pěkná námaha.
Na distanční výuce
jsou rodiče při ruce.
Martin Sniehotta
Hola, hola,
jaro volá.
Škola láká do lavic,
počítač musí jít pryč.
Distanční výuky už bylo dost.
Je čas žít pro radost.
Veronika Ratajová
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Distanční výuka neskončila
ani s letošním jarem
a do školy se zřejmě
až koncem dubna dostanem.
Počítač neopouštím ani na chvilku,
i když nemám Covid, hraju si jen málo venku.
Možná je to pro zasmání,
ale být doma mě už nebaví,
na kamarády se moc těším,
nic víc mi dneska neschází.
Neslyším nic,
jen neustále dokola,
kdy že nám začne
ta normální škola…
Někdy bych se rád připojil,
ale wifi nefunguje,
jindy zase bez nálady
kamera vše zachycuje.
A tak je to dokolečka,
dneska, zítra, každý den,
furt jsem online,
prostě tečka,
bude líp už za týden…?
Josef Pavlík
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Jarní projekt 4.B
H

ody, hody, hodně vody,
pojďme všichni do pohody.
Velikonoce zas po roce
jaro kouzlí po louce.
Pomlázku si uděláme,
všechny holky vyšleháme.
Polijem je maličko,
za odměnu dostaneme vajíčko.
Honza Hladký

J

15

aro jsme letos přivítali básničkou a jarním osením vyzdobeným vlastnoruční dekorací. Posuďte sami, jak se to dětem
podařilo!

S

luníčko si pěkně svítí,
v zahrádce je plno kvítí.
Kropenatá slepička zobe malá
zrníčka, aby snesla velikonoční
vajíčka.
Nabarvím je na červeno,
na zeleno,
aby bylo všude barevně a veselo.
Prokop Kučera
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J

aro je za dveřmi a holky
kreslí kraslice,
kluci pletou pomlázky
a těší se na zítřek,
holky pečou beránky
a kluci si chystají košíčky,
protože budou počítat
krasličky.
Veronika Vodáková

Školy/Výchova/Vzdělání

H

ody, hody doprovody,
zavřeli nám obchody,
zavřeli nás doma,
no to je pohroma!
Musí ve vás hlodat,
že nesmíte koledovat.
Žádná pomoc není,
koronavirové dopuštění.
Mikuláš Hymon

J

J

ima se už s námi
loučí,
snížek už se odporoučí.
Sluníčka je stále víc,
venku roste petrklíč,
který pošle zimu pryč.
Daria Heidrová

Z

S

N

S

J

J

aro už je tady,
máme ho moc rádi.
Rozkvétají květinky,
milují je maminky.
Vojta Krettek

lunce krásně svítí,
na zahradě vyrostlo kvítí.
Vyrostl tam petrklíč,
zima už je dávno pryč.
Na nebi svítí sluníčko,
raduje se mé srdíčko.
Adam Migota

aro už je tady,
přivítáme ptáčky.
Vysadíme jahody,
probudíme mráčky.
Šimon Halfar

něženky už rozkvétají,
sluníčko jim pomáhá.
Zvířátka se probouzejí,
my voláme vstávat.
Václav Jasiok

aro letí kolem nás,
ale občas ještě zlobí ranní
mráz.
To zpěv ptáků zažene ho pryč
a děda už si chystá rýč.
Babičce na zahrádce,
kde zasadí ovoce
a také zeleninu,
ať je hodně vitamínů.
Zoe Dudová

a zeleném políčku,
můj milý zajíčku,
šlehal jsem holčičku.
Řekl jsem děkuji,
bylo to u tújí.
Vajíčko mám,
nikomu nedám.
Jan Kubín

sou tu Velikonoce,
zase jednou po roce.
Jsou lepší než Vánoce?
Když k nám chodí koledníci,
schovám se i za lednici.
Covid všechno hrozně kazí,
ale koledníci mi fakt neschází.
Ema Vitásková
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P

elikonoce začaly
a kuřata jemně pípaly.
Trouby krásně voněly
a beránci jen leželi.
Kluci pruty pletli
a holky výborně pekly.
Toto jsou mé rýmy,
tak snad se vám všem líbí…
Tereza Pavlíková

K

C

17

V

o zimě zas jaro je tu,
zelené je vše v cuku letu.
Kvete kvítí,
včelky vzduchem létají,
slunce svítí,
všichni jaro vítají.
Eliška Harazimová

andát, štika, sumec
je to velký dravec.
Na jaře se třou,
malé rybky jsou.
Sluníčko nám svítí,
voda se jen třpytí.
Na jaře se otepluje,
příroda se probuzuje.
Nelly Moravcová

oleda, koleda zajíček,
nese v ruce košíček.
V košíčku má vajíčka,
co mu snesla slepička.
Říká mu, pozor dej!
Hlavně vejce nerozbij.
Michal Slivka

P

J

aro už je v plné kráse,
tráva roste, zelená se.
Slunce svítí, krásně září,
ptáci štěbetají nad mou tváří.
Jaro končí, léto přijde,
bazén bude,
my to víme.
Michala Šebestová

řišlo jaro se sluníčkem,
zem otvírá zlatým klíčkem.
Všechno se raduje,
zpívá a notuje.
Jaro vítá!
První roste sněženka,
malá bílá květinka.
Druhý zase petrklíček,
nese s sebou zlatý klíček.
Fialinka voňavá,
hezkou vůni rozdává.
Pampeliška střapatá,
celá je jak ze zlata.
Tereza Bitomská

Mgr. Eva Mlýnková – třídní učitelka, Mgr. Šárka Gargošová – vyučující ČJ

Projekt 5.A - Bolatický učitel Oskar Kuroň
D

ne 28. 3. je Den učitelů a my jsme si připomněli pana učitele Oskara Kuroně, který učil
v Bolaticích. Bohužel se dožil jen 25 let. Učitele Kuroně měli děti i rodiče moc rádi. Měl
přítelkyni z Chuchelné a tatínek jeho přítelkyně byl nadlesní. Pana učitele Kuroně neměl rád,
a proto se říká, že u italských dělníků, kteří v lese stavěli koleje, si takzvaně zaplatil za to, aby
ho večer, kdy se vracel od přítelkyně lesem, zavraždili. Záhadně druhý den ti dva dělníci zmizeli.
Ale nikdy se nezjistilo, kdo doopravdy pana učitele zavraždil. Na památku Oskara Kuroně byl
v tom lese postaven kříž. Mnoho lidí, když projíždělo lesem kolem kříže učitele Kuroně, vidělo
dva lidi v kápích. Říkalo se, že ti dva dělníci, když umřeli, neměli klid, a proto prosili o pomoc.
A tak se jedna babička rozhodla, že do lesa zavolá faráře, aby to tam vysvětil. Když farář dokončil svěcení, přímo nad jejich hlavami vylétly dvě bílé holubice. Tělo pana učitele Kuroně našli
cca před 126 lety, přesněji 3. října roku 1895. Smutek nastal dne 7. října roku 1895, kdy měl
Oskar Kuroň pohřeb. Pana učitele Kuroně však neměli rádi dva lidé, a to chuchelenský nadlesní

(to byl otec jeho přítelkyně) a jeden z hajných. Když pan učitel Oskar Kuroň umřel, jeho přítelkyně
se odstěhovala a našla si nového přítele.			
Karolína Kurková

D

ne 28. března byl Den učitelů a my jsme se bavili o panu učiteli Oskarovi Kuroňovi. Oskar
Kuroň by učitelem v bolatické škole. Jednoho dne se zamiloval do dcery hajného z vedlejší
vesnice, chodili spolu na tajné schůzky a měli se moc rádi. Bohužel jejich lásce někdo nepřál,
učitele zabil a zakopal. Říká se, že ho nejspíše zabili dělníci, kteří pracovali na stavbě místní
železnice, ti se však ihned po vraždě vrátili zpět do svých domovů. Dlouhou dobu se pak vyprávělo, že v místě, kde učitele zabili, lidé potkávali osobu v kápi. Po několika letech bylo toto místo
vysvěceno a osoba se již přestala zjevovat. Také se proslýchá, že po vysvěcení z místa vyletěly
Jarmila Hrbáčová
dvě bílé holubičky.						
Tony Lehnert
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V

e vlastivědě jsme si povídali o Oskarovi Kuroňovi. Byl to učitel v Bolaticích. Už je to 126
let, co ho našli mrtvého v lese. Zemřel hroznou smrtí, kterou si nikdo nezaslouží. Byl totiž
zavražděn. Stalo se mu to, když měl pouhých 25 let, a to je až moc brzy na smrt. Zamiloval
se do dcery hajného, ale její otec už ji slíbil někomu jinému. Otci se ale nelíbilo to, že se jeho
dcera vídala s učitelem Kuroněm. Ale nikdo dodnes neví, kdo ho zabil. Je ale podezřelý právě
on. Na památku Oskara Kuroně je postaven kříž, který stojí u cesty směrem na Chuchelnou.
Děly se u něj záhadné věci. Prý u něj strašilo, a tomu já věřím. Naštěstí to už jeden kněz vysvětil
a už se to neděje. Ale když jdu kolem, mám pořád takový divný pocit, protože si to představuji.
Karolína Jačková

O

Oskarovi Kuroňovi a jeho příběhu jsem se poprvé dozvěděla ve škole (na distanční výuce)
v hodině vlastivědy, když jsme se bavili o hospodářském rozvoji v českých zemích a také
o železniční trati v Bolaticích. Oskar Kuroň byl zavražděn roku 1895 dne 30. září, ale to asi
většina z vás ví... Je to velmi dramatický příběh. Příběh mě, a myslím si, že i celou mou třídu,
zaujal. On zemřel mladý, bylo mu tenkrát jenom 25 let. Dosud se neobjasnilo, kdo ho zavraždil. Občas kolem toho velkého kříže (u té jeho památky) jezdíme na kole. Ale naštěstí jsme
tam žádné osoby v kápi, jak se povídá, neviděli. To asi proto, že se toto místo vysvětilo. Dál
od velkého kříže se také ještě nachází takový kámen. Ten kámen značí přesně to místo, kde
byl zavražděn. Když jsme tam projížděli, kámen jsme nenašli, protože jsme jeli na kole. Oskar
Kuroň byl na tu dobu jeden z nejlepších učitelů, děti ho měly rády. On byl na ně hodný a šel jim
příkladem. Oskar Kuroň přišel do Bolatic učit roku 1894. No moc dlouho tady neučil, když byl
roku 1895 zavražděn. Tuto událost si už připomínáme 126 let. Už je to dlouho.
Zuzana Jochimová

5.B - Můj život v online době

Ž

áci 5.B třídy se zamýšleli, kolik času tráví ve virtuálním světě. Z celkového počtu 27 respondentů se v dobrovolném dotazníku vyjádřilo 23 dětí. Všechny rodiče zcela jistě potěší
odpovědi na druhou otázku.

Distanční výuka očima
žáků 6.A
U

ž je to více než rok, co je tady s námi. Situace ve světě je velmi těžká, nakazilo se už více jak
127 milionů lidí na celém světě a přes 2,78 mil. lidí bohužel zemřelo.
Před rokem jsem opravdu nevěděla, co je to rouška nebo respirátor…
Museli jsme být doma, nic nedělat jen sedět a koukat na televizi na zprávy ohledně Covidu-19,
jestli se situace lepší nebo zase naopak horší. Neuměla jsem si představit učit se přes počítač
a jako hodinu mít videokonference s učiteli. Také, že budou zavřené obchody, restaurace, kina,
divadla, no skoro vše.
Každý druhý říká: „je to jen hloupá chřipka“, ale není to jen „chřipka“. Když někomu zemře nebo
se nakazí příbuzný, kamarád, který má těžký průběh, sám uvidí jaká to je „sranda“.
Vendula Staňková

K

dyž se zavřely školy, přešlo se na distanční výuku. Ze začátku to bylo fajn. Nemuseli jsme vstávat do školy, trávili jsme většinu času, jak jsme chtěli, to je u počítače nebo venku. Situace
se ale zhoršila, vláda vydala nové nařízení - omezení pohybu. Teď už se nemůžeme pohybovat
ani mezi okresy, v noci nemůžeme vycházet ven, neměli bychom se navštěvovat… Zakázali nám
sportovat a skoro vše, co je možné.
Už si ani nepamatuji, kdy jsem viděla celou svoji třídu, myslím, že to bylo naposled před Vánocemi. Myslím si, že nám všem škola chybí. Chybí nám blbnutí o přestávkách, „lítání“ po hřišti
a další aktivity. Kdy se vrátíme do školy, nikdo neví. Distanční výuka je o ničem. Nevím jak
ostatní, ale já bych se vrátila do školy hned.
Jediné, co nám zbylo, jsou počítače, internet a sociální sítě bez osobního kontaktu.
A za tohle všechno může Covid-19…			
Karolína Dudová

D

istanční výuka je pro všechny žáky vyčerpávající. Věřím tomu, sama jsem taky žákem, který tohle zažívá. Každý den trávíme za nějakým zařízením (notebook, počítač, tablet anebo
mobilní telefon), musíme řešit, když nám vypadne Wi-Fi, znovu ji zapojit a nastartovat. Ještě
když nevíte jak a máte na telefonu rodiče, kteří musí pracovat. V tom horším případě se omluvit
z hodin, které nás za den mají ještě čekat. Psát miliony e-mailů pro učitele. Nejde vám rozjet
mikrofon, aby vás učitel slyšel, nebo nefunguje kamera. Neslyšíte učitele, jak vysvětluje docela
důležité učivo. Pomáhat sourozencům, když jim nejde něco otevřít. Přestávky tak tak stíháte.
Psát online testy a „slohovky“ anebo místo toho vás učitel zkouší. Vytvářet projekty na daná
témata. Tohle je jen malá ochutnávka toho, co musí každý žák za den udělat. Ti, kteří nezažili
distanční výuku, neví, jak tohle vše funguje. 			
Viktorie Ratajová

O
N

nline výuka mě nebaví, raději bych byl ve škole s kamarády. Viru se nebojím a věřím, že to
zvládneme.						 Tadeáš Češka

o… má to svoje výhody a nevýhody všichni si mohou jen tak ležet a ani neposlouchat, co
říkají učitelé. Ale učitelé toho musí mít taky hodně… nemusíme chodit ven, skoro nikdo si
nedělá zápisy nebo úkoly. My třeba chodíme ven nebo sekáme dřevo, ale vím, že skoro všichni
nic nedělají, pomalu se ani nepodívají z okna…
Kristýna Jašková

M

usím říct, že učitelé mají distanční výuku dobře připravenou, ale někdy je úkolů až moc. Chybí mi škola, kamarádi a hlavně tělocvik.				
Adam Pekárek

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

O

nline výuka je pro mě novou situací. Ze
začátku jsem si myslela, že to bude jednoduché a že budeme dostávat méně úkolů
od vyučujících. Úkolů je sice hodně, ale některá videa a úkoly mě baví.
Úkoly plním na počítači, protože mi to přijde
přehlednější, lepší a rychlejší než na telefonu.
Nad úkoly trávím denně hodinu a půl až dvě.
Chybí mi přesné vysvětlení učiva, a když něco
nepochopím a rodiče také ne, tak je to celkem
špatné. A celkově online výuka nenahradí ten
fyzický kontakt.
Na online výuce mě baví to, že máme dost
času na splnění úkolů, můžu jet podle vlastního tempa a nemusím být celý den potichu.
Naopak co mě nebaví, jsou dlouhé a těžké
úkoly a přijde mi, že někteří učitelé dávají více
úkolů a že bychom toho tolik ve třídě nestihli.
Vendula Mazalová
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Příběhy ze 7.B

N

aše paní učitelka českého jazyka nám dala za úkol napsat slohovou práci, která mě bavila,
což je docela zvláštní, protože normálně mě slohovky nebaví. Měli jsme za úkol napsat
příběh podle zadaných smajlíků. Je lepší psát slohovky doma, protože na to máme více času
než ve škole, ale ráda bych se už vrátila do školy. 		
Vali Wehowská, 7.B

20

P

říběh začíná tím, že já, Eduard Newman, jsem jako úplně normální člověk čekal na autobus.
V okamžiku, kdy přijíždí autobus, hned jako první vstávám a běžím do něj, abych si našel
nejlepší místo k sezení. Řidiči autobusu jsem řekl: „Koupím si jednu jízdenku do Plzně.” „Dobře,”
řekl řidič. Sedl jsem si doprostřed autobusu. Všichni cestující seděli buď vpředu, nebo vzadu,
takže byl u mě klid. Z toho ticha jsem usnul. Ujeli jsme pár stanic a ještě pár dalších, potom
jsme zastavili a pan řidič mě probudil a řekl: „Ukaž mi jízdenku!” Potom mě vyhodil z autobusu,
protože můj lístek byl platný jen do Plzně a teď ani nevím, kde jsem. Napadlo mě, že si na mobilu otevřu navigaci a podívám se, kde vlastně jsem, ale pak jsem si uvědomil, že jsem nechal
mobil i peněženku v autobusu. „SAKRA,” zařval jsem. Tak jsem vymyslel nový plán, jak se dostat
domů - budu žebrat, řekl jsem si. Potom jsem uviděl policistu. Rozhodl jsem se ho poprosit,
aby mi půjčil svůj telefon. „Zavolám rodině a řeknu jim, že se vrátím později domů,” řekl jsem
policistovi, ale policista telefon neměl a z ničeho nic se proměnil na zombie i se všemi, kdo byli
okolo! Jediný já jsem zombie nebyl a polekal jsem se. Pak mě napadlo, že budou chtít sníst můj
mozek! Zničehonic ale zazvonil budík a já se objevil v posteli a začal jsem se smát, protože to
celé byl jenom sen. „Díkybohu,” řekl jsem si pro sebe. 		
Šimon Mrůzek, 7.B

Zde jsou vybrané práce spolužáků:
dávných dobách statečný a silný Pepa s dvěma nebojácnými kamarády Neilem a Karlem
hráli prší. Pepu zničehonic napadlo zaletět na Mars, tak řekl: „Kluci, co kdybychom si zaletěli na Mars?” Neil a Karel odpověděli: „Tak dobře, pojďme!” Vydali se do garáže, kde měli každý
svoji raketu, a letěli. Letěli do nekonečna a ještě dál, až našli novou galaxii. Odvážný Pepa řekl:
„Pojďme se podívat do té nové galaxie!” Neil a Karel souhlasili. Vletěli dovnitř a viděli sýrovou
kuličku na Marsu. Pepa zvolal: „Pojďme tu bezbrannou kuličku zachránit!” Kluci souhlasili. Tak
přistáli na Marsu a najednou Pepa s Karlem měli hlad. Pepa řekl: „Ani na to nemysli, ta kulička
je moje!” Karel se rychle rozběhl pro kuličku. Byl to napínavý závod, a když byli u kuličky, tak
se tam objevil Neil a kuličku snědl. Karel s Pepou se na něho naštvali. „Proč jsi ji snědl, to byla
moje kulička!” „Cože? Né, to byla moje kulička!” A takhle se hádali tak dlouho, až na Mars
přiletělo UFO s mimozemšťany. Neil si jich všiml a řekl klukům: „Hele, kluci, mimozemšťané!”
Kluci se ale pořád hádali a nevšimli si Neila, a tak Neil zakřičel: „Hej, vy dva, koukněte!” Pepa
s Karlem se koukli a viděli ty mimozemšťany. Všichni tři se lekli. Mimozemšťané na ně tasili
meče. Karel začal křičet: „Pomoc! Pomoc! My tady umřeme!” Neil chytil Karla: „Neboj, Pepa
nás zachrání!” Pepa se modlil: „Bože, pomoz nám, Bože, prosím!” A najednou se zjevil Bůh
a mimozemšťané utekli. Kluci jásali: „Jsme zachráněni!” Potom poděkovali Bohu za záchranu.
aše třída 8.A se rozhodla podpořit nápad naší skvělé třídní učitelky a většina z nás do toho
Kluci konečně mohli udělat průzkum Marsu a zjistili, že Bůh nebyl Bůh, ale nějaký mutant, co
šla. Vybrali jsme si tedy Safari park Dvůr Králové, abychom mohli v této nelehké době povypadal jako Bůh. Kluci byli šťastní z výletu na Mars, zamávali mutantovi a letěli zpátky na Zem. moct někomu, kdo to opravdu potřebuje. Jako třída jsme se dohodli na čtyřech zvířatech - slonu
Jakub Harazim, 7.B africkém, gorile, zebře Grévyho a chameleonech pardálích. Každý, kdo chtěl, přispěl stejnou
částkou, a díky tomu jsme zařídili denní potravu zvířatům, která to (vinou koronavirové krize)
potřebují. Přispět můžete i vy na stránce www.safaripark.cz a vybrat si, s kým budete snídat,
obědvat a nebo večeřet!
Za 8.A Juli Diatková a Eliška Hnilková
yla jedna rodina, ve které byl tatínek, maminka a holčička. Tatínek byl urostlý a vysoký. Také

V

8.A pomáhá zvířatům

N

B

velmi milý, nikdy neměl z ničeho strach a měl rád přírodu. Maminka byla vysoká, štíhlá
a milá. Holčička se jmenovala Zuzana, byla malá, štíhlá a byla hodná. Měla moc ráda zvířata.
Jednoho krásného dne řekl tatínek: „Pojedeme na hory!” A tak jeli. Na cestě však potkali
uzávěrku a museli ji někudy objet. „Kudy pojedeme?” řekla maminka, „nikde není značená
cesta.” „Tak pojedeme přes les,” řekl tatínek a jeli. Dlouho jeli lesem, až se začalo stmívat.
Tatínek řekl: „Dříve, než bude úplná noc, postavíme si stan a přespíme v něm.” A tak postavili
stan a šli spát. Najednou slyšeli něco jako vytí. „Co to je?” zeptala se Zuzana. „To jsou asi vlci,”
řekl tatínek. Vyšel ze stanu s baterkou, podíval se okolo stanu a uviděl malé štěňátko, které se
schovávalo v houští a strašně plakalo. Zuzanka vyběhla za tatínkem ze stanu a řekla: „Jé, to je
pěkné štěňátko, můžeme si ho nechat?”
„Ale ano, necháme si ho, ale jen pokud si pro něj nikdo nepřijde,” řekl tatínek. Maminka jen
přikývla. A tak druhý den ráno celá rodina odjela i s pejskem domů.
Adéla Nevoralová, 7.B
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Recepty na dobrou náladu! - příspěvek 8.B
V

ážení čtenáři Bolatického zpravodaje,
7) Před spaním si přečtěte nějakou pěknou knížku nebo si udělejte příjemný večer v rodinném kruhu.
chtěli jsme v současné době přispět něčím radostným a vtipným, a tak nás napadlo sepsat Myslím si, že se další den probudíte s úsměvem na tváři!!!		
Žáci 8. B
recepty. Ale ne ty k přípravě jídla, ale na dobrou náladu.
Tady jsou ty nejlepší:
Zaručeně dobrý recept na dobrou náladu
4 hrnky slunce, 3 kamarádi (minimálně), 1 bazén, 3 lehátka, 1 balík Coca-coly
10 balíků chipsů, 3 pizzy (minimálně), 1 stan
Když ráno dostatečně vyjde slunce, stačí si na odpoledne pozvat kamarády, nakoupit uvedené
jídlo a pití, připravit bazén, lehátka a stan.
Smícháme-li všechny ingredience dohromady, určitě vznikne dobrá nálada. Čím větší počet
kusů ingrediencí, tím se dobrá nálada zvýší.
Tento recept je vhodný pouze na léto.
Zimní varianta je doma v teple u počítače. Kamarády, jídlo a pití můžeme přidat.
Doporučujeme každému!
Desatero na dobrou náladu
1.
Vezměte si volno v práci!
2.
Nechte děti u rodičů (babičky či dědy, nebo u obou)!
3.
Jeďte do termálních koupelí a dopřejte si masáž!
4.
Jděte do sauny!
5.
Pořádně se vyspěte!
6.
Koukněte se na vaše oblíbené filmy!
7.
Jděte do restaurace a dobře se najezte, dejte si, co máte nejraději!
8.
Zajděte si do obchodu koupit si něco hezkého na sebe!
9.
... že nic z předchozích bodů udělat nemůžete, protože je Covid-19 J? Nevadí!
10.
Žijeme přece v naší krásné obci Bolatice a můžeme se v ní zcela volně procházet
a užívat si jejich krás! Můžeme se radovat z toho, co se nám daří a z toho, že jsme zdraví!
Můžeme se radovat z toho, co máme a co nás obklopuje. Můžeme mít radost, protože žijeme
tady, kde nám nic nehrozí.
Zaručený recept na dobrou náladu!
Tak popravdě, když jsem smutná, tak si místo veselých písní pouštím smutné. Proč? Tuto otázku
si také vždy pokládám, ale sama nevím, možná proto, že zrovna v ten moment, kdy jsem smutná, nemám náladu na nic veselého. A tady jsou mé rady:
1) Oblečte se do toho, v čem se cítíte příjemně.
2) Udělejte si kafe, čaj, koktejl, podle toho, co máte rádi.
3) Pusťte si hudbu, která vám vždy zvedne náladu a dodá energii.
4) Jděte se projít do přírody nebo si třeba zacvičte.
5) Dejte si zaslouženou horkou vanu se svíčkami a třeba i vínem.
6) Pusťte si jakýkoliv film, nejlépe, který máte rádi.

Projekt 9.B

Anonymní dotazník o 3 otázkách pro žáky 9.B.
Bude se mi stýskat …
Bude se mi stýskat po téhle škole.
Bude se mi stýskat po spolužácích.
Bude se mi stýskat po kamarádech.
Bude se mi stýskat po společných hodinách ve škole.
Bude se mi stýskat po skvělých učitelích.
Bude se mi stýskat po všech, kteří mi pomáhali.
Bude se mi stýskat po kolektivu celé naší třídy, spolužácích a i některých učitelích.
Bude se mi stýskat po kukačkách s paní Náhlíkovou.
Bude se mi stýskat po soutěžích z florbalu a ping pongu.
Bude se mi stýskat po školní jídelně.
Bude se mi stýskat po Caesarovu salátu ze školní jídelny.
Bude se mi stýskat po škole, kde jsem chodíval tak rád.
Nezapomenu na …
Nezapomenu na skvělý kolektiv žáků, tak i učitelů.
Nezapomenu na paní učitelku třídní.
Nezapomenu na všechno, co jsem se naučila, doufám.
Nezapomenu na legraci v hodinách a na výletech.
Nezapomenu na některé z mnoha vtipných hodin.
Nezapomenu na zajímavé pokusy z chemie.
Nezapomenu na všechny nezáživné hodiny chemie.
Nezapomenu na třídní srandičky.
Nezapomenu na nejlepší tělocviky.
Nezapomenu na lyžařský výcvik.
Nezapomenu na školní výlety.
Nezapomenu na spolužáky.
Nezapomenu na zážitky s kamarády.
Nezapomenu na naši partu ze třídy.
Nezapomenu na pár spolužáků a taky pár učitelů.
Nezapomenu na všechny zážitky, co mám za těch 9 let.
Nezapomenu na školní jídelnu.
Nezapomenu na obědy.
Nezapomenu na naši školu.
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Děkuji za …
Děkuji všem učitelům za vše, co mě naučili.
Děkuji učitelům za to, že jsem základní školu zvládnul.
Děkuji učitelům za vědomosti dříve neznámé.
Děkuji učitelům, že mě naučili plno nových věcí, které posouvají pořád dál.
Děkuji všem učitelům, kteří mi vyhověli se vším, co se týká školy i mimo ni.
Děkuji paní učitelce Návratové za pokusy.
Děkuji třídní učitelce za to, že to nevzdala (buďme upřímní, byla to výzva).
Děkuji za pár užitečných a fakt dobrých věcí jak od učitelů, tak i pár spolužáků.
Děkuji spolužákům za krásně strávený čas.
Děkuji všem za krásně prožité roky.
Děkuji za krásně strávených 9 let.
Děkuji všem za společně strávený čas.
Děkuji VŠEM za VŠECHNO.					
Žáci 9. B
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Příspěvek 9.A

Zahrádkáři informují
K

věten je měsíc, kdy si zahradu užijete všemi smysly. Přivítá vás záplava barevných voňavých
květů, sklízíte a ochutnáváte ranou zeleninu. Je ale třeba dávat pozor na měnící se počasí.
První polovina května je čas pro výsev nakládaček i salátových okurek. Ve druhé polovině bývá
možné začít s výsadbou teplomilné zeleniny, jako je lilek, paprika či cuketa a rajčata. Sazenice
sázejte hlouběji do půdy a zasypte i část stonku. Nadzemní část upevněte k tyčce a rostliny
důkladně zalévejte. Můžete také přistoupit k výsevu kukuřice, fazolí, hrachu a mrkve a salátu
pro pozdní sklizeň. Kvetou i jahodníky a začínají se tvořit první plody. Podkládejte je dřevitou
vatou nebo sázejte do záhonu pokrytého slámou, senem či černou netkanou textilií. V květnu stále ještě mohou překvapit mrazíky. Solitérním rostlinám jako ochrana poslouží jakékoli
krabice, kelímky, sklenice či staré hrnce. Celý záhon lze přikrýt rámem s fólií nebo netkanou
textilií, tou můžete také opatrně obalit choulostivější rozkvetlé ovocné stromky. Pokud vaše
výpěstky okusují slimáci, pomůže vám past v podobě nádoby s pivem. Chycené slimáky můžete
snadno a rychle usmrtit v horké vodě a vylít na kompost. Se škůdci pomohou jejich přirození
nepřátelé – ježci, ještěrky, rejsci, někteří ptáci a draví brouci. Chcete-li je přivábit, nabídněte
jim vhodný úkryt. Jsou to hromádky dřeva, kompostu, nízké keře, ptačí budky, krmítka, štěrbiny
a zákoutí. Pojedete-li v květnu kolem zářivě modrofialového pole, pravděpodobně zahlédnete
i svazenku vratičolistou. Její domovinou je jih USA a sever Mexika. Na polích se pěstuje jako
nektarodárná rostlina pro včelí pastvu, jako zelené hnojivo i jako pícnina, na zahradách jako
okrasná rostlina. Její nektar spolehlivě přitahuje včely a motýly. Po odkvětu lze její zelené části
zapravit do půdy a použít je jako zelené hnojivo. Rhododendron, českým názvem pěnišník,
některé druhy bývají označovány jako azalka. Tento oblíbený rod obsahuje více než tisíc druhů
a desítky tisíc kultivarů. Najdete mezi nimi keře, stromy, drobné skalkové nebo popínavé formy.
Nejlépe se jim daří v polostínu a v kyselé vzdušné půdě.
V červnu se stává centrem veškerého dění obvykle exteriér, ať už je to zahrada, terasa anebo
alespoň malý balkon, všichni se snažíme trávit co nejvíce času venku. Pokud máme terasu či
balkon alespoň částečně zastřešené, není pro nás překážkou jakékoli počasí. Na nevyužitých
místech v zahradě můžeme umístit některé pokojové rostliny, kterým venkovní prostředí přes
léto prospěje a my tak jimi pohledově zkrášlíme výhled doslova do všech koutů zahrady. Umístit sem můžeme podeňky, asparágus, zelence, oleandry, mučenky, ibišky, olověnce, muškáty,
balzamíny, voskovky, begónie atd. Na zahradě je v tomto měsíci snad ze všeho nejdůležitější
boj s plevelem. Rostlinám totiž ubírá vodu i živiny, zastiňuje je a navíc může být přenašečem
nejrůznějších škůdců a chorob. Bojovat s plevelem se musí ale i v těch nejzazších koutech
zahrady, aby se nevysemeňoval a nedostával se do ostatních porostů. Pokud budete zahradu
kontrolovat pravidelně, alespoň 1x týdně, obvykle se vám podaří nebezpečný plevel výrazně
oslabit. Část práce s pletím si můžete ušetřit vhodným nastýláním. Využijte k tomu buďto
posekanou trávu, u které dbejte na to, aby byla bez semen, dále lze využít tmavou fólii, anebo
odpadovou lepenku. Kdo touží mít dokonalý požitek i z večerního pohledu na zahradu, může
vytvořit poutavou scenérii využitím nápaditého osvětlení. Dobré je myslet zvláště na osvětlení
zajímavých květinových záhonů, kvetoucích keřů a koniferových skupin. Zahradní reflektory se
dají uplatnit takřka všude. Ideální bude osvítit s nimi jezírka, fontánky a dekorativní prvky v zahradě. Stejnému účelu dobře poslouží i dekorativní zahradní lucerny, které jsou zvláště působivé v uměleckém kovářském provedení. V červnu pokračujeme i v chránění svých pomocníků.
Nerušíme hnízdící ptactvo, hnízda nikomu neukazujeme. Je dobré poučit děti o užitečnosti
nejrůznějších zvířat na zahradě, jako jsou ježci, rosničky, ropuchy anebo slunéčka sedmitečná.
Zajímavým, ale u nás stále méně běžným pomocníkem na zahradě je velmi dobře pohyblivé
plemeno kachny zvané indický běžec. Vzhledově se velmi blíží klasické kachně, až na typický
vzpřímený postoj. Kachna rostlinám vůbec neškodí, ale celou zahradu dokáže dokonale prošmejdit a nalézt a sezobnout kdejakého škůdce včetně slimáků. Pro zálivku v tomto období platí
zásada, že zaléváme spíše méně často, ale vydatně. Zalévání malými dávkami vody by bylo
v letním horku neúčinné a zbytečně pracné, jelikož většina zálivkové vody by ani nepronikla
ke kořenům a vypařila by se. Máme-li na zahradě vysoké trvalky, bude dobré včas je vyvázat
k oporám, než je vyvrátí déšť anebo vítr. Odkvetlé tulipány a narcisy necháme dobře zatáhnout
a až koncem června je vyryjeme rycími vidlemi. Narcisy můžeme na místě ponechat i několik
let, tulipány raději jen 2 roky. Polštářkové trvalky a skalničky po odkvětu seřízneme tak, aby
nepřerůstaly vymezený prostor. Z letniček můžeme ještě vysévat například hrachor.
Hezké počasí, radost z krásně rozkvetlé zahrádky a bohatou sklizeň první úrody.
Za ČZS Matelský Karel

. . . náš poslední školní rok na ZŠ
Březen 2020 se psal,
když poprvé online začal.
Školu nám celou zavřeli,
domů jsme se s radostí zavřeli.
Usedli jsme k počítači,
až nás z toho „prdel“ tlačí.
Musíme mít zapnuté kamery,
ale co děláme při tom, učitelé už nevědí.
Online výuka nás nebaví,
ale paní učitelka nás vždy pobaví.
Do devítky chodíme teď
a přes Google objevujeme svět.
Na internetu teď najdeme cokoli,
vyhledáme celé testy i další úkoly.
Moc se těšíme na konec hodiny,
hlavně teď na to, až skončí přijímačky
a BUDOU PRÁZDNINY.
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Klub seniorů Bolatice
V

ěříme, že jsme na konci tunelu a podle informací v brzké době obnovíme měsíční setkávání členů Klubu seniorů a týdenní setkávání skupin. S Obecním úřadem Bolatice máme
podepsanou smlouvu o činnosti klubu pro rok 2021 a těšíme se, že s prvním rozvolněním
uskutečníme připravené akce.
S některými členy Klubu seniorů jsme v on-line kontaktu. Předáváme si informace z krajské
a okresní rady seniorů, kvízy, které pro nás připravuje Ing. Holeček, předseda Klubu seniorů
z Velké Polomi, pozdravy a povzbuzení z partnerských organizací od seniorů ze Slaného, skupiny
Lyskor Polsko, z klubů seniorů okolních obcí a z divadla Ostrava, které nám pravidelně zasílá
termíny premiérových představení, která jsou zveřejňována na YouTube.
Našim jubilantkám jsme vzpomínkou a předáním malé pozornosti jistě udělali radost.
V letošním roce jsme si mimo příjemných procházek v katastru obce Bolatice, které nám umožňovalo příjemné počasí měsíce března, užili sněhovou nadílku, kterou nám příroda nadělila
a mladí nadšenci připravili perfektní běžkařské stopy po polích a v lesích. Téměř celý měsíc
únor jsme se pohybovali na běžkách a užívali si. Zvláště senioři, kteří byli zvyklí na sněhovou
nadílku v dávných letech, se ve velkém počtu potkávali. Všichni byli nadšeni, že jsme v okolí
domova a není potřeba jezdit za zimními radovánkami na hory. Přikládám několik fotografií,
na kterých můžete zhlédnout vyřezané stopy a radost běžkařů z pohybu. Pro ty, kteří běžkám
fandí a již si na ně netroufají, doporučuji zhlédnout video Pepy Kučery, které zpracoval z běžkařského výletu po cestách a zákoutích Chuchelenského lesa https://seniorky1.rajce.idnes.
cz/28.2.2021_-_Bezkotoulky_Pepa_Kucera,_okoli_Bolatic/1480748518.
Uvádím přání k Velikonocům, které jsme obdrželi od předsedy Krajské rady seniorů:

Jubilantka

Jaro začalo, slunce svítí, na louce rozkvetlo barevné kvítí.
Velikonoce už jsou tu zas, místo pomlázky a vajec nás však trápí koronaviru čas.
A tak místo hody, hody doprovody, raději nasaďte si roušky malovaný.
Nemáte-li malovaný, vemte aspoň bílý, neb bez ochrany koronavir sílí!
Teď v karanténě máme všichni dlouhý čas, a proto aspoň na dálku vesele zdravím Vás.
I když letos nebudeme mít bohatou pomlázku, tak máme více času na rodinu a na lásku.
Pohodu a dobrou náladu Vám posílám a hlavně štěstí a zdraví přeji Vám!
Veselé Velikonoce Vám a všem vašim seniorům přeje
předseda KRS MSK, Ing. Pavel Gluc.
Z divadla Ostrava jsme obdrželi níže uvedenou nabídku pro všechny seniory:
Ateliér při Národním divadle moravskoslezském nabízí od dubna on-line další programy pro
seniory se zájmem o divadlo a tvůrčí aktivity. Jste starší šedesáti let nebo máte ve své rodině či
okolí aktivního seniora? Přihlaste se nebo pošlete informace dále!
Zpestříme váš volný čas, budeme společně tvořit, cvičit i přemýšlet.
Workshopy nabízíme jednotlivcům i organizovaným skupinám: seniorským klubům, komunitám
přátel či rodinných příslušníků. Podporujeme mezigenerační dialog, většinu her a cvičení zvládnou i děti, které je dovoleno (ba přímo doporučeno) přizvat!
Adresa:
https://www.ndm.cz/cz/extra-akce-atelier/inscenace/6020-sen-ior-v-primem-prenosu-tvurcisetkavani-v-casech-pandemickych
Přejeme všem mnoho zdraví!				
Lydie Peterková

Jarní procházka

Běžkařské stopy

Běžkaři
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Příspěvek za Římskokatolickou farnost Bolatice
tek, nýbrž souhrn postoje, který vyjadřuje
opak vlastnění. Láska, která chce vlastnit, je
v posledku vždy nebezpečná: uvězňuje, dusí
a činí nešťastnými. Sám Bůh miluje člověka
čistou láskou, dává mu také svobodu pochybit a stavět se na odpor. Logika lásky je vždy
logikou svobody, a Josef dovedl milovat mimořádně svobodně. Nikdy nestavěl do středu
sebe. Uměl opustit střed a činit středem svého života Marii a Ježíše.

M

áme za sebou velikonoční svátky a oslavy
Zmrtvýchvstání Páně. Je dobře, že jsme
tyto významné svátky mohli prožít v kostele,
byť v omezeném počtu účastníků na bohoslužbách. Děkujeme za to, že jste respektovali přihlašovací systém. Tím jste vyjádřili
ohleduplnost k druhým lidem. Kdo se nedostal do kostela na mši svatou, měl možnost
se jí díky venkovnímu ozvučení účastnit před
kostelem, nebo ji prožít doma prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků.
Byla také možnost přijít do kostela na tichou
osobní adoraci během tridua a v neděli Zmrtvýchvstání Páně. Rovněž děkujeme všem, kteří
se podíleli na přípravách velikonočních svátků
a jakýmkoli způsobem přidali ruku k dílu.
Na základě mimořádného opatření Vlády ČR
došlo od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou
moci věřící účastnit za splnění tří podmínek:
ochrana dýchacích cest (respirátor nebo nanorouška), dezinfekce (u vchodu do kostela)
a rozestupy 2 metry (s výjimkou členů jedné
domácnosti). Z hlediska zabezpečení rozestupů byly rovněž do bočních lodí kostela umístěny židle. Z toho důvodu se není nutno již
k účasti na bohoslužbách dopředu hlásit. Je
dovoleno při mši svaté zpívat i stát. Srdečně
zveme všechny k osobní účasti na mši svaté!
Zveme na adoraci Nejsvětější Svátosti Oltářní, která je každou neděli od 14:00 do 17:00
hodin. Na závěr adorace, v 17:00 hodin, je
možnost přijmout Tělo Páně.
Co nás čeká v následujícím období? V neděli
23. května bude slavnost Seslání Ducha Svatého, tzv. Letnice. Svátek Letnic připomíná
konkrétní událost, kdy deset dní po Nanebevstoupení Kristově sestoupil Duch Svatý
na apoštoly, kteří dostali sílu vyjít opět mezi
lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství
o Boží lásce k lidem. Letnice jsou vyvrcholením a naplněním události Velikonoc. Jsou připomínkou toho, že Bůh skrze Ducha Svatého
dodnes působí v církvi. Květen je mariánský
měsíc, proto budou jako obvykle v našem kostele májové pobožnosti.
Pokud bude situace v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19 přijatelná, mělo by se
1. svaté přijímání uskutečnit jako tradičně
na Slavnost Nejsvětější Trojice, tzn. v neděli

30. května 2021 v 10:00 hodin. Svatá zpověď
pro děti třetích tříd bude v sobotu 22. května
v kostele. Vše se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace.
V červnu nás pak čeká slavnost Těla a Krve
Páně (Boží Tělo), slavnost Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova, slavnost Narození svatého Jana Křtitele a slavnost sv. Petra a Pavla. V červnu pak
budou také červnové pobožnosti s výstavem
Nejsvětější Svátosti Oltářní a modlitbou litanií
k Srdci Ježíšovu.
Připomínáme, že jsou aktuálně vyhlášeny tři
významné události:

Rok svatého Josefa
Před 150 lety prohlásil blahoslavený Pius IX.
svatého Josefa patronem církve. Papež František chtěl připomenout toto výročí a využít je
jako příležitost k prohloubení úcty k tomuto
velkému světci. Vydal proto apoštolský list
Patris corde a vyhlásil Rok svatého Josefa,
který potrvá od 8. 12. 2020 do 8. 12. 2021.
Smyslem tohoto mimořádného roku je, aby
v něm každý věřící mohl po příkladu tohoto
světce denně upevňovat svůj život ve víře naplňováním Boží vůle.
V apoštolském listu Patris corde se píše, že
ve svatém Josefovi, nenápadném muži, který
skrytě žije každodenní život, mohou všichni
nalézt přímluvce, pomocníka a průvodce
těžkými časy. Svatý Josef nám připomíná, že
všichni ti, kdo nejsou vidět nebo jsou ve „druhé linii“ mají nezastupitelnou roli v dějinách
spásy.
Svatý Josef nám také ukazuje, jak být dobrým otcem a že být otcem znamená připravit
dítě na život, na realitu. Nikoli je zadržovat
a věznit, vlastnit, nýbrž naučit ho rozhodování, svobodě a hledáním řešení. Možná proto
tradice nazývá Josefa otcem „nejcudnějším
– nejčistším“. Není to jen emotivní přívlas-

nost a vzájemně se v pastoraci doplňovali
v různých povoláních v církvi.
• Dát rodinám prostor, aby se mohly angažovat v pastoraci rodin. Proto je třeba, aby
„evangelizační a katechetické úsilí bylo zaměřeno dovnitř do rodiny“, neboť rodina, která
je učednicí, se stane i rodinou misionářskou.
• Učit mladé lidi, aby si uvědomili, že je důležité růst v pravdě lásky a ve vědomí sebe jako
daru ve všem, čemu se věnují.
• Rozšířit záběr a činnost rodinné pastorace,
Josefovo štěstí nespočívá v logice sebeobě- aby probíhala napříč společenstvím věřících
tování, nýbrž sebedarování. V tomto člověku a zahrnovala manžele, děti, mladé lidi, seniory
nikdy nezachytíme frustraci, nýbrž důvěru. a rodiny v obtížných situacích.
Jeho setrvání v tichosti neopanovávají nářky,
ale projevy konkrétní důvěry. Svět potřebuje Pro tento mimořádný rok jsou připraveny různé
otce, odmítá vládce, odmítá toho, kdo chce aktivity.
vlastnit druhého, aby zaplnil svou prázdnotu;
odmítá ty, kdo zaměňují autoritu za autoritářství, službu za servilitu, konfrontaci za útisk,
dobročinnost za bezcitnou asistenci, sílu
za destrukci. Každé skutečné povolání se rodí
ze sebedarování, které uzrává přerodem oběti.
Také kněžství a zasvěcený život žádá tento typ
zralosti. Tam, kde povolání k manželství, celibátu či panenství nedosáhne zralosti sebedarování a zastaví se u pouhé logiky oběti, se namísto znamení krásy a radosti lásky může stát Rok svaté Ludmily
výrazem neštěstí, smutku a frustrace. Každé Ryze českou aktivitou je Rok svaté Ludmily,
dítě v sobě vždy nese tajemství, je originálem, který byl slavnostně zahájen 1. října 2020
který se může ukázat jen s pomocí otce, který ve Valdštejnské zahradě, jež je součástí sídrespektuje jeho svobodu.
la Senátu. Letos to bude přesně 1100 let
od smrti zakladatelky přemyslovské dynastie,
Využijme tedy tohoto mimořádného roku babičky a vychovatelky svatého Václava a prvk prohloubení úcty ke svatému Josefovi a pro- ní české světice.
střednictvím všeho, co tento rok nabízí, také Svatá Ludmila je manželkou prvního dolok prohloubení naší víry a třeba i k přehodno- ženého panovníka Čech. Byla babičkou a vycení našich životních postojů. Během Roku chovatelkou svatého Václava, kterou nechala
svatého Josefa je možné získat mimořádné zavraždit její snacha Drahomíra. Protože byla
plnomocné odpustky.
uškrcena vlastní šálou či závojem, stal se pruh
látky jejím atributem a symbolem, který měl
připomínat její mučednickou smrt. Ludmila je
jednou z nejvýznamnějších postav českých dějin a symbolem české duchovní kultury.
Při příležitosti tohoto významného výročí vznikl
již v roce 2015 Projekt Svatá Ludmila 1100
let, který se souvisle věnuje památce této
české světice. Jeho vyvrcholením bude přiRok rodiny a manželství
pomenutí výročí 1100 let od zavraždění svaté
V pátek 19. března 2021, na slavnost svatého Ludmily na hradišti Tetín, které proběhne práJosefa, snoubence Panny Marie, papež zahá- vě v letošním roce.
jil Rok rodiny a manželství – Amoris laetitia.
Jedná se o zvláštní rok věnovaný rodině a man- Bližší informace k těmto tématům naleznete
želství, který se uzavře v červnu 2022 při 10. na webových stránkách naší farnosti www.farSvětovém setkání rodin v Římě. Bližší informa- nostbolatice.cz
ce o tomto tématu přinášejí webové stránky
vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život Vzhledem k aktuální situaci v naší zemi s ohlea české Národní centrum pro rodinu.
dem na pandemii nemoci Covid-19 může dojít
Zkušenost pandemie silněji vynesla na světlo ke změnám. Proto, prosíme, sledujte ohlášky
centrální úlohu rodiny jako domácí církve. Rok a webové stránky farnosti, kde vás budeme
rodiny má tyto cíle:
o všech případných změnách informovat. Výše
uvedené informace jsou aktuální k datu uzá• Šířit poselství apoštolské exhortace Amoris věrky Bolatického zpravodaje.
laetitia, „aby lidé zakoušeli evangelium o rodině jako radost, která naplňuje srdce i celý Přeji každému z nás požehnané, milostiplné
život“. Rodina, která objeví a zakusí radost a pokojné prožití období, které je před námi!
z obdarování i z toho, že je darem pro církev Nechť nás provází Ježíšův příslib:
a společnost, se „může stát světlem v temnotě
světa“.
„Hle, já jsem s vámi po všechny dny až
• Ukazovat, že svátost manželství je dar do konce světa.“ (Mt 28,20)
a má v sobě sílu, která proměňuje lidskou
lásku. Pro tento účel je důležité, aby pastýři
Za Římskokatolickou farnost Bolatice
a rodiny kráčeli spolu, sdíleli spolu odpovědPavlína Řehánková
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Slezsko-německý spolek

V

zhledem k vzniklé situaci, kdy se nemůžeme scházet a vyvíjet jakoukoli činnost, mi nezbývá
než popřát všem našim členům, příznivcům a známým pěkné jarní dny.
Přeji radost, zdraví a spokojenost v této nelehké době. Těším se na shledání s vámi v lepší
době, nebo na naší akci, i když datum je velmi nejisté.
Veronika Krohe

Obec Bolatice nabízí k prodeji
knihy regionálních autorů
Na pokladně obecního úřadu si můžete zakoupit následující tituly:
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Narození:
- Počet od minulého vydání
- Počet od začátku roku

8
12

Úmrtí
- Počet od minulého vydání
- Počet od začátku roku		

12
18

Jubilanti
93 let – 1, 90 let – 2, 85 let – 2, 75 – let – 3,
70 let – 7
Kamenná svatba (65 let)
Diamantová svatba (60 let)
Zlatá svatba (50 let)

-1
-2
-3

				Marcela Bochňáková

Lucie Augustinková,
Danuška Kouřilová
Zámek v Bolaticích/Hospodářský dvůr a rezidence			
Petr Čichoň
Lanovka nad Landekem					
Jaroslava Dupalová
Kristián Gottfried Hirschmentzel.
Osudy a dílo velehradského barokního literáta			
Bohumil Kaděra
Slezské koledy						
Helena Kubátová a kolektiv
Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku			
Jakub Kubačka, Radim Lokoč, Adrián Czernik, Martin Hanáček, Milan Kubačka
Příroda a krajina Hlučínska: Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?
(metodický materiál pro výuku na 1. stupni ZŠ)			
Příroda a krajina Hlučínska: Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?
(metodický materiál pro výuku na 2. stupni ZŠ)			
Anna Malchárková
Album							
Zapadlé dny						
Vilém Plaček
Prajzáci III aneb k osudům Hlučínska v době nacistické okupace 1938 – 1945
Sdružení obcí Hlučínska
Hlučínsko na pohlednicích					
Jana Schlossarková
Co na Prajzske se stalo					
Co na Prajzske se povědalo					
Toulky nejen Hlučínskem					
August Scholtis
Pán z Bolatic						

210,- Kč
220,- Kč

300,- Kč
200,- Kč
200,- Kč

50,- Kč
50,-Kč
150,- Kč
200,- Kč
180,- Kč
240,- Kč
250,- Kč
250,- Kč
90,- Kč
165,- Kč
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Rok v Letce jako na houpačce
F

lorbalový oddíl FBC Letka absolvoval rok 2020, stejně jako většina ostatních, silně ovlivněn
celkovou situací ve společnosti. Kvůli opakovaným lockdownům byla sezona 2019 - 2020 nedohrána, sezona 2020 - 2021 v podstatě ani nezačala, některé týmy nenastoupily k jedinému
soutěžnímu utkání. Z hlediska účinkování v mistrovských soutěžích tedy není moc co hodnotit.
Nicméně i přesto všechno zůstane kalendářní rok 2020 letkařským rokem vpravdě historickým.
Úvodem krátká rekapitulace informací o oddílu. Florbalový oddíl FBC Letka je pokračovatelem
mládežnického oddílu FBC Štěpánkovice a vznikl v roce 2017 sloučením štěpánkovického oddílu (založen 2008) a FBK Letka Ostrava. Došlo tak k rozšíření mládežnické základny a zvýšení
počtu mužských týmů s cílem posouvat A tým co nejvýše v soutěžích českého florbalu. Oddíl má
více než 300 členů. Tréninkovou základnou mládeže je hala ZŠ Bolatice, ale vzhledem k počtu
týmů a hraných soutěží (přípravka, elévové, mladší žáci, starší žáci, dorost a junioři) probíhají
tréninky v tělocvičnách ve Štěpánkovicích a v nové hale v Malých Hošticích. Muži bohužel trénují a hrají své soutěžní zápasy v Ostravě, jelikož v nejbližším okolí nemáme takovou halu, která
by splňovala požadavky ČFBU.
Vedle mužských týmů (A, B, C), z nichž „áčko“ hraje 1. ligu, tedy druhou nejvyšší soutěž po Superlize, klademe
v oddíle důraz na výchovu vlastní mládeže. Kromě přípravy nových, perspektivních hráčů pro
mužské týmy (a výhledově i pro ženskou větev oddílu) se snažíme soustavnou tréninkovou i mimotréninkovou aktivitou připravit zájemcům o sport podmínky pro vlastní tělesný rozvoj, práci
v kolektivu, soustředění na výkon, překonávání překážek a vlastních limitů a nabízíme alternativu k tolik rozšířeným elektronickým zábavám. A i když jistě všichni nebudou hrát v dospělosti
soutěžní, výkonnostní florbal, jsme přesvědčeni, že zkušenosti a zážitky v našem oddíle usnadní
našim hráčkám a hráčům snadnější a úspěšnější vstup do samostatného života. V neposlední
řadě obohacujeme naše členy spoustou aktivních zkušeností a zážitků.
Ze sportovního hlediska v minulém roce stojí za zmínku tři významné události. První byl boj
týmu starších žáků o historicky první vítězství v dlouhodobé soutěži – přeboru Moravskoslezského kraje. Tým sestavený zejména
z hráčů, kteří šli oddílem od přípravky a dlouhodobě vykazovali vysoké herní kvality, se výborně
adaptoval na podmínky většího hřiště a rychlejší hry. Několik výrazných individualit doplněných
týmovým, kombinačním pojetím hry produkovalo vynikající florbal a tři kola před koncem soutěže hrál tým reálně o mety nejvyšší. Přesto, že se to nakonec pro nedohranou soutěž nepodařilo,
patřil velký respekt a dík trenérů všem hráčům za to, co celou sezonu předváděli. Tým dostal
za odměnu „minicamp“ na letišti v Zábřehu, kde si užil společný čas vyplněný nejen florbalovými aktivitami.
Druhým významným mezníkem v historii mládeže klubu je bezesporu úspěch na největším mlá-

dežnickém turnaji na světě – PRAGUE GAMES 2020. O tomto úspěchu jsme informovali dříve
a samozřejmě si přejeme, abychom na něj navázali i v blízké či vzdálenější budoucnosti.
Historickým mezníkem A týmu je postup do druhé nejvyšší soutěže – 1. ligy, kterou hrál tým
poprvé za dobu své existence. Sezona byla ukončena po neúplných sedmi kolech, a tak všichni
společně doufáme, že ta příští už bude kompletní.
Sportovní výchova mládeže nemá za cíl primárně výsledky, ale rozvoj hráčů. Trenérský tým licencovaných trenérů o aktuálním počtu 11 statečných investuje nemálo úsilí a volného času jednak
na pravidelné sebevzdělávání v rámci rozvojového programu trenérů ČFBU, a hlavně do přípravy
tréninkového procesu i mimotréninkových aktivit mládeže.
A výsledky jejich práce nesou ovoce. Kromě výše uvedených úspěchů nesmíme zapomenout
na úspěšnou reprezentaci klubu Martinem Döhnerem, který na turnaji regionálních výběrů starších žáků skupina východ bral se svým týmem zlaté medaile. Na něj v dalším ročníku navázali odchovanci Matěj Janeček, Ondřej Prasek a Tobiáš Plaček, kteří byli pozváni na předvýběr
do dalšího ročníku regionálních výběrů. Do nich se nakonec prosadil Tobi Plaček z Bolatic, nicméně s vývojem ve sportu byly aktivity včetně turnajů a tréninkových campů postupně rušeny
a uvidíme, jaký bude další vývoj.
V rámci rozvoje členů pořádáme letní mezisezonní campy na horách – konkrétně v lokalitě Morávka, Beskydy. Kvůli situaci byl bohužel na poslední chvíli zrušen Letní camp 2020, a to k velké
lítosti hráčů i trenérů. Jako alternativu se podařil zorganizovat náhradní čtyřdenní camp v areálu
Landek Ostrava a byť šlo o zkrácenou verzi, hodnotíme jednoznačně úspěšně.
Campové aktivity budou probíhat i o letošních prázdninách. Kromě „hlavního“ campu na Morávce v termínu
1. - 6. 8. nově zavádíme dva příměstské turnusy ve sportovním areálu ZŠ Štěpánkovice, a to
12. - 16. 7. a
19. - 23. 7. Tyto příměstské campy jsou otevřené i pro nečleny klubu a jsou ideální příležitostí
pro zájemce o soutěžní florbal blíže se s ním a s podmínkami v klubu seznámit.
Kromě campů a náborových akcí všichni doufáme v konečně nepřerušenou, kompletní sezonu, protože absence pravidelných sportovních aktivit má zcela nepochybně negativní dopady
na zdraví a pohodu dětí a mládeže. Jako dalším rozvojovým krokem v této oblasti je i zakoupení
venkovní florbalové plochy a vybudování vlastního venkovního florbalového hřiště pro potřeby
tréninku. V horizontu nejbližších dvou let bychom rádi za podpory obcí vybudovali podobná
venkovní hřiště v Bolaticích, Štěpánkovicích i Kobeřicích, ideálně v areálu místních základních
škol. Hřiště tak budou kromě tréninků využitelná pro výuku tělocviku a v neposlední řadě i pro
neorganizovanou hru mimo školní či oddílovou výchovu.
Trenéři florbalu
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Nezajištěný úvěr na rekonstrukci, modernizaci
nebo vybavení Vašeho bydlení

Rychloúvěr

Hlavní výhody
• Úroková sazba od 3,79%

Až 800 000 Kč
bez zajištění

ročně

• Získáte až 800 000 Kč bez zajištění
• Úvěr pro vás připravíme zdarma
• Splátky si můžete rozložit až na 20 let
• Zaplacené úroky si odečtete z daní jako u hypotéky
• Informace o všem důležitém prostřednictvím mobilní aplikace MP Home

Možnosti využití Rychloúvěru
Bazén

Kotel

Podlahy

Bytové jádro

Koupě nemovitosti

Sauny

Dětský pokoj

Koupelna

Tepelné čerpadlo

Dlažba

Krb

Výměna oken

Dveře

Kuchyň vč. spotřebičů

Zateplení vč. fasády

Elektřina – rozvody

Nábytek

… a mnoho dalšího

Kontaktní osoba: Jana Hluchníková
Mobil: 776 793 687
E-mail: jana.hluchnikova@mpss.cz

Můžete mít 100 000 Kč již
za 749 Kč měsíčně
Bližší informace poskytne poradce Modré pyramidy.

Adresa poradenského místa:
Opavská 129/133, 747 21 Kravaře
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