BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
milí Bolatičtí a Borovští,
do konce roku již zbývá jen několik týdnů, ale
předchozí měsíce byly plné událostí a napětí.
Téměř celý rok nás provází opatření kvůli koronaviru, která nás omezují většinu dnů v roce.
A aby toho nebylo málo, tak ještě začátkem
října proběhly volby do Poslanecké sněmovny,
které rozdělily společnost a změnily politickou
scénu v České republice.
Řada především starších lidí se bojí, že jim
nastane horší život. Myslím si, že mají zbytečné obavy. Pro ně bude fungovat vše téměř
stejně jako dosud, i když se zvyšují ceny
potravin, vody a energií. A pro mladší generaci snad svitne naděje, že se vytvoří nový
důchodový systém, který i jim zajistí důstojnou budoucnost.
Pokud se bude dařit české i světové ekonomice, bude to dobré i pro naši obec. Daňové
příjmy nebudou nižší a my budeme moci
dokončit poslední základní investice (chodník
na ul. Ratibořská, opravy místních komunikací
Na Lánech, část ul. Mírová od ul. Opavská)
a pak se můžeme věnovat všem dalším investicím, které zlepší vzhled obce i služby v obci
(fasády obecních domů, rekonstrukce budovy
na hřišti, rekonstrukce kulturního domu atd.).
Obec bude moci podporovat i aktivity spolků
a organizací a bude moci pořádat i kulturně-společenské akce.

Z těch se mimořádně vydařilo vystoupení skupiny JELEN, Kobzolfest, jízda parního vlaku
a také Barevný večer. Další připravené akce
(beseda s vynikajícím investigativním novinářem Josefem Klímou a divadelní představení
Kšandy s herci J. Sypalem, H. Janků, M.
Maxou a dalšími) se pak setkaly s minimálním
zájmem diváků (30, resp. 10), takže musely
být zrušeny. Přitom na podobná představení
v jiných městech a obcích chodí za mnohem
vyšší vstupné i stovky diváků.
Celé to vypadá, že když je něco zadarmo, je
plný sál, když je to za peníze, tak se lidem
nechce vytahovat peníze z peněženky. Pak
mnozí chodí a pomlouvají, že se v obci nic
neděje. Je to opravdu někdy velmi těžké připravit něco, co zaujme naše občany.
A to připravujeme do Vánoc hezké koncerty
– v rámci Svatováclavského festivalu zazní
barokní hudba J. S. Bacha, G. F. Händla, J.
D. Zelenky se zpěvem známé sopranistky Evy
Dřízgové-Jirušové (13. 11.) a 5. 12. se bude
konat Vánoční recitál Petra Bendeho.
Vím, že mnohdy se setkávám s názorem, že lidé
přijdou rádi na vystoupení dětí, místních skupin,
zpěváků a hudebníků. Ale třeba na další připravované koncerty přijde hodně diváků.
Milí spoluobčané,
moc vám přeji, abyste byli zdraví, měli radost
ze života, nebáli se budoucnosti, abyste byli
i nadále vstřícní ke svým blízkým i sousedům,
abyste nezapomínali, že úsměv na rtech
otevírá drtivou většinu zatvrzelých srdcí
a že nemá cenu se trápit pro lidskou závist
a pomluvu.
Mějte hezké a klidné dny.
Herbert Pavera
Motto:
„Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet
se na politice.“ 	                  (Platón)

Barevný večer

K

ultura se v Bolaticích po covidové pauze řádně rozjíždí. Tradiční akce Barevný večer je
toho příkladem. S hojným počtem návštěvníků proběhl v sobotu 9. října.
Program nabitý hudbou všech žánrů, tancem, artistickým vystoupením, kouzlením, scénkami, vtipným hostem v křesle pro hosta apod. snad všechny přítomné pobavil.
Tentokrát jsme v kulturním domě podávali i vynikající pivo z Ossegu, které věnoval Bolatickým MVDr. Jindřich Koska.
Děkujeme! Za rok na shledanou!				
Gabriela Bočková

„Šťastný je ten, komu je i ve stáří dopřáno jít
za moudrostí a pravdivým míněním.“
		                   (Platón)

Odložené oslavy obce budou 19. prosince

V

loňském roce jsme kvůli opatřením proti koronaviru nemohli slavit 770. výročí od první
písemné zmínky o Bolaticích. Letos se snad oslavy již uskuteční, i když počty nakažených v průběhu října rostou. Vše je naplánováno na neděli 19. prosince.
Nejdříve se uskuteční odpoledne mše svatá za živé a zemřelé občany Bolatic a Borové,

poté se bude konat slavnostní (neveřejné) zasedání zastupitelstva, na kterém zastupitelé
ocení osobnosti obce a předají třem osobám titul čestný občan obce. V podvečer se
uskuteční na náměstí program pro veřejnost, který bude zakončen ohňostrojem.
Samozřejmě, že jsme mohli oslavy úplně zrušit. Ale ocenění si zaslouží, aby převzali poděkování
obce před veřejností. A občany také nechceme ochudit o zajímavý program. Vždyť i odložené
jízdy parního vlaku se setkaly s velkou odezvou mezi občany.
Herbert Pavera
							

Poděkování patří všem, kteří pomáhají druhým
P
omáhat druhým není samozřejmostí.
I proto si obec Bolatice nesmírně váží
všech, kteří se zapojují do různých sbírek
na pomoc slabším, kteří pomáhají handicapovaným, sousedům, příbuzným, kteří se
zapojují do vedení kroužků, finančně podporují aktivity spolků a obce atd.
Obec Bolatice proto děkuje:
Spoluobčanům:
- z ulice Hlučínská - za vstřícnost při rekonstrukci chodníku;
- z ulice Družstevní - za vstřícnost při výstavbě
Domu soc. služeb sv. Kateřiny;
- za péči o čistotu veřejných prostranství;
- za hlášení poruch na majetku obce (veřejné

osvětlení, vodovod, kanalizace atd.);
- za účast ve volbách do Poslanecké sněmovny;
- za účast na akcích obce i spolků;
- za darování finančních prostředků na Kobzolfestu handicapovaným občanům;
- mladým ženám - za uspořádání Podzimně/
zimní burzy šatstva pro děti a dospělé;
- panu Dominiku Theuerovi - za průvodcovské služby na skanzenu nejen 25. 9. (jízda
parního vlaku);
- panu Jardovi Malchárkovi - za ozvučení akce
Barevný večer;
- manželům Řehánkovým a jejich synovi z ul.
Příkopní - za vstřícnost při opravě obecní kanalizace na jejich pozemku

- panu Maxi Slivkovi - za kobzole na Kobzolfest;
- Ing. Mgr. Janě Bezděkové, Ph.D. a jejím
kolegům - za uspořádání osvětové akce pro
děti o významu lesa pro člověka na náměstí;
- Ing. Silvii Hříbkové - za spolupráci při
organizaci koncertu kapely JELEN;
- Ing. Robertu Vitáskovi a panu Radku
Slivkovi - za proškolení hasičských hlídek;
- MVDr. Jindřichu Koskovi - za darování
piva na Dožínky a Barevný večer;
- paní Barbaře Plaskurové a panu MUDr. Tomáši
Papugovi - za moderování akce Barevný večer;
- panu Jiřímu Langrovi a ostatním muzikantům - za hudební vystoupení na akci
Kobzolfest, Barevný večer.

Spolkům a organizacím:
- SDH Bolatice - za organizaci Kobzolfestu
na náměstí, za spolupráci při organizaci
jízdy parního vlaku 25. 9. (zajištění občerstvení a dopravy zájemců na skanzen), za spolupráci při Dnu bez aut, za spolupráci při
organizaci koncertu kapely JELEN;
- SDH Borová - za uspořádání hasičské soutěže pro děti a mládež, za zapůjčení lavic
a stolů na kulturní akce;
- FK Bolatice - za uspořádání dětských fotbalových turnajů, za nádherné rozloučení s létem
pro děti na hřišti, za spolupráci při organizaci
koncertu skupiny JELEN na hřišti, za zapůjčení
hřiště, lavic a stolů na kulturní akce;
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- ZŠ a MŠ - za organizaci sběru papíru,
za spolupráci při organizaci Dne bez aut;
- Myslivecké společnosti Křeménky - za zapůjčení lavic, stolů, stanů na kulturní akce v obci.
Firmám:
- kavárně Nil café - za uspořádání odpoledne
pro děti na náměstí;
- Zahradnictví Mazal - za květinovou výzdobu

Zpravodajství z obce
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a zapůjčení materiálu na akci Barevný večer;
- panu Marku Kalužíkovi - za pomoc při organizaci koncertu kapely JELEN;
- DZS PRAJZSKÁ, s.r.o. - za spolupráci při
organizaci koncertu kapely JELEN;
- panu Davidu Pomykalovi (Club Bar) - za materiální pomoc při akci Kobzolfest;
- zaměstnancům trafiky na náměstí - za prodej

vstupenek na koncert kapely JELEN;
- firmě Bočrad s.r.o. - za zapůjčení materiálu
na koncert kapely JELEN;
- firmě STOKLASA - za materiální pomoc při
koncertu kapely JELEN.
Ostatním:
Poděkování patří zaměstnancům obce za organizaci akcí pro veřejnost (sběr šatstva pro Dia-
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konii Broumov, kulturně-společenské pořady),
poděkování náleží i členům výborů a komisí
za práci pro veřejnost a organizování akcí pro
veřejnost, děkujeme všem trenérům a vedoucím
za péči o smysluplný volný čas dětí a mládeže.
A děkujeme také všem, kteří ctí zákony, usmějí
se na souseda a mají radost ze života.
Herbert Pavera

Sluchátko – psychoterapie na drátě
T

erapeutická linka Sluchátko, z.ú. je organizace nabízející profesionální psychoterapii po telefonu zdarma. Poskytujeme zcela unikátní službu založenou na dostupnosti, nízkoprahovosti
a přístupnosti všem napříč republikou. Terapeutická linka Sluchátko navazuje na činnost linky
Anténa, která fungovala na jaře 2020 v první vlně koronavirové pandemie. Jejím cílem bylo
nabídnout terapii všem, kdo byli vystaveni těžkým situacím kvůli lehce se šířícímu virovému
onemocnění. Projekt Anténa byl realizován Českou asociací pro psychoterapii (czap.cz) a bylo
do něj zapojeno více jak 200 psychoterapeutů. Ti ve svém volném čase poskytovali své služby zdarma všem, kteří se na linku dovolali. Anténu měl po dobu jejího plně dobrovolnického
fungování (od 23. 3. do 10. 5. 2020) na starosti pětičlenný vedoucí a technický tým, který byl
podpořen více jak třiceti supervizory.
Anténa skončila po 49 odpracovaných dnech, kdy se uskutečnilo přes 800 terapeutických hovorů. Poptávka po dostupné psychoterapeutické péči však zůstala. Proto se 6 terapeutů z jarní
linky rozhodlo vytvořit tým a založit terapeutickou linku Sluchátko. Tento nápad podpořilo svou
dobrovolnickou prací dalších 35 psychoterapeutů. Všichni se 15. října chopili sluchátka a navázali na činnost Antény v pomoci širokému spektru lidí s jejich duševními obtížemi a trápením.
Jak fungujeme
Po vytočení čísla 212 812 540 v provozní době linky vás automaticky spojíme s jedním z psychoterapeutů. Ten se vám bude až 50 minut věnovat. Vy jako klient zůstanete v anonymitě.
Terapeut se přizpůsobí vám, vaší situaci a tomu, co potřebujete řešit. Bude vám naslouchat
a nebude vás nijak soudit. Může vám pomoci lépe pojmenovat, co aktuálně prožíváte, dodat
sílu a pomoci najít další směřování. Pokud budete mít zájem, můžete se spolu domluvit na dalším hovoru a rezervovat si termín své distanční psychoterapie. Ty můžete na lince uskutečnit až
tři nebo šest, pokud vaše trápení pochází z postižení živelní pohromou.
Koho na lince uslyšíte
Momentálně na lince pracuje přes 30 psychoterapeutů, kteří prošli akreditovaným psychoterapeutickým výcvikem a splňují kvalifikační kritéria členství v ČAP a dalších profesních organizacích. Zároveň jim je k dispozici 7 supervizorů, kteří jim poskytují neustálou podporu. Průběžně
hledáme další odborníky, kteří by se k nám přidali a pomáhali s námi těm, kteří to potřebují.
Proč jsme potřeba
Pandemie ukázala, jak moc je potřeba mít k dispozici dostupnou terapii. Prokázala také, že je
možné nabízet kvalitní službu i bez osobního kontaktu v pracovně terapeuta, že terapie po telefonu je funkčním způsobem terapeutické práce. Výhodami setkávání po telefonu je možnost
zůstat v anonymitě, v bezpečí a v prostoru, který klient zná a který si sám vybere. A na Sluchátku
navíc nabízíme i velmi vstřícnou pracovní dobu. Pokud klient i tak nemůže zavolat na linku
v provozních hodinách, je mu k dispozici jednoduchý formulář na linkasluchatko.cz. Po jeho
vyplnění se mu jeden z terapeutů linky ozve zpět.
Sluchátko po pandemii
Z výzkumu Národního ústavu duševního zdraví vyplývá, že kvůli pandemii došlo v roce 2020 v porovnání s rokem 2017 k trojnásobnému nárůstu depresí a sebevražd. Pandemie jsme se možná
zbavili, ale jejich následků ne. Nová studie ukazuje, že významná část (až 20 %) z těch, kteří
prodělají Covid - 19, zažije do 90 dnů po prodělání choroby příznaky některého z psychických
onemocnění. Patří mezi ně např. úzkosti, deprese a nespavost. Mnohé z nich neumožňují člověku v některých případech vstát z postele, přinášejí nečekané záchvaty paniky a dalšími způsoby
ovlivňují duševní život jedince, jeho vztahy i jeho produktivitu. Produktivita práce zaměstnance
s duševním onemocněním totiž zásadně klesá. Výsledkem jsou v součtu miliardové ztráty firem
na mzdových nákladech. Kvůli pandemii se zvýšil výskyt deprese mezi obyvateli z 20 procent na 30,
nyní jí trpí 12 % zaměstnaných, úzkostmi 14 %. Lidé se středně těžkou až těžkou depresí či úzkostí
jsou neproduktivní třetinu pracovní doby. Pokud se ale pokusí léčit, mohou to snížit na 27 % a pak
samozřejmě i až na tu pětinu, která se v pracovním prostředí průměrně vyskytuje. Pokud ale člověk
svou nemoc ignoruje, může se jeho neproduktivita vyšplhat až na 35 %.
Nízká znalost péče o vlastní duševní zdraví v ČR zapříčiňuje, že lidé často nevyhledají odbornou
pomoc. Mnoho lidí nepozná, že mají příznaky psychického onemocnění, případně si to nechtějí
připustit. A pokud si to přeci jen připustí, potýkají se s tím, že je u nás duševní zdraví a chození
k psychoterapeutovi (či psychiatrovi) stále ještě tabu. Zároveň nejsou existující nabízené formáty
psychoterapie z regionálních, kapacitních nebo i finančních důvodů schopny uspokojit veškerou
poptávku po terapii. Proto je terapeutická linka Sluchátko unikátním řešením. Snažíme se terapii
detabuizovat a svou nízkoprahovostí ji učinit dostupnou všem. Ti, kteří se stydí nebo si nejsou jistí
vyhledáním pomoci, u nás najdou velkou míru anonymity. Ti, kteří o terapii mnoho nevědí a nevěří
v její přínosy, si na Sluchátku mohou terapii vyzkoušet a najít směr, který jim nejvíce vyhovuje.
A těm, kteří ve svém okolí psychoterapeuta nenajdou, se po telefonu otevře cesta do světa terapie
nejen na lince, ale i ve formě doporučení navazující terapie, pokud o ni klient projeví zájem.
Důležitá čísla
Od začátku roku 2021 jsme na lince uskutečnili skoro 700 hovorů a náš web navštěvuje měsíčně v průměru 3000 lidí. 75 % všech volajících tvoří ženy ve středním věku. Mladí dospělí tvoří

25 % volajících, stejně tak senioři. Nejčastějšími problémy, s jakými se na nás klienti obrací,
jsou úzkosti, deprese, stres, ztráta v rodině, úmrtí blízkého člověka, vztahy s partnerem,
rozchody, vztahy v rodině a problémy v práci.
Jak můžete pomoci i vy?
Rozhodně tím, že nám pomůžete dostat informaci o lince mezi lidi. To může být jakoukoliv formou - ať už sdílením na sociálních sítích, vyvěšením našich letáčků na veřejných místech, nebo
třeba věnováním prostoru pro Sluchátko v časopise, webových stránkách nebo rádiu.
Terapeutická linka Sluchátko nabízí své služby zdarma. Velmi nám pomůže i finanční podpora,
která pokryje část našich nákladů. Mezi naše největší náklady patří mzdy těch terapeutů, kteří
pomáhají stabilizovat provozní dobu linky, a mzdy supervizorům. I díky nim může linka své
služby poskytovat v potřebné kvalitě a šíři. Nově jsme založili sbírku na darujme.cz. Dary ze
sbírky pomohou pokrýt provozní náklady linky spjaté s navýšením počtu bezplatných hovorů pro
klienty ze tří na šest pro oběti tornáda. Uvítáme i formu hmotné pomoci v podobě tiskových či
propagačních služeb nebo vytvoření fotodokumentace.
Komu jsme pomohli
Pomohli jsme paní s úzkostnými stavy naučit se nastavovat hranice kolegyni, která ji na pracovišti šikanuje neustálým napomínáním, že nedělá věci tak, jak má.
Pomohli jsme pedagožce najít způsob, jak postupovat v situaci, když má u žáka podezření
na sebepoškozování.
Pomohli jsme mladému člověku v předposledním ročníku gymnázia, kterého přepadají úzkostné
stavy, uvěřit, že má právo obrátit se pro pomoc, kterou díky ujištění na lince následně vyhledal.
Pomohli jsme seniorům zvládnout úzkosti ze samoty a hledat řešení pro urovnání vztahů v rodině
po mnoha letech odcizení.
A to vše i díky podpoře takových, jako jste vy!
Poděkování patří všem donorům, sponzorům a hlavně terapeutům linky, bez kterých by služba
nebyla dostupná v kvalitě a šíři, v jaké je k dispozici.
Kontakty pro média:
Petr Fabián, ředitel Terapeutické linky Sluchátko, z.ú., 608 230 246, reditel@linkasluchatko.cz
Tereza Škárková, PR a marketing, 774 607 730, skarkova@linkasluchatko.cz
Webové stránky: www.linkasluchatko.cz, Instagram: @linkasluchatko
Facebook: Terapeutická linka Sluchátko z.ú.

Pozor! Šance pro dlužníky v exekucích!

M

áte na svůj majetek vedenou exekuci pro dluh vůči veřejné správě? Pak máte jedinečnou
šanci svou exekuci jednou a provždy uzavřít.
Zákonodárce dal v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 každému dlužníkovi, na jehož majetek
je vedena exekuce pro veřejnoprávní dluh, možnost exekuci rychle a poměrně bezbolestně ukončit.  
Co je to veřejnoprávní dluh? Jedná se o dluh vůči veřejné správě včetně institucí se státním
podílem nebo podniků s majetkovou účastí obce či města. Konkrétně může jít o dluhy, které
máte u obce, dopravních podniků, technických služeb obcí a měst, Českého rozhlasu, České
televize, zdravotních pojišťoven nebo třeba u ČEZ.
Dluh musí aktuálně vymáhat exekutor. Takzvané Milostivé léto se vztahuje pouze na dlužníky,
kteří dosud nejsou v oddlužení. Popsaná šance se nevztahuje na peněžité tresty, které byly
dlužníkovi uloženy v trestním řízení, ani na pohledávky věřitelů na výživném ze zákona nebo
na náhradním výživném, a konečně ani na náhrady škody na zdraví.
Co je třeba konkrétně splnit? Každý, kdo uhradí jistinu svého dluhu, to znamená původní
dlužnou částku bez příslušenství, jako jsou smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo náklady řízení
či náklady věřitele, a k tomu částku 907,50 Kč jako základní odměnu exekutora (tj. 750,- Kč
+ 21 % DPH), ten svou exekuci ukončí.
Jak postupovat? Kontaktujte svého exekutora doporučeným dopisem s žádostí o vyčíslení jistiny
vašeho dluhu; jedná se o částku osekanou od sankcí a úroků, které zpravidla výrazně navyšují váš původní dluh. Exekutora současně požádejte, aby vám odpověď pro urychlení zaslal
emailem. Takto vyčíslenou sumu spolu s částkou ve výši 907,50 Kč zaplaťte na účet exekutora,
který zjistíte z jeho webových stránek spolu s uvedením spisové značky vaší exekuce. Pozor,
tyto částky musí být uhrazeny na účet exekutora nejpozději 28. 1. 2022! Následně opět
exekutora doporučeným dopisem informujte, že jste využili dluhové amnestie, protože bez této
informace může exekutor uhrazenou částku považovat pouze za běžnou splátku vymáhaného
dluhu. Do dopisu uveďte tuto větu: „Dávám na vědomí, že v tomto řízení využívám tzv. Milostivého léta dle části druhé, čl. IV bodu 25 odst. 1 až 8 zákona č. 286/2021 Sb., v účinném znění.“
Na základě uvedeného pak exekutor exekuci zastaví. Máte-li podobných exekucí více, u každé
musíte zvolit stejný postup a zaplatit částku 907,50 Kč. Pokud této možnosti nevyužijete do 28.
1. 2022, exekuce poběží dál.
Lucie Koupilová, advokátka
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Chystáte se koupit nebo prodat nemovitost?
Kdy se vyplatí poptat se advokáta
L

idé si často myslí, že advokát je drahá záležitost a chodí se k němu, jen když už je člověk
v průšvihu. To je do značné míry pravda, nicméně posláním advokáta není pouze vysekat
klienta z problémů (to navíc někdy ani není možné), ale především ho ochránit před hrozícím
průšvihem. Prevence v právních vztazích je stejně důležitá jako prevence zdraví. A to hlavně
proto, že některé vaše právní kroky mohou být nevratné.
V souvislosti s aktuální hospodářskou situací, inflací, plíživým zvyšováním úrokových sazeb a zadlužeností stále většího počtu občanů se zvýšila i poptávka po nemovitostech. Lidé chtějí bezpečně
investovat uspořené peníze do nákupu pozemků, rodinných domů nebo bytů. Na druhou stranu,
mnozí, kteří mají své bydlení financováno hypotékou, ztrácí schopnost hypotéku nebo další své
závazky splácet a hledají možnosti, jak se nedostat do spirály dluhů. Stále častěji se tak děje
za účasti nejrůznějších „investorů“, kteří neváhají se smlouvami přijet přímo k vám domů.
Proč je v těchto případech důležité mít možnost minimálně konzultovat text kupních, případně
jiných smluv s advokátem? S vybranou nemovitostí mohou být spojené na první pohled neviditelné problémy. Zpravidla se jedná o překážky právního charakteru a ty dokážou výrazně zkomplikovat (nebo zcela zmařit) získání nemovitosti, případně znepříjemnit vaše budoucí bydlení.
Když kupujete
Na co přesně si musíte dát při koupi pozemku, domu nebo bytu pozor? Asi každý tuší, že
v prvé řadě je třeba nahlédnout do listu vlastnictví k dané nemovitosti. Pozor, nestačí se pouze
informovat z bezplatné internetové databáze, ta totiž ukáže pouze zjednodušený list vlastnictví
a z něj nezjistíte vše potřebné. Úplný list vlastnictví pořídíte za úplatu na Czech POINT nebo
na internetu. Kromě vlastníka a jeho nabývacího titulu (vypovídá o tom, jak se prodávající k nemovitosti dostal) z něj ověříte, zda jde o výlučné vlastnictví nebo společné jmění manželů
(pak smlouvu musí podepsat oba manželé), zda na nemovitosti nevázne věcné břemeno, které
by komplikovalo její užívání, jestli na ní není zástavní právo (často to bývá spojené například
s hypotékou), nebo dokonce zda na nemovitosti nevázne exekuce (v takovém případě ji nelze
bez dohody s exekutorem platně prodat). Z listu vlastnictví zjistíte, zda právní vztahy týkající se
nemovitosti už nejsou dotčeny nějakou změnou (jestli třeba nemovitost nekoupil už někdo před
vámi, i to se stává). Pokud něco z uvedeného výčtu na vás z listu vlastnictví vyskočí, je určitě
dobrý nápad obrátit se na advokáta.
Advokát vám vysvětlí, co daná poznámka v praxi znamená a jak ji řešit. Do kupní smlouvy doplní
záruky, aby vše proběhlo bez problémů. V neposlední řadě je advokát schopen ošetřit převod
kupní ceny tak, aby ji prodávající nedostal dříve, než bude vaše vlastnické právo k nemovitosti
zapsáno do katastru. K tomu slouží advokátní úschova, která oběma stranám smlouvy zajistí
bezpečné nakládání s kupní cenou, vždyť často jde o celoživotní úspory kupujícího. Kupní cena
se v takovém případě skládá na individuální účet zřízený pro konkrétní transakci u nezávislého
advokáta, který má současně v úschově i kupní smlouvu s návrhem na vklad. Návrh na vklad
podá advokát na katastr až v okamžiku, kdy je kupní cena bezpečně složená na úschovním účtu.
Kupní cenu prodávajícímu nevyplatí dříve, než bude ověřeno, že jste se skutečně stali vlastníkem. Vlastnictví se totiž převádí až okamžikem vkladu vašeho vlastnického práva do katastru,
ne pouhým podpisem kupní smlouvy.
Většina prodejů se dnes realizuje přes realitní kanceláře nebo makléře, a ti zpravidla zajistí
zpracování kupní smlouvy i úschovní smlouvy u svých právníků. I přesto není konzultace
s advokátem zbytečným vyhazováním peněz. Zprostředkovatel ve většině případů zastupuje právě a pouze prodávajícího. Jste-li na straně kupujícího, pak rozhodně doporučuji
si nechat smlouvy předložené realitní kanceláří překontrolovat svým advokátem. Mimo to,
zákon o realitním zprostředkování, kterým jsou realitní kanceláře a makléři vázáni, výrazně
omezuje poskytování úschovních služeb ze strany zprostředkovatele, a proto je bezpečnější

sjednat si úschovu právě u advokáta, který se zprostředkovatelem přímo nespolupracuje.
Když prodáváte
Ve své praxi jsem v poslední době zaznamenala, že přibývá současně lidí, kteří chtějí prodat
svou nemovitost zatíženou hypotékou, protože už nemají na splátky, anebo chtějí prodejem
nemovitosti řešit své finanční potíže dříve, než ji zablokuje exekutor nebo než sami spadnou
do insolvence. Prodejem nemovitostí v exekuci nebo prostřednictvím insolvenčního správce přicházíte o část kupní ceny, kterou mimo pohledávky vašich věřitelů pohltí znalecký posudek, ale
hlavně odměna exekutora nebo insolvenčního správce. Tyto odměny jsou několikanásobně vyšší,
než na co vás vyjde konzultace a řešení věci u advokáta. Prodává-li se nemovitost v dražbě, vyvolávací cena začíná na 2/3 tržní ceny. Obojí jsou důvodem, proč nakonec vlastník nemovitosti
nedostane z kupní ceny nic, v lepším případě jen minimum. Rozhodně je lepší začít situaci
řešit s advokátem včas. Advokát je schopen ošetřit prodej nemovitosti tak, aby se z kupní ceny
jeho prostřednictvím uhradily nejprve vaše závazky a pro vás pak zůstalo maximum možného.
V některých případech dokonce umí vyřešit prodej nemovitosti už zatížené exekucí.
V poslední době se setkávám s případy, kdy se u zadlužených vlastníků náhle vynoří „investor“,
který nabízí tzv. „sale and leaseback“. Jedná se o koupi nemovitosti a její zpětný pronájem
původnímu vlastníkovi, případně i s formální možností si ji po nějakém čase opět koupit zpět.
Jedná se v podstatě o druh finanční služby používaný dříve u movitých věcí. Takový druh transakce je však zpravidla pro vlastníka velmi nevýhodný. Svou nemovitost obvykle prodává pod
cenou, což je ve smlouvě zdůvodněno tím, že v ní bude mít zachováno i nadále právo užívání.
Právo nájmu se přitom sjednává pouze na omezenou dobu, například pouhý rok, s možností
jej prodloužit, bude-li nájemce řádně hradit vše, co hradit má. Splnit tuto podmínku je pro
nájemce prakticky nemožné, protože nájem je často vyšší, než byly splátky jeho dluhů. Pokud
jde o možnost zpětného odkupu, tato je čistě teoretická, protože nemovitost byste kupovali zpět
za mnohem vyšší cenu nejen s ohledem na setrvalý růst cen nemovitostí na trhu, ale především
na plánovaný zisk „investora“. Tito „investoři“ evidentně využívají toho, že původní vlastník,
který se sice ze svých starých dluhů tímto způsobem vyváže, nebude v budoucnu schopen zajistit
nové financování zpětné koupě. Pokud se nájemce po pár letech nevzdá a nemovitost dobrovolně neopustí, nechá ho „investor“ bez milosti soudně vystěhovat.
Smlouvy s „investory“ jsou přitom velmi pečlivě ošetřeny tak, aby nebyly napadnutelné třeba
z hlediska neúměrného krácení (ve vztahu ke sjednané kupní ceně) nebo s ohledem na práva
spotřebitele. Často od nich nelze platně odstoupit. Mnohokrát se v nich objevují prohlášení
prodávajícího jako spotřebitele o tom, že je výslovně poučen o specifikách transakce, je si
všeho vědom a se vším souhlasí. Jednoznačně je to vysoce riskantní a nejistý podnik a bez
předchozí konzultace s advokátem nic podobného nepodepisujte. Setkala jsem se i s tím, že
jednou ze souvisejících smluv byla dohoda o mlčenlivosti, kde byl vlastník zavázán pod statisícovou pokutou, že živé duši neřekne o transakci „ani ň“. Právní laik se samozřejmě podobné
sankce lekne a mnohdy se ani nejbližší rodině nezmíní, k čemu se vlastně zavázal. Mohu vás
ujistit, že povinnost mlčenlivosti, i pokud by byla sjednaná platně, se přirozeně nevztahuje
na konzultaci věci u advokáta.
Pokud nebudete o své právní jednání dbát hned na začátku, těžko vám pak advokát z neplatné
smlouvy vykouzlí platnou. Každou smlouvu, kterou podepisujete a nejste si přitom jistí tím, co
smlouva říká, je vhodné přijít minimálně konzultovat. Stejně tak, pokud máte z něčeho konkrétní obavu, advokát vám do smlouvy doplní, co je potřeba. Advokát by vás měl poučit, která ustanovení jsou pro vás vyloženě nevýhodná. Právní rada na začátku vás sice vyjde na pár tisícovek,
ale ušetřit vám může mnohonásobně víc, nemluvě o vaší psychické pohodě.
Lucie Koupilová, advokátka

Poděkování

Od ledna se zvýší cena
vodného a stočného! T

C

elkové zdražování služeb, zvýšená cena elektrické energie i nižší cena vodného a stočného
oproti nákladům na provoz vodovodů a kanalizací vedlo zastupitelstvo obce k mírnému zvýšení cen za vodné a stočné.
Současná cena za vodné a stočné je ve výši 47,83 Kč/m3 vody včetně DPH.
Z toho je fakturováno 22,- Kč za 1 m3 pitné vody a 25,83 Kč za 1 m3 odpadní vody. Skutečné
náklady v loňském roce, od kterých se odvíjela cena za 1 m3 vody, pak byly u pitné vody 20,60 Kč
(oproti nákladům bylo účtováno o 1,40 Kč za 1 m3 více) a u odpadní vody byly skutečné náklady
ve výši 28,40 Kč za 1 m3 (cena nižší o 2,57 Kč). Obec tedy účtovala občanům za 1 m3 vody
o 1,17 Kč méně, a měla účtovat 49,-Kč.
Vzhledem k tomu, že se bude elektrická energie výrazně zvyšovat, doporučil Finanční výbor cenu
za vodné a stočné zvýšit na 50,-Kč za 1 m3 včetně DPH.
I toto zvýšení ceny není tak vysoké jako cena ve městech a jiných obcích s jiným dodavatelem
vody, kde se cena pohybuje až 100,-Kč za 1 m3.
Zvýšení ceny se dotkne domácností v průměru okolo 400,-Kč za rok (cca 33,33 Kč za měsíc).
Herbert Pavera

ak jako v loňském roce z důvodu pandemie Covid-19 byla
sbírka Ligy proti rakovině přesunuta z tradičního květnového
termínu na konec září. Probíhala
od 29. září do 3. října.
V těchto dnech vás oslovovaly
dobrovolnice a nabízely kytičku
s letákem o prevenci nádorových
onemocnění ledvin, močového měchýře a prostaty. Cílem sbírky je získat finanční prostředky
na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologického
výzkumu a vybavení onkologických pracovišť. Jménem LPR děkuji všem, kteří se do akce zapojili
a pomohli tak získat v naší obci 47 897,- Kč. Velice si vážíme toho, že občané přispívali větší
částkou než 20,- Kč a průměr na jednu kytičku vyšel na 33,60 Kč. Velký podíl na počtu prodaných kytiček má základní a mateřská škola. Kromě dobrovolníků se do akce zapojili i zaměstnanci firem Malhvo, Řeznictví Max, Trafika, Technické služby, Medis, Stoklasa, Tempo. Všem
patří velký dík za vstřícnost a podporu v tomto složitém období.                      Helena Drozdová
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Kobzolfest 2021

J

e sobota 18. září 2021 a v Bolaticích se koná další ročník už tradičního a oblíbeného Kobzolfestu, který pořádá Sbor dobrovolných hasičů Bolatice společně s obcí Bolatice.
Dlouho plánovaná akce, která měla tradičně proběhnout v Bolatickém skanzenu, musela být
na poslední chvíli přesunuta. Proto na novém náměstí vyrostly stánky, ve kterých se začaly připravovat různé pochoutky
z brambor (a nejenom z nich…). Troufám si tvrdit, že všechny byly velmi chutné a dobré. Celé
odpoledne se neslo v duchu dobré nálady, kterou nám zpříjemnili místní muzikanti hrající nejen
dechovku, ale i country.
Nemohl chybět kouzelník, který vykouzlil úsměv na tvářích malých i velkých návštěvníků. V koutku náměstí soutěžily děti spolu s našimi mladými hasiči, hrálo se kolo štěstí, byla tombola
pro nejmenší… zkrátka pohodové odpoledne, které nám ve večerních hodinách ukončil déšť.
Ale to už bylo skoro všechno vyprodáno a už jsme jenom sklízeli pochvaly za dobré a chutné
občerstvení.
Poděkování náleží všem, kteří se na organizaci této akce jakkoliv podíleli. No a co na závěr?
Posouzení, zda se akce vydařila, či ne, je jenom na vás. Ale myslíme si, že se můžeme těšit
i na další ročník oslavy jedné z nejvýznamnějších zemědělských plodin – Kobzolfest 2022.
A je ten brambor, anebo ta brambora???			                   SDH Bolatice
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Evropský týden
mobility

K

ampaň Evropský týden mobility (ETM) je pořádána pod záštitou Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Národní sítě zdravých měst (NSZM) a má za cíl upozornit na problémy s ochranou životního prostředí, se stále narůstající automobilovou dopravou, a zároveň nabídnout možnosti a výhody alternativních druhů dopravy.
Motto letošní kampaně znělo „Bezpečně a zdravě udržitelnou dopravou“.
Obec Bolatice se do celosvětové kampaně ETM zapojuje pravidelně již od roku 2007. Kampaň
probíhá mezi 16. až 22. zářím v řadě měst a obcí nejen v České republice, ale i celosvětově.
Jelikož v loňském roce se kampaň nemohla uskutečnit z důvodu vládních omezení v souvislosti
s pandemií, byla chuť akci v letošním roce uskutečnit o to větší.
Mezi hlavní aktivity letošní kampaně ETM v Bolaticích patří „Den bez aut“, který se uskutečnil
ve čtvrtek 23. září 2021 v areálu ZŠ a MŠ Bolatice a na přilehlé ul. Školní. Pro malé děti připravila mateřská škola tradiční „Malování na asfalt“, základní škola organizovala koloběžkové,
in-line a waveboard závody. Doplňkovou aktivitou této akce byla také soutěž v orientačním běhu
pro všechny kategorie dětí. Pro zajištění bezpečnosti běhu byl vyhrazen areál základní školy
a zejména nejmenší děti tato soutěž velmi zaujala a po celém areálu nadšeně hledaly kontrolní
body. Protože počasí celé akci přálo, byla účast rodičů i prarodičů s dětmi velmi hojná, celkem
se celé akce účastnilo cca 350 návštěvníků.
Poděkování za spolupráci při letošní kampani ETM patří především organizátorům akcí a hlavním partnerům, kterými jsou Základní škola a Mateřská škola Bolatice, Sbor dobrovolných hasičů Bolatice a rodiče a prarodiče, kteří přišli se svými dětmi na akce.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do jakékoli aktivity letošního Evropského týdne mobility!

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

Den zdraví se po roce opět vydařil!
P

o roční přestávce letos opět proběhla v Bolaticích
kampaň Dny zdraví a celkem se tak již jedná o třináctý
ročník této oblíbené akce. Hlavní aktivitou opět zůstal
Den zdraví, jehož součástí bylo i vzdělávání na téma
zdravého životního stylu.
Den zdraví se uskutečnil ve čtvrtek 21. října 2021 od 16
hod. v Kulturním domě Bolatice, kde byly veřejnosti na jednom místě nabídnuty konzultace s lékaři, se zástupci zdravotních pojišťoven, odborníky na zdravou výživu a zdravý
životní styl či kosmetiku. Mimo to mohli návštěvníci ochutnat výrobky zdravé výživy nebo se informovat o různých
přírodních doplňcích stravy. V návaznosti na udržitelnost
a ekologii byly na akci i lokální a regionální výrobky, jako
např. výborný med, čajové směsi či ekologické látkové pytlíky na ovoce a zeleninu nebo pečivo.
Součástí akce byl i seminář „Zdraví a zdravý životní styl obyvatel“, na kterém lektorka Ing. Dana Diváková seznámila přítomné s všeobecně známými teoretickými znalostmi i praktickými
návody pro podporu zdravého životního stylu, seznámila je se
zpracovanou zprávou „Strategie zdraví obce Bolatice 2020 –
2022“ nebo se základními pojmy udržitelného rozvoje.
Kampaň Dny zdraví se v Bolaticích dlouhodobě těší velké
oblibě, kterou potvrzuje pravidelná vysoká účast návštěvníků, v letošním roce jich bylo více než dvě stě.
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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STRANA
Číslo

Výsledky voleb
do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8. 10. - 9. 10. 2021

za obec BOLATICE
Výsledky hlasování za územní celky – okrsky
Kraj:
Moravskoslezský
Okres:
Opava
Okrsek

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební účast v %

1
2
3

1 404
1 577
549

965
1 022
399

68,73
64,81
72,68

Celkem

3 530

2 386

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

965
1 022
398

962
1 008
397

67,59

2 385

% platných hlasů

99,69
98,63
99,75

2 367

Vydané
obálky
965

Volební
účast v %
68,73

Odevzdané
obálky
965

Platné
hlasy
962

STRANA
Číslo

% platných
hlasů
99,69

Celkem
5

0,51

2

Švýcarská demokracie

3

0,31

3

VOLNÝ blok

10

1,03

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

105

10,91

5

Česká str. sociálně demokrat.

42

4,36

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

0

0,00

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

20

2,07

9

Aliance pro budoucnost

0

0,00

10

Hnutí Prameny

0

0,00

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

40

4,15

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

265

27,54

14

SENIOŘI 21

1

0,10

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

1

0,10

16

Koruna Česká (monarch. strana)

4

0,41

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

96

9,97

18

Komunistická str. Čech a Moravy

23

2,39

20

ANO 2011

342

35,55

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

1

0,10

22

Moravané

4

0,41

Okrsek 2
Volební
účast v %
64,81

2

Švýcarská demokracie

3

Odevzdané
obálky
1 022

Platné
hlasy
1 008

Celkem

v%

12

1,19

3

0,29

VOLNÝ blok

14

1,38

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

93

9,22

5

Česká str. sociálně demokrat.

57

5,65

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

9

0

0,00

22

2,18

Aliance pro budoucnost

2

0,19

10

Hnutí Prameny

0

0,00

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

39

3,86

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

233

23,11

14

SENIOŘI 21

1

0,09

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

1

0,09

16

Koruna Česká (monarch. strana)

2

0,19

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

132

13,09

18

Komunistická str. Čech a Moravy

30

2,97

20

ANO 2011

362

35,91

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

2

0,19

22

Moravané

3

0,29

% platných
hlasů
98,63

Vydané
obálky
399

Volební
účast v %
72,68

Odevzdané
obálky
398

Platné
hlasy
397

STRANA
Číslo

% platných
hlasů
99,75

Platné hlasy

Název

Celkem

v%

1

Strana zelených

2

0,50

2

Švýcarská demokracie

1

0,25

3

VOLNÝ blok

7

1,76

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

37

9,31

5

Česká str. sociálně demokrat.

20

5,03

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

0

0,00

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

15

3,77

9

Aliance pro budoucnost

1

0,25

10

Hnutí Prameny

1

0,25

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

18

4,53

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

84

21,15

14

SENIOŘI 21

1

0,25

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

2

0,50

16

Koruna Česká (monarch .strana)

1

0,25

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

31

7,80

18

Komunistická str. Čech a Moravy

10

2,51

20

ANO 2011

163

41,05

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

2

0,50

22

Moravané

1

0,25

v%

Strana zelených

Vydané
obálky
1 022

Strana zelených

Voliči
v seznamu
549

1

Voliči
v seznamu
1 577

1

Platné hlasy

Název

Název

Okrsek 3

99,25

Výsledky hlasování za územní celky – výběr okrsku
Okrsek 1
Voliči
v seznamu
1 404

Platné hlasy

Výsledky hlasování za územní celky – za obec Bolatice
Okrsky
Celkem

Zpr.

v%

Voliči
v seznamu

3

3

100,00

3 530

Vydané
obálky
2 386

Volební Odevzdané
účast v %
obálky
67,59

2 385

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

2 367

99,25

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ
STRANA
Číslo

Platné hlasy

Název

1

Strana zelených

2

Švýcarská demokracie

3

VOLNÝ blok

4
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Celkem

v%

19

0,80

7

0,29

31

1,30

Svoboda a př. demokracie (SPD)

235

9,92

5

Česká str. sociálně demokrat.

119

5,02

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

9

0

0,00

57

2,40

Aliance pro budoucnost

3

0,12

10

Hnutí Prameny

1

0,04

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

97

4,09

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

582

24,58

14

SENIOŘI 21

3

0,12

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

4

0,16

16

Koruna Česká (monarch. strana)

7

0,29

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

259

10,94

18

Komunistická str. Čech a Moravy

63

2,66

20

ANO 2011

867

36,62

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

5

0,21

22

Moravané

8

0,33

Zdroj: Český statistický úřad
Další informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR naleznete na webu www.volby.cz.
Janetta Gratzová
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Výstavba Domu sociálních služeb
sv. Kateřiny nabírá zpoždění

S

tavba Domu sociálních služeb sv. Kateřiny (dále jen DSS) na ul. Družstevní sice pokračuje,
ale má už několik týdnů zpoždění. Důvodem zpoždění je nedostatek stavebních materiálů
a také problémy při řešení statiky stropů jednotlivých pater.
Stavební materiál se neúměrně zdražoval, ať se to týkalo dřeva, cihel, betonu, železa. Někdy
o pár procent, ale většinou o desítky až stovky procent. Jak se cenově dotkne zdražení materiálů
výstavby DSS, nelze vůbec předvídat. Zákon o veřejných zakázkách na to totiž moc nepamatuje.
A rady Ministerstva pro místní rozvoj, že můžeme vypovědět smlouvu, jsou k ničemu. Jako by
pak bylo jednodušší najít dalšího zhotovitele…
Druhým důvodem zpoždění výstavby je dopočítávání statiky stropů, protože ve výkresech byly
drobné nedostatky.
Snad k nám bude počasí vstřícné a do Vánoc se stihne dát budovu pod střechu, aby pak v zimě
mohly pokračovat práce uvnitř budovy. 			                Herbert Pavera

Informace

o provozní době hřbitova
Vážení spoluobčané,
žádáme vás, abyste dodržovali provozní dobu na hřbitově a nezdržovali se v areálu hřbitova
po otevírací době. Po ukončení provozní doby budou návštěvníci vyzváni zvukovým signálem
k okamžitému opuštění hřbitova. Mimo vymezenou dobu je hřbitov uzamčen.
LEDEN, ÚNOR
LISTOPAD, PROSINEC

7:00 – 19:00 hod.

BŘEZEN, DUBEN, KVĚTEN
ZÁŘÍ, ŘÍJEN

7:00 – 20:00 hod.

ČERVEN, ČERVENEC, SRPEN

6:00 – 21:00 hod.
Martin Bortlík

Provozní doba hřbitova
o Dušičkách
Obec Bolatice sděluje, že hřbitov bude ve dnech
1. 11. a 2. 11. 2021 otevřen do 21:00 hod.

Obec prodala pozemky na výstavbu
dvou garáží na ul. Družstevní

D

íky žádosti občanů obce o prodej dvou pozemků na výstavbu garáží, které se nacházejí
na ul. Družstevní, se rozpoutal obrovský zájem o tyto pozemky mezi veřejností. Obec totiž
nemůže jen tak prodat pozemek zájemci, ale musí vyhlásit záměr o prodeji pozemku, do kterého se může přihlásit vlastně kdokoliv.
Po diskusi se zástupci Ministerstva vnitra pak obec dala do podmínky prodeje, že žadatel musí vlastnit byt v bytovém domě na ulici Družstevní, a stanovila cenu za pozemek na min. 1 000,-Kč za m2.
Cena za pozemek se vyšplhala přes 2 000,-Kč/m2!
				
		
Herbert Pavera
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Oprava chodníku

Zastupitelstvo obce nechalo
na ulici Hlučínská již směřuje zpracovat studie rekonstrukce
kulturního domu
ke svému dokončení
bec Bolatice má jako jedna z mála obcí na Hlučínsku i Opavsku velký kulturní dům (dále jen

O

KD) a především vlastní kino. KD byl rekonstruován koncem 80. let minulého století, jeho
oprava byla dokončena v roce 1990, ale kolaudace byla provedena až v roce 1991. Letos je to
tedy 30 let od oficiálního užívání kulturního domu.
Zub času se podepsal na stavbě a ta dnes již moc neodpovídá moderním trendům pro výstavbu
kulturních domů.
I proto nechali zastupitelé objednat dvě studie možné rekonstrukce KD, se kterými bude veřejnost seznámena v průběhu prosince.
Poté by se rozhodlo o objednání projektové dokumentace a pravděpodobně v roce 2023, resp.
2024 by došlo k celkové rekonstrukci KD včetně restaurace.
Počítá se mj. s nadstavbou restaurace, s vybudováním výtahu atd. 	                   Herbert Pavera

R

ekonstrukce chodníku na frekventované ulici Hlučínská trvá déle, než je obvyklé u takových
staveb. Na vině je deštivé počasí v minulých měsících, které přerušovalo práce na stavbě, ale
i nedostatek pracovníků Technických služeb, kteří především v létě pracovali na letních táborech
s dětmi, měli dovolenou, popř. museli odstraňovat závady na kanalizacích, vodovodech a jiných
stavbách. Nyní už zbývá dokončit opravdu poslední metry chodníku.
Obci tak zůstane k opravě již jen poslední chodník na ul. Ratibořská, který by se mohl opravovat
v příštím roce. 					
Herbert Pavera

Parní vlak projížděl
Bolaticemi
N

Změna územního plánu č. 1 bude
veřejně projednána do konce roku

O

bec Bolatice připravuje první změnu územního plánu. Je to po 6 letech od schválení nového
ÚP v roce 2015.  
Hlavními změnami jsou:
- využití pozemků v bývalém areálu JZD na výstavbu rod. domů (pro ně musí být zastavovací
studie), pro zázemí krizového řízení (hasiči) a nerušivého podnikání;
- severovýchodní komunikace navazující na ulici Na Větřáku a pokračující na možnou novou
kruhovou křižovatku na křižovatkách silnic do Chuchelné a na Borovou;
- změna dopravy kolem areálu ZŠ (spojka mezi ul. Slunečná a Školní), parkoviště pod hřbitovem.
Změna č. 1 řeší také zastavění lokality U Důlku (pozemky mezi ulicemi Nádražní, Zahradní, Jasanová), která má být řešená tzv. zastavovací studií s nutností dohody vlastníků na parcelizaci pozemků
(to mj. znamená, že aby se v dané lokalitě stavělo, musí se dohodnout vlastníci pozemků).
Veřejné projednání s občany bude někdy na přelomu listopadu a prosince. Nejpozději v listopadu pak informace o změně č. 1 budou na webových stránkách a vývěskách obce.
Herbert Pavera

a sobotu 25. září asi budou dlouho vzpomínat příznivci páry a starých vlaků. Obec Bolatice
objednala v rámci dodatečných oslav obce (770. výročí od 1. písemné zmínky o obci) jízdu
parním vlakem za podpory města Kravaře, obcí Štěpánkovice, Chuchelná, Českých drah a ČD Nostalgie. První vlak vyjel z Kravař v 9:00 a dojel do Chuchelné v 9:35. Na každé zastávce vítaly parní
lokomotivu desítky, někdy i stovky lidí. A pět vagónů bylo při každé jízdě plně obsazeno. V Kravařích
mohli cestující navštívit zámek, ve Štěpánkovicích čekali na děti poníci a skákací hrady a v Chuchelné si mohli všichni prohlédnout hrobku Lichnovských a Muzeum 2. sv. války (to mj. navštívilo
přes 200 návštěvníků!!!). Navíc zde místní hasiči naplňovali lokomotivu vodou.
V Bolaticích čekalo na cestující malé občerstvení připravené bolatickými hasiči a stánek ČD
s propagačními materiály. Při prvním příjezdu vlaku vítala cestující dechová hudba pod vedením pana Jiřího Langra. Cestující, kteří v Bolaticích vystoupili, pak měli možnost svézt se
připravenými vozy ke kostelu a navštívit Bolatický skanzen.
Parní vlak projel z Kravař do Chuchelné a zpět celkem 4x, naposledy vyjížděl z Chuchelné
v 16:25, aby dorazil až do Opavy okolo 17:30.
Drtivé většině z několika stovek cestujících se jízdy s parní lokomotivou velmi líbily, i když vše
nebylo úplně dokonalé (chyběly např. toalety v Bolaticích). Příště se všech chybiček určitě organizátoři vyvarují. 					
Herbert Pavera
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Pan farář Mgr. Lesław Roman Mazurowski získal české občanství

V

červnu minulého roku jsem byl osloven naším panem farářem Mgr. Lesławem Romanem
Mazurowským, zda bych mu nepomohl s vyřízením českého občanství. Po vyslechnutí jeho
rozsáhlého příběhu, seznámení se s podrobnostmi a hlavně možnostmi, jsem nemohl jinak než
souhlasit a pustit se do práce. Dne 11. 9. 2020 jsem byl zmocněn na místním obecním úřadě
k zastupování osoby pana faráře ve všech jednáních, právních úkonech a činnostech vedoucích
k získání státního občanství České republiky podle platné legislativy.
Ač pan farář působí v naší zemi již přes dlouhých 23 let, mluví perfektně česky, byl problém se
současnou právní legislativou. Drtivá většina místních i okolních žije v přesvědčení, že získání
občanství je snadnou záležitostí, zvláště pak pro kněze či slušně žijící (řádně pracující!!!) cizí
státní příslušníky. Opak je však pravdou.
Současná česká legislativa pro udělování českého státního občanství hovoří o podmínce znalosti českého jazyka, znalosti ústavního systému České republiky a základní orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reáliích České republiky, a to konkrétně absolvováním alespoň po dobu tří školních let základní, střední nebo vysoké školy, na kterých
byl vyučovacím jazykem český jazyk. Tato podmínka platí bohužel pouze z pozice studenta!!!
Musela se změnit strategie odůvodnění žádosti, kdy byla vysvětlena znalost výše uvedeného nejenom jako studenta Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, ale i jako vysokoškolského
pedagoga na Masarykově univerzitě v Brně, vyučujícího na základních školách předmět „Křesťanská výchova“ a nebo přednášejícího na významných místech České republiky (např. Muzeum

Přijetí u pana hejtmana na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě
Stojící zleva:
prof. Ing. Ivo VONDRÁK, CSc.; Mgr. Lesław Roman MAZUROWSKI; Ing. Radek KOTÍK, Ph.D.

Přijetí u pana starosty na Obecním úřadě v Bolaticích
Stojící zleva:
Ing. Radek KOTÍK, Ph.D.; Mgr. Herbert PAVERA; Mgr. Lesław Roman MAZUROWSKI

hlavního města Prahy včetně vytvoření skripta v českém jazyce, přednáškové terapie v rámci
Velehradských dnů duchovní obnovy uzdravujících se alkoholiků) apod. Nehledě na nesmírně
důležitou činnost jáhenského, řeholního a kněžského povolání po dobu svého pobytu v České
republice přes jeho krásných 23 let.
Dne 7. 10. 2020 jsme začali s panem farářem s vyřizováním žádosti a sháněním různých potvrzení, doporučení, prohlášení, příloh atd. tak, abychom finální žádost mohli odevzdat na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, Odboru vnitra, Oddělení všeobecné správy i s doplňujícím
řízením dne 25. 1. 2021. Samotná žádost jen pro představu byla na 9 stránkách, kterou dále
tvořilo 21 ks příloh k odůvodnění a 16 ks příloh administrativních dle platné legislativy! Po formální kontrole ze strany krajského úřadu byla žádost postoupena do Prahy k Ministerstvu vnitra
České republiky, Odboru všeobecné správy, Oddělení státního občanství a matrik. Tam bylo
v měsíci srpnu tohoto roku rozhodnuto o schválení žádosti včetně odůvodnění a zisku českého
státního občanství pro našeho pana faráře.
Akt předání státního občanství České republiky proběhl v úterý 21. 9. 2021 v dopoledních hodinách na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě, kde nás mimo jiné přijal i hejtman
kraje s velkou gratulací pro pana faráře a prosbou o rozvoj nejenom našeho krásného regionu,
České republiky, ale i společnosti jako celku. Po administrativních úkonech naše cesta pokračovala do Bolatic, kde nás rovněž přijal náš pan starosta.
Jménem pana faráře Mgr. Lesława Romana Mazurowského bych s radostí chtěl i touto cestou
poděkovat VŠEM, kteří nám pomohli s vyřízením žádosti – hlavně místním spolkům a organizacím. Záměrně nejmenuji, abych na někoho nezapomněl, avšak malá upomínka a poděkování
bude řešena v nejbližší budoucnosti.
Přeji panu faráři všechno nejlepší – hlavně však skálopevné zdraví a ať je pro naši společnost
vzorným příkladem pozitivního vnímání života.
Ať se Vám pěkně žije v české zemi, pane faráři.   		 Radek Kotík, zmocněnec

Zastupitelé diskutovali o způsobu provozu
domu sociálních služeb

N

a pracovní schůzce zastupitelstva obce 18. října diskutovali zastupitelé o způsobu provozu
budoucího domova pro seniory. Dům sociálních služeb sv. Kateřiny (dále DSS) může být
provozován několika způsoby. Např. by mohl být veden příspěvkovou organizací, kterou zřídí
obec a která bude mít svého ředitele, své zaměstnance.
Druhý způsob řízení je pronajmout DSS organizaci, která již provozuje podobné subjekty, jako je
DSS. A v jeho čele by pak stál nějaký vedoucí.
A existuje ještě třetí možnost, že obec určí jako provozovatele Technické služby Bolatice. No, ta
poslední možnost ale není moc pravděpodobná, protože TS by to již určitě nestíhaly zvládat        .
Zastupitelé tak musí nejpozději do Vánoc rozhodnout, jakým způsobem bude zajištěn provoz.
Čas totiž tlačí.
Hned zkraje roku by se mělo objednávat vybavení DSS a na tom by se měl podílet budoucí
ředitel či vedoucí DSS.
Jaké jsou výhody a negativa jednotlivých provozů?
U příspěvkové organizace je negativem např. chybějící nezastupitelnost zaměstnanců, což
se projevilo u obdobných subjektů při pandemii koronaviru, kdy domovům chyběli nemocní
zaměstnanci. A také vyšší mzdové náklady, kdy se mzdy určují podle platových tarifů daných
státem. Jako pozitivní lze brát, že si obec bude sama rozhodovat, jak bude DSS fungovat.
V případě, že obec svěří správu DSS jiné organizaci (např. pronájmem budovy), která již spravuje domovy pro seniory, je pozitivem zastupitelnost zaměstnanců, protože organizace již má
další zaměstnance, které může využít při nedostatku pracovníků při jejich onemocnění atd.
Pozitivní může být i to, že organizace nemusí mít mzdy dle platových tarifů (pozn. - mzdy se však
musí blížit mzdám v jiných zařízeních, jinak by odcházeli zaměstnanci). A právě možné nižší

mzdy by mohly být oním negativem.
Někteří lidé si myslí, že negativem při správě DSS jinou organizací než příspěvkovou bude nedostupnost lůžek pro místní občany.
Není to však pravda.
Každá organizace, která bude provozovat DSS, má interní podmínky pro přijetí nových klientů.
A v těch mohou obě organizace zvýhodnit bodově místní občany, ale ani jedna z nich nemůže
přijímat pouze občany Bolatic! To by bylo proti podmínkám poskytování dotací státu na sociální
služby.
Jakmile zastupitelé rozhodnou o způsobu řízení DSS, zahájí se propagace přijímání zaměstnanců DSS a klientů DSS. 					
Herbert Pavera

Do Vánoc bude nové veřejné
osvětlení v celé obci

Z

astupitelstvo obce rozhodlo v průběhu roku o posílení kapitoly veřejného osvětlení v rozpočtu
obce o 2 mil. Kč na dokončení výměny světel veřejného osvětlení.
Toto rozhodnutí se dnes ukazuje jako správné, protože ceny nejen elektrické energie extrémně
rostou a obci se tak investice vrátí dříve než za plánovaných sedm let.
Výměna světel v Borové, v průmyslové zóně a na ulici U Hřiště přijde na 1,2 mil. Kč včetně DPH
a bude dokončena nejpozději do Vánoc.  			                 Herbert Pavera
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Stavební práce v obci se nezastavily a ani nezastaví

V

uplynulých dvou měsících pokračovaly stavební práce na různých místech v obci. Nejvíce
je asi vidět oprava chodníku na ul. Hlučínská, kolem kterého skoro každý občan alespoň
jednou za týden projede. Práce na opravě chodníku, které provádějí zaměstnanci TS, budou
pokračovat max. do začátku listopadu.
Ti, kteří bydlí v blízkosti ulice Družstevní, mohli pozorovat výstavbu Domu soc. služeb sv. Kateřiny, na které pracují zaměstnanci a subdodavatelé firmy PS Brno. A tato výstavba bude pokračovat i v dalších měsících.
V areálu Sportovně-relaxačního centra na Borové pokračovali zaměstnanci TS na úpravě terénu
kolem nové budovy, vystavěli nové schody na hřiště, doplnili stojan na kola a místo pro odpadky.
Firma Floraservis nainstalovala v závěru října za budovu nové dětské hřiště. Ti pozornější si možná také všimli úpravy terénu za travnatým hřištěm, které realizovala firma BOČRAD z Dolního
Benešova.
Na koupališti pracovníci TS vybetonovali podstavce pod skluzavku, kterou pak postavila firma
ALFEKO z Třebíče.
Pracovníci TS se věnovali údržbě a čistotě veřejných prostranství, odstraňovali závady na majetku obce (vodovod, kanalizace atd.).
Firma Lidařík prováděla monitoring a regeneraci vrtů, ze kterých je čerpána a dodávána pitná
voda do Bolatic a Bohuslavic, a na ČOV Borová provedla firma Rolizo zastřešení aerační nádrže.
V dalších měsících pak ještě firma Winro, Velké Hoštice zahájí práce na rekonstrukci střechy
na skanzenu a firma Strabag, Opava položí živici na část polní cesty k Vyhlídce a na část místní
silnice na ul. Třešňová. 				                Herbert Pavera

Kanalizace ul. Svobody a Hlučínská

Zkluzavka

ČOV Borová

ČOV Borová

Dětské hřiště Borová

Zprávy ze Senátu

J

iž na začátku září se konala další, v pořadí
16. schůze Senátu. Tentokrát byly na pořadu
jednání pouze čtyři body. Tím nejdůležitějším
bylo schválení novely zákona o sociálně-právní
ochraně dětí, která přináší především navýšení odměn pro pěstouny, které se nově budou
vypočítávat od minimální mzdy. Zároveň dojde
k omezení umisťování dětí do tzv. kojeneckých
ústavů. Další tři návrhy byly přímo z řad senátorů. Šlo například o novelu horního zákona, která upravuje rozdělení poplatků za těžbu nerostných surovin tak, aby větší část zůstala v regionu, kde k těžbě dochází. Tento tisk, jehož jsem
spolupředkladatelem, by měl pomoci i našemu kraji, který je těžbou výrazně dotčen. Více peněz
v rozpočtu kraje a obcí by šlo využít nejen na rekultivaci, ale i na zlepšení kvality života obyvatel.
Novela exekučního zákona přináší do našeho právního řádu diskutovanou teritorialitu exekutorů a novela zákona o mezinárodním právu soukromém řeší uznávání rozhodnutí zahraničních
soudů o osvojení dětí českými občany v případě stejnopohlavních párů. Všechny tři tisky prošly
úvodním prvním čtením a budou se dále projednávat na výborech a pak na plénu.
17. schůze Senátu nás čekala 26. října, kdy se projednávaly mimo jiné poslední novely zákonů, které přišly z původní Poslanecké sněmovny. Na schůzi bylo tentokráte více jak 30 bodů
a schůze byla naplánována na tři hlasovací dny, z nichž jeden je 5.11. Mezi projednávanými
novelami zákonů najdeme například zákon o platech ústavních činitelů nebo úpravu zákona
o přestupcích, která řeší problematiku používání pyrotechniky při sportovních utkáních. Nově
by mohli být neukáznění diváci potrestáni pokutou až do 100 000 Kč nebo například zákazem
vstupu na stadiony. Novela zákona o policii pak přináší řešení vymáhání nedoplatků pokut
za dopravní přestupky. Nově by mohl policista při silniční kontrole ověřit zaplacení všech udělených pokut a případně auto znehybnit nasazením botičky či odebrat poznávací značky.  Další
novela přináší posílení požární bezpečnosti staveb v návaznosti na nešťastný požár domu s pečovatelskou službou. Dále se projednávaly návrhy z řad senátorů, např. novela trestního řádu
upravující institut nutné obrany nebo zavedení nového významného dne - 26. červen jako Den
odchodu okupačních vojsk. Dále nás čekalo druhé čtení již zmiňované korespondenční volby či
projednání úpravy Ústavy a jednacího řádu Poslanecké sněmovny a s tím spojené zavedení tzv.
klouzavého mandátu pro ministry.
Vzhledem k tomu, že uzávěrka zpravodaje byla ještě před jednáním 17. schůze Senátu, nebylo
možné napsat, jak jednotlivé zákony dopadly.
Podrobné informace o jednáních v Senátu najdete na webových stránkách www.senat.cz.
Herbert Pavera
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na změnu provozní doby

Jak budou občané
platit za odpady?

Sběrný dvůr Bolatice

D

pondělí
středa
sobota

březen – říjen
12:00 – 17:00
12:00 – 17:00
08:00 – 12:00

listopad – únor
–
12:00 – 17:00
–

Kompostárna Bolatice
středa
sobota

prosinec –
březen
–
09:00 – 12:00

duben – říjen

listopad

12:00 – 17:00
09:00 – 14:00

12:00 – 16:00
09:00 – 12:00

Třídění a odevzdávání odpadů
v obci Bolatice:
• Sběrný dvůr Bolatice (papír, železo, velkoobjemový odpad, elektroodpad, textil, nebezpečný
odpad)
• Sběr bioodpadu Bolatice (bioodpad - zeleň, tráva, pařezy)
• Sklo - třídíme na bílé a barevné, odevzdáváme do kontejnerů umístěných před obchodním domem Tempo, pod kulturním domem nebo ve sběrném dvoře. Velkoplošné sklo lze také
odevzdat do velkoobjemové vany uložené ve sběrném dvoře. Na Borové jsou kontejnery před
prodejnou Tempo.
• Plasty - třídíme do modrých plastových pytlů, které si můžete bezplatně vyzvednout na OÚ
v Bolaticích. Svoz plastů se provádí 1x za měsíc dle harmonogramu svozů.
• Kartonové obaly - třídíme do oranžových pytlů. Patří zde krabice od mléka, vína a džusů.
Svoz kartonových obalů se provádí 1x za dva měsíce dle harmonogramu svozů.
• Polystyren - neznečištěný polystyren třídíme samostatně do čirých plastových pytlů, které si
můžete bezplatně vyzvednout na OÚ v Bolaticích. Svoz polystyrenu se provádí 1x za 2 měsíce
dle harmonogramu svozů.
• Směsný papír (mimo mastný, hygienicky znečištěný papír) - třídíme samostatně do žlutých
plastových pytlů, které si můžete vyzvednout na OÚ v Bolaticích. Svoz probíhá 1x měsíčně dle
harmonogramu svozů. 					
Martin Bortlík

ne 1. ledna 2021 nabyla účinnost nová legislativa týkající se odpadů (zákony č. 541, 542
a 543/2020 Sb.), kterou byla mj. i právní úprava zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem.
Podle nové úpravy mohou obce od 1. 1. 2022 vybírat úhradu za komunální odpad pouze prostřednictvím jednoho ze dvou místních poplatků za komunální odpad a již není možná smluvní
úprava, která platila např. i u nás v Bolaticích.
Druhy poplatků:
1. Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (poplatek na osobu do výše max.
1200,- Kč).
2. Místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (poplatek za objem - max.
1,- Kč/litr, poplatek za hmotnost - až 6,- Kč/kg odpadu)
Naše obec měla až dosud tzv. „žetonový“ způsob svozu, který byl doplněn o poplatek za osobu,
popř. si občané mohli zvolit i svoz 1x za měsíc či 1x za 14 dnů.
Zastupitelé obce schválili novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku (za obecní systém odpadového hospodářství).
Znamená to, že každý občan zaplatí za svoz a likvidaci odpadů částku ve výši 650,- Kč/rok.
Součástí tohoto poplatku je možnost ukládání bioodpadu do kompostárny, odevzdávání všech
dosavadních odpadů do sběrny surovin a tříděný odpad do barevných pytlů.
Důvodem pro zvýšení poplatků jsou kromě upravené legislativy zvyšující se poplatky za uložení
odpadů na skládky, docela vysoké náklady obce na svoz a likvidaci odpadů, na provoz sběrny
surovin, likvidaci bioodpadů.
Celkové náklady za svoz a likvidaci odpadů v roce 2020 činily asi 4,085 mil. Kč (AVE, sběrna,
kompostárna), příjmy za třídění odpadů od EKO-KOM, Asekol atd. činí 0,725 mil. Kč.
Reálné náklady na odpady tak jsou ve výši 3,36 mil. Kč (4,085 - 0,725).
A náklady na jednoho občana vycházejí asi na 747,- Kč.
Pokud vezmeme skutečné náklady (4,085 mil. Kč), pak vycházejí náklady na jednoho občana asi
na 908,- Kč! Ale právě díky dobrému třídění jsou pak náklady nižší (747,- Kč).
V současné době od občanů získáme částku ve výši 2,133 mil. Kč za rok. Pokud k tomu přidáme
částku za třídění odpadů (0,725 mil. Kč), pak obec získá za odpady 2,833 mil. Kč.
Občan sám zaplatí v průměru 474,- Kč (2,133 mil. Kč/4500 obyvatel) a s penězi za třídění se
pak částka dostane na cca 635,- Kč. Obec tak hradila za každého občana asi 270,- Kč.
Po zavedení poplatku na osobu ve výši 650,- Kč, pokud budeme dobře třídit odpady a získáme
za třídění cca 0,725 mil. Kč, zůstane pro obec ztráta již nižší, a to ve výši asi 100,- Kč/osoba.  
A v rámci nového poplatku může každá rodina nechat vyvézt odpadní nádobu 1x za 14 dnů!
Čím více ale bude odpadků netříděných, budeme muset více platit za likvidaci odpadů na skládce (ceny za uložení na skládce se budou každoročně zvyšovat), a budeme muset zvýšit poplatek
na osobu.
Zastupitelé přistoupili k výše uvedené možnosti i vzhledem k tomu, že ve většině obcí a měst
funguje systém tzv. poplatku „na hlavu“.
Po roce se tento systém může vyhodnotit a případně změnit.
Děkujeme za pochopení. 				
Herbert Pavera

Škoda každého stromu, který se musí pokácet
Č
as od času musí obec povolit kácení stromů, ať už soukromých, krajských, či obecních.
Všichni víme, jaký význam mají stromy pro životní prostředí. Ale holt, stejně jako lidé, tak
i stromy občas chřadnou a musí se pokácet, aby neohrozily životy lidí.
V současné době se řeší problém stromů kolem silnice do Chuchelné v Chuchelenském
lese. Hasiči tam pravidelně vyjíždějí k popadaným stromům, a tak naše obec ve spolupráci se Správou silnic MSK v Opavě řeší s odborníky, které stromy se budou muset pokácet.

SS MSK bude řešit i kácení stromů podél cest na Kobeřice i Kravaře, které již také dožívají.
V Bolaticích na ulici Družstevní dojde také k omlazování výsadby stávajících stromů. A za pokácené stromy pak budou vysázeny nové stromy. Bolatice patří mezi obce, ve kterých se vysadilo a vysazuje mnoho zeleně. A nynější kácení stromů je, bohužel, nezbytně nutné. Děkujeme
za pochopení. 						 		
						
Herbert Pavera

Školní rok 2021/2022 v plném proudu
Š

kolní vyučování nám začalo 1. září slavnostním zahájením. Tentokráte jsme se nesešli úplně
všichni, ale pouze s našimi prvňáčky a jejich rodiči. Pozdravit nás přišli jako obvykle pan
starosta a také pan farář. Společně jsme přivítali celkem 51 nových žáků. V letošním roce má
naše základní škola celkem 443 žáků ve dvaceti třídách.
Pro naši školu a pro všechny učitele je nesmírně důležitá komunikace s rodiči. Často může nastat
zbytečné nedorozumění, pokud vám doma syn nebo dcera záměrně předá zkreslené informace.
Neváhejte proto využít systém Bakaláři, e-mail nebo telefon v případě jakýchkoli dotazů, problémů,
připomínek nebo návrhů. Budeme se těšit na spolupráci s vámi v průběhu celého školního roku.

Ve chvíli, kdy píšu tyto řádky (10. 10.), jsme naštěstí nemuseli řešit žádné uzavírání tříd z důvodu
epidemie. Snad nám to takto vydrží co nejdéle. Pokud by tato situace u některých tříd nastala,
jsme připraveni přecházet naprosto plynule na distanční formu výuky a budeme se Vám snažit tuto
situaci usnadnit, jak jen to půjde. Jsme v tomto úsilí partnery se vším, co k tomu patří.
V současné době je mnoho věcí nejistých, plánovat je poměrně obtížné, a to nejen ve školním
prostředí. Proto se zaměřujeme zejména na aktivity směřující k utužování kolektivu a spolupráci
v rámci třídy. Ostatní aktivity plánujeme stejně jako vždy, jen s přihlédnutím na platná opatření.
Přeji všem hezké podzimní dny.				
David Neuvald
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Cesta plná pohádek
M

ateřská škola Bolatice, ve spolupráci s místními nadšenci, uspořádala v neděli 12. 9. 2021
„Cestu plnou pohádek“. Začátek trasy byl v pohádkovém království u hřiště na „Fulvárku“.
Děti obdržely plánek, bonbónek na cestu a mohly vyrazit.
Na trase na ně čekalo devět pohádek – stanovišť, na kterých si děti vyzkoušely, jak to chodí
u Šmoulů, kde procházely šmoulím tunelem, u pirátů lovily poklad, vázaly uzly nebo jim pomáhaly válet sudy. Koblížka zachraňovaly před liškou, ale bohužel nezachránily. Každý si ale mohl
na Koblížkovi pochutnat. V perníkové chaloupce děti ulouply Ježibabě z chaloupky perníček
a u včelky Máji se proletěly květinkovou dráhou, která místy dokonce lepila od medu. U vodníka
chytaly děti rybičky a Dvanáct měsíčků se dětí ptalo, který měsíc se narodily a podle toho plnily
úkol. V Ledovém království bylo veselo. Stavělo se z ledových kostek, fotilo se s Elsou a Annou,
koulovalo se s Olafem a jezdilo se na saních! Třem prasátkům poté děti pomáhaly postavit
domeček.
Na některých stanovištích dostali úkol i dospělí, kteří byli za svou snahu také náležitě odměněni. Celá pohádková cesta končila na koupališti, kde děti obdržely odměnu a ti, kteří to stihli
před deštěm, se mohli vyřádit na skákacím hradě. Na koupališti se pak všechny pohádkové bytosti setkaly a společně si zatancovaly závěrečný tanec, na který se později přidali děti i rodiče.
Bonbónkový ohňostroj na závěr si děti nenechaly ujít.
Letošní ročník navštívilo téměř 280 dětí, pro které program připravilo 70 účinkujících. Organizace této akce je závislá na mnoha dobrovolnících, kterým tímto patří náš obdiv a velké poděkování.						 Za MŠ Zuzana Klöslová
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Malování na asfalt
Z

dravá obec Bolatice se každoročně zapojuje do celosvětové kampaně Evropského týdne mobility. Jde o kampaň, která mimo jiné podporuje aktivity zaměřené na zlepšení zdraví, pravidelný pohyb a ochranu přírody. Do této kampaně se již několik let zapojují také učitelé, děti
a žáci základní a mateřské školy. Snad nejznámější a nejnavštěvovanější aktivitou je v rámci
této akce Malování na asfalt.
Ve čtvrtek 23. září odpoledne se to v areálu ZŠ a MŠ hemžilo malými dětmi a jejich rodiči.
Počasí nám tentokrát přálo, kreslícího materiálu bylo dost, nic tedy nebránilo tomu, aby se
asfaltová plocha proměnila v obrovskou galerii. A že se bylo na co koukat! Ti nejmenší zvládli
sluníčko, květiny, duhu a starší děti se pustily třeba do aut, nebo princezen. Na 90 „malířů“ si
domů odneslo drobný dárek.
Souběžně s malováním si mohly děti na ulici Školní také zasoutěžit v koloběžkových závodech.
Novinkou letošního ročníku byl orientační běh pro děti a jejich rodiče v areálu školy.
Po celou dobu mohli rodiče využít připraveného posezení na terase u dobré kávy a lákavého občerstvení v podobě ovocných misek, muffinů ze zdravé mouky, nakrájené zeleniny, šátečků z listového
těsta a rýžových sušenek. Děti měly k dispozici vitamínový džus a ovocný čaj. To vše pro účastníky
a jejich doprovod připravila paní vedoucí školní kuchyně. Společně jsme tak strávili jedno velmi
příjemné odpoledne plné pohybu, her a malování.		
Za MŠ Eva Paverová

Poděkování

N

a začátku školního roku jsme vás poprosili o pomoc při respektování několika pravidel (docházka do školy, pohyb po škole, omlouvání nepřítomnosti, nošení roušek, mobilní telefony
ve škole). Díky vaší výrazné pomoci jsme při aplikaci těchto pravidel nenarazili na žádný problém, navzdory tomu, že situace je výrazně komplikovanější než v minulých letech.
Rád bych všechny žáky i rodiče pochválil za spolupráci a poděkoval za využívání aplikace Bakaláři a za rychlost, se kterou si většina z vás na tuto aplikaci zvykla.
David Neuvald

Velký sportovní den pro celou rodinu
V

sobotu 11. 9. se uskutečnil v areálu naší
školy šestý ročník Velkého sportovního
dne, který se koná k výročí otevření sportovního areálu naší školy. V letošním roce nám
parádně vyšlo počasí a mohli jsme uskutečnit
venkovní pětiboj. Do všech disciplín se pustilo
více než 80 závodníků z řad žáků i rodičů.
Velice nás těší, že jsme měli možnost ve škole
přivítat děti společně se svými rodiči, některé
dokonce v roli dočasných soupeřů. Všichni obdrželi pamětní diplom s hodnotou výkonu, ti
nejlepší pak medaile cenných kovů. Všem soutěžícím děkujeme za účast, výborné sportovní
výkony a dobrou náladu. Pro ty, kteří nedosáhli na žádnou medaili (respektive na čokoládovou), to snad bude motivace pro trénink
na příští ročník. Poděkování patří i všem organizátorům z řad učitelů i žáků naší školy, kteří
přispěli k hladkému průběhu sportovního dne.
Sportu zdar!
		             David Neuvald
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„Není důležité vyhrát, ale nevzdat se.“

rámci Olympijského dne pořádaného pod záštitou Českého olympijského výboru se pořádají každoročně běžecké závody. V letošním roce to připadlo na středu 8. září. Nebyl to žádný závod
a všichni žáci byli namotivováni, aby trať uběhli, byť úplně pomalu. Jsme rádi, že šlo vidět v očích žáků úsilí a nadšení a odměnou byl pro každého diplom, medaile a malé zdravé mlsání. Všem
patří zasloužená pochvala za snahu i pro mnohé za velký sportovní výkon.									         David Neuvald

Soutěž

Mladý zahrádkář
a Florista 2021
V

e středu 15. 9. proběhlo na Masarykově střední zemědělské škole v Opavě
oblastní kolo celostátní soutěže Mladý zahrádkář a Florista 2021. Naši školu
reprezentovali tito žáci: Natálie Krömerová, Tadeáš Stříbný, Amálie Hallerová,
Vendy Mazalová, Anna Sněhotová. Děti si ze soutěže odnesly nejen dárky v podobě krásné květiny a upomínkových předmětů, ale taky drahocenné zkušenosti
a zážitky z pěkně stráveného odpoledne. Jako bonus si Amálka Hallerová odnesla
krásné 3. místo v kategorii Florista. Všem soutěžícím děkujeme a Amálce blahopřejeme ke skvělému výsledku.
Kamila Dominiková
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Každý umí malovat

Sběr starého papíru – soutěž

V

P

e čtvrtek 9. září navštívil naši školu známý ilustrátor dětských knížek pan Adolf Dudek se
svým zábavným malováním, které se neslo v duchu: ,,Každý umí malovat!“. Dětem z třetích
a čtvrtých tříd ukázal, jak snadno a rychle mohou s pomocí základních geometrických tvarů
nakreslit zvířata a věci kolem nás.
Pan Dudek byl super a skvěle nás pobavil a rozesmál. Ukázal nám svoje ilustrované knihy
a potřeby na malování. Ukázal, jak z čísel nakreslit zvíře nebo věc. Bylo to super!
Eliška Hluchníková, Nela Gorgolová, 3.A
Včera nás navštívil pan malíř Adolf Dudek, který nám představil netradiční malování. Ukázal nám knížky, které sám kreslil. Předvedl nám různé tužky, štětce, šablony, spreje a skvěle nás
zapojil do programu. Paní učitelka kreslila podle jeho pokynů. U besedy dělal samé legrácky.
Všem se to moc líbilo!					
Sára Lamlová, 3.B
Včera jsme byli na představení od ilustrátora pana Dudka. Na začátku nám říkal, že maluje a dělá do knížek obrázky. Malou knížku ilustruje měsíc a velkou rok. Ukazoval, jak z kruhů
udělat medvídka. Na malování používá velký štětec, tužku, velkou tužku, modrý sprej. Také šablony hor a stromů. S paní učitelkou nakreslil sluníčko. Představení bylo zábavné.
Ondra Kocur, 4.B
Měli jsme jednu besedu o známém malíři. Nemohl jsem uvěřit, že u nás byl. Byl strašně
srandovní! Když se na něco ptal, a my odpověděli, řekl: ,,Díky, Google     !“. Myslel jsem, že
neumím malovat, ale on řekl, když umíš kolečko, umíš všechno a namaloval jsem kočku. Bylo
to prostě suprovní! Hodně jsem se bavil. Myslel jsem, že to bude nuda, ale mýlil jsem se, a to
hodně! Doteď se ještě směji z těch vtipů a té srandy. Neuměl jsem malovat, ale díky němu jsem
se to naučil.					             Erik Pospěch, 4.A

Místní knihovna Bolatice
bude v termínu
15. – 17. 11. UZAVŘENA.
Děkujeme za pochopení.

o menší pauze jsme se opět pustili do velmi užitečné soutěže ve sběru papíru. Ve dnech
5. a 6. října proběhlo na naší škole 1. kolo této soutěže tříd. Žáci za velké pomoci rodičů
nasbírali celkem 9,5 tuny papíru, který bude recyklován. Níže se můžete podívat na průběžné
výsledky této soutěže. Jedná se teprve o první poločas, ve druhém kole (květen) se výsledek
může velmi rychle změnit.
Rodičům děkujeme za účast a za podporu této akce.
Výsledky soutěže po 1. kole:
6. – 9. ročník
1. – 5. ročník
1. místo 6.A
1. místo 5.A
2. místo 7.A
2. místo 5.B                   
3. místo 7.B		       David Neuvald
3. místo 3.B

Drakiáda
L

etošní Drakiáda, kterou jsme uspořádali na místním kopci „Fusáku“, se nám velice vydařila.
Do oblak se vzneslo mnoho krásných draků různých tvarů a velikostí. Díky příznivému počasí,
které nám tentokrát opravdu přálo, nebylo zapotřebí s draky tolik sprintovat a děti si mohly užít
pouštění v plné parádě. Sluníčko nám krásně hřálo, vítr foukal jako o závod, a tak se kopec
brzy zaplnil malými i většími dětmi se svými rodiči či sourozenci. Novinkou a zpestřením akce
bylo tentokrát skákání na dračím panákovi nebo prolézání překážkové dráhy po dračím ocase.
Po zdolání všech nástrah a překážek si děti domů za odměnu a výdrž odnesly diplom s omalovánkou a malou dobrůtku. Tak zase za rok na kopci – AHOJ!	     Za MŠ Lucie Bršlicová
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ONLINE KATALOG TRITIUS
- návod k použití

knihovně máme od září nový knihovní systém a s tím je spojen i nový online katalog. Tento
katalog přináší inovace, se kterými je práce v katalogu mnohem snadnější. Nabízí například
funkce zobrazení již přečtených dokumentů přímo při vyhledávání v katalogu, možnost přidání
komentářů ke knihám apod.
Pro uživatelsky přívětivou práci s katalogem doporučujeme čtenářům se nejprve přihlásit do svého čtenářského konta. Tím se ulehčí následné zadávání rezervací a odkládání
dokumentů.
Přihlášení do čtenářského konta
Do svého účtu se můžete přihlásit v pravé horní části katalogu. Přihlásíte se pomocí čísla čtenáře (poslední dvoj-, trojnebo čtyřčíslí čárového kódu na starých
průkazech, na nových je rovnou vepsáno)
a PIN (ve tvaru RRMMDD - poslední dvojčíslí roku narození, měsíc a den narození
- 6. 12. 1990 napíšeme jako 901206).
Po upřesnění hledání a srovnání všech vyhledaných dokumentů dle potřebného kritéria můžete již neruVe svém kontě máte přehled o výpůjčkách,
šeně vybírat dokumenty. Katalog Vám umožní hledané tituly rezervovat (pokud není zrovna k dispozici)
rezervacích, poplatcích, … V nastavení si
můžete nastavit možnost zasílání informačních e-mailů a další informace.
VYHLEDÁVÁNÍ V KATALOGU
Nejjednodušším způsobem, jak lze vyhledávat v katalogu, je základní vyhledávání podle autora,
názvu díla, tématu, případně signatury knih. Pokud si nejste jistí, co přesně hledáte, necháte zvolené vše. Tuto možnost naleznete nad vyhledávacím polem. Vyhledávání lze dále omezit
na konkrétní druh dokumentu. To nalezneme vpravo vedle vyhledávacího pole. Pro složitější
dotazy máte k dispozici další typy vyhledávání, tj. pokročilé a kombinované, které si můžete
jednoduše zvolit nad vyhledávacím polem. Pokud znáte částečně název díla či autora, pomůže
vám našeptávač.

a také odložit (v případě, že kniha je fyzicky volná) pomocí tlačítka „Získat“.

Poté, co klikneme na tlačítko hledat, zobrazí se Vám seznam nalezených dokumentů. Ten si
můžete zobrazit buď jako výpis (s náhledem obálek a tlačítky s popisky),

V případě, že vás kniha zaujala, ale nemáte čas si ji momentálně přečíst, můžete si ji pomocí
tlačítka „Vybrat“ označit jako „oblíbená kniha“ a někdy v budoucnu se k ní vrátit.
Katalog Vám také přímo u dokumentu zobrazí informaci, jestliže jste ho měl někdy vypůjčen.

nebo jako tabulku (bez náhledů obálek a tlačítky bez popisků). Dále si můžete vybrat, kolik
dokumentů chcete zobrazit na jedné straně. Seřadit dokumenty můžete dle mnoha kritérií (dle
názvu, autora, roku vydání atd., a to včetně seřazení od A-Z i opačně).

Pamatujte však, že rezervování, odložení knihy, informace o tom, zdali byl dokument již
vypůjčen, je možné pouze, pokud jste přihlášeni ve svém čtenářském kontě.
S případnými otázkami se obraťte na knihovnice buď osobně, telefonicky (553 654 721), či
e-mailem (knihovna@bolatice.cz). 			            Jana Štěpáníková
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Bolatičtí hasiči navštívili kolegy v Kuźni Raciborske

V

sobotu dne 25. 9. 2021 navštívili členové SDH Bolatice Andrea Pytlíková, Dalibor
Ondruš s manželkou, Vilém Adamec s manželkou a Josef Plaček své kolegy v Kuźni
Raciborske.
Součástí návštěvy bylo uctění památky letos zesnulého, čestného člena naší organizace Jana

Twardawy položením kytice na jeho hrob. Při následném jednání s kolegy, Edwardem Morczincem
a Jarosławem Wawrzyniukem, jsme si vyměnili zkušenosti z fungování obou hasičských sborů
v době kovidové. Shodli jsme se na tom, že i přes komplikace, které současná doba přináší, je
dobré navázanou spolupráci dále rozvíjet.			
Vilém Adamec

Klub seniorů

svým bohatým výkladem seznámil s rostlinami, které díky čarověníkům dosahují minimálního
vzrůstu. Byli jsme udiveni počtem rostlin a velmi vkusně upraveným prostředím. Milovníkům
okrasných zahrad určitě doporučujeme! Další zastávkou bylo město Bílá, kde jsme se zastavili
u dřevěného kostela a malou procházkou došli k loveckému zámečku. Procházka okolo přehrady v Horní Bečvě nás dovedla k hotelu Valaška, kde jsme v příjemném prostředí poobědvali.
Poslední zastávkou byly Pustevny. Každý z účastníků si zvolil svůj program. Rychlou chůzí jsme
došli k soše Radegasta, soše Cyrila a Metoděje a v kostele si zazpívali píseň Na Velehradě. Jiní
si prohlédli stezku v oblacích, dřevěné a pískové sochy, ale všichni jsme byli zvědaví na opravené dřevěné malované stavby. Káva a zákusek byly příjemnou tečkou zakončení zájezdu.
První den měsíce října patří seniorům. Letošní slavnostní setkání pořádané Krajským svazem,
za účasti čtyř seniorek z našeho klubu, se konalo v Českém Těšíně.
Dne 10. 10. jsme v divadle Jiřího Myrona v Ostravě zhlédli muzikál West side story protkaný
známými melodiemi. Nádherné písně v nás zanechaly velmi silný zážitek. Doporučujeme.
Z měsíce listopadu jsme přesunuli na pátek 22. 10. Podzimní (krmášovou) zábavu, která se konala v sále
kulturního domu. Posezení u živé hudby, tanec, zpěv, připomenutí tradic, kterými se bavili naši předkové,
bohatá nabídka bufetu a kolo štěstí jistě přispěly k pohodě a příjemnému setkání.          Lydie Peterková

P

očátkem září se konaly na stadionu Emila Zátopka v Kopřivnici Krajské sportovní hry seniorů. Náš klub
zastupovali čtyři účastníci. Soutěžilo se v disciplínách: hod šipkami, střelba do florbalové branky, golf
snag, bollobal, hod do basketbalového koše, pétanque, běh s tenisovou raketou a míčkem a hod míčkem
na cíl. Organizace her byla na vysoké úrovni, všichni účastníci byli jejím průběhem nadšeni.
Dne 15. 9. se za účasti 20 seniorů z polského Bořutina a Krzanowic, 12 seniorů ze Závady a členů našeho klubu konaly ve skanzenu sportovní hry. Účastníci si mohli vyzkoušet kriket, pétanque,
hod míčem na koš, hod kroužky na cíl, hod spojenými míčky (bollobal) na hrazdu. Pepa Kučera
zasvětil přítomné do prvků jógy s názornou ukázkou a výcvikem.
Příjemné posezení bylo zpestřeno bohatým pohoštěním, na harmoniku zahrál Lojza Slivka. Zpívalo a tančilo se. Všichni společně jsme strávili překrásné odpoledne.
Koncem měsíce září pořádal Klub seniorů výlet do Miniarboreta Staříč. Majitel pan Holub nás
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Rozloučení s létem na Borové
N

a Borové jsme se rozloučili s létem opravdu stylově. Piráti či námořníci byli hlavním tématem sobotního odpoledne 11. září. Kulisy lodí, krásná výzdoba, hry a soutěže - to vše bylo
připraveno v areálu MŠ Borová. Nechyběly ani dílničky a tolik oblíbené nafukovací atrakce.
Odměnou všem dětem, které se zapojily do soutěží, byla zlatá medaile. Skvělé počasí a bohaté
občerstvení přispělo k dobré náladě a možnosti dobře stráveného odpoledne.
Poděkování patří všem členům Osadního výboru, místním nadšencům (Soňa, Venca ), paní
učitelce Šárce z MŠ Borová a všem, kteří zapůjčili různé rekvizity k dotvoření správné atmosféry.
Poděkování patří také obci Bolatice za finanční podporu akce. A díky vám všem, kteří chodíte
na námi pořádané akce - bez vás by to nešlo!
Za Osadní výbor Borová Silvie Hříbková

1.

2.
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Příspěvek za Římskokatolickou farnost Bolatice

P

řed námi se otevírají poslední dva měsíce
roku 2021. To, že čas nejen plyne, ale doslova „letí“, víme všichni. Začne pro mnohé
méně oblíbené pondělí, a než se otočíme, už
je tady ten příjemný páteční pocit nadcházejícího víkendu. A tak to jde týden co týden…
Jsme často v takovém tlaku, že opomíjíme to,
co je „teď“, skutečnost. Říká se, že chceme-li
v životě uspět, máme vložit minulost do rukou Božích, přenechat mu i budoucnost a žít
s Bohem v plnosti každý přítomný okamžik.
Přítomný okamžik nedrtí svou váhou, rychle
prchá, neunavuje, má lidské rozměry, můžeme
ho usměrnit a ovlivnit, ale hlavně prožít!
Čas posledních dvou let nebyl jistě pro nikoho
z nás dvakrát snadný. Mnohá omezení související s nemocí Covid-19 nás kolikrát nutila
dodržovat opatření, se kterými jsme třeba
vnitřně nesouhlasili, ale museli jsme se jim
přizpůsobit. Poznamenalo to náš pracovní,
osobní i farní život. Proto na svém zářijovém
zasedání Farní pastorační rada rozhodla, že
v tomto období podpoří zejména pastorační
iniciativy. Od října se tedy mladí lidé z naší
farnosti mají možnost zapojit do Společenství
mladých, scházet se začalo Společenství sv.

Stanislava, které je soustředěno na četbu
Písma svatého, uskutečnilo se požehnání dopravních prostředků (aut, motocyklů, jízdních
kol atd.), slavili jsme misijní neděli, scházet
se opět na faře začala schola (každou neděli
v 9:00 hodin) a také společenství naší farnosti, obnoveny byly dětské mše svaté (vždy
2. a 4. neděli v měsíci), začalo se s výukou
náboženství atd.

Co čeká naši farnost v nadcházejícím
období?

V pondělí 1. listopadu budeme slavit svátek
Všech svatých. Jde o společnou slavnost
lidí, kteří již vstoupili do „nebe“, to znamená do štěstí ve společenství s Bohem a se
všemi, kteří jsou spojeni s Kristem. V úterý
2. listopadu si připomeneme Památku všech
zemřelých - „Dušičky“. Jde o vzpomínku
na zesnulé, kteří jsou ve fázi „očišťování“. Církev nazývá toto konečné očišťování
„očistcem“. V tyto dny budou slouženy dvě
mše svaté, a to v 6:30 a 17:00 hodin. Dne
1. listopadu v 17:00 hodin bude mše svatá
sloužena za všechny zemřelé, jejichž jména
budou mít farníci opět možnost předem
vkládat do krabičky. Po této bohoslužbě se

Farní kalendář
na rok 2022

P

řipravujeme
farní kalendář
na rok 2022.
Bude nástěnný,
měsíční
a plný fotografií
našeho kostela
sv. Stanislava
a ze života ve farnosti.
Budeme rádi,
když se tento kalendář
stane součástí
vašich domovů!

uskuteční průvod na nový hřbitov, kde bude
krátká pobožnost.
V tyto listopadové dny lidé častěji než jindy
navštěvují hřbitovy a hroby svých zemřelých,
zdobí je květy, věnci a svícemi, které jsou symbolem života, a modlí se za mrtvé. V každém
z těchto dnů je možné získat jeden plnomocný
odpustek pro zemřelé návštěvou kteréhokoliv
kostela a splněním tří obvyklých podmínek
(být ve stavu milosti posvěcující, přijetí sv.
přijímání a modlitby na úmysl papeže) a modlitbou Otče náš a Vyznáním víry. Ve dnech 1.
až 8. listopadu je možné získat po splnění výše
uvedených tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastněné pouze duším
v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se
tam, třeba jen v duchu, za zemřelé. Denně je
možné získat jen jeden odpustek.
Od pondělí 1. listopadu začne platit zimní pořad bohoslužeb. To znamená, že večerní mše
svaté budou slouženy o hodinu dříve, tedy
v 17:00 hodin. Úřední hodiny farní kanceláře
pak budou od 15:30 do 16:30 (pondělí a pátek). O prvních pátcích pak pouze do 16:00
hodin, a to z důvodu prvopáteční zpovědi.
Ani se nenadějeme a vstoupíme do doby
adventní a doby vánoční. Advent, jakožto
slovo latinského původu, neznamená stále
se za něčím honit a „štvát se“, ale označuje
příchod a je dobou očekávání. Doba adventní
je cestou, která směřuje k Betlému, k chudým
jesličkám, kterým jsme symbolicky blíže a blíže v souvislosti s tím, kolik svící - plamínků
naděje - hoří na našem adventním věnci. K adventu již tradičně v naší farnosti patří rorátní
mše svaté, které budou slouženy ve všední dny
v 6:30 hodin (kromě středy). Srdečně jsou zvány na tyto nádherné mše svaté zvláště všechny děti! Pro školní děti pak bude připravena,
pokud to aktuální epidemiologická opatření
dovolí, snídaně ve školní jídelně.
V souvislosti s tím, že slavíme Rok svatého

Josefa, je v kostele k soše sv. Josefa dána krabička, kde je možnost až do 8. prosince 2021
vkládat své prosby. Toho dne bude v 17:00 hodin za všechny tyto úmysly sloužena mše svatá.
Využijme příležitosti svěřit Bohu na přímluvu
tohoto významného světce všechny záležitosti
naše i našich blízkých, zkrátka všechno to, co
chceme Bohu skrze sv. Josefa odevzdat.
V sobotu 11. prosince se v naší farnosti uskuteční celodenní adventní duchovní obnova, kterou
povede P. Petr Smolek. Obnova je zatím v jednání a bližší informace budou včas sděleny.
Vánoce jsou krásné zejména tím, že k nám
přichází něco blahodárného, co nás vymaňuje z běžných rituálů všedních dnů. Těšíme se
na toto období klidu, zastavení se, rozjímání…
Právě o Vánocích si křesťané na celém světě
připomínají v tuto dobu narození Ježíše Krista.
Tehdy, před dvěma tisíci lety, vstoupilo do lidských dějin něco zcela zvláštního, vzácného,
jedinečného – jako výzva celému lidstvu. Bůh
se z lásky k člověku stal člověkem! Tyto krásné
svátky budou v našem životě už kdoví po kolikáté, ale vždy mohou být jedinečné, neopakovatelné, vzácné! A jestli takové budou, to záleží
na každém z nás. Především pak na tom, co
do nich budeme chtít vložit. V našem chvatu
totiž mnohdy naprosto přehlížíme skutečnost,
že křesťanské Vánoce nejsou svátky starostí,
ale radosti, protože Někdo přišel na svět. Vánoce nám zvěstují převelikou radost: narodilo
se Boží dítě. Zrodila se Láska, která nám otevírá srdce. O časech bohoslužeb a pořádaných
farních akcích v tomto období budete aktuálně
informováni v ohláškách, na webových stránkách farnosti, ve Studánce nebo prostřednictvím obecního rozhlasu.
Do nadcházejících dnů přeji nám všem hojnost
Božích milostí, radost, pokoj, sílu pustit se
do práce, ale i sílu se zastavit!
Za Římskokatolickou farnost Bolatice
Pavlína Řehánková

Římskokatolická farnost Bolatice

Adventní duchovní obnova
sobota 11. prosince 2021 (9:00 - 18:00 hodin)
Téma: Bratr Ježíš mezi námi
Přednášející: P. ThLic. Petr Smolek
Místo konání: Kostel sv. Stanislava a fara
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Zahrádkáři informují
P

odzim je již v plném proudu, ale to rozhodně neznamená, že naše práce na zahradě je již
u konce. I v listopadu totiž musíte udělat pár úkolů, díky kterým se vaší zahrádkou budete
moci chlubit i příští sezonu. Tento měsíc bychom se měli věnovat především přípravě rostlin
k jejich přezimování. Mimo to ještě stále můžete pomalu dokončovat výsadbu nových okrasných
keřů a stromů. V poslední době je v zimě čím dál více časté, že sněhu moc nenapadne a v naší
zemi tak přetrvávají holomrazy. To neprospívá žádným rostlinám, a proto je dobré připravit jim
ochranu. Takovou ochranu můžete vyrobit z různých materiálů, výborným a osvědčeným je například suchá sláma, nebo také zbytek sena. Kolem rostliny můžete také rozmístit kompost, i ten vám velmi dobře
poslouží. Velmi často se také používá chvojí. Je poměrně
vzdušné, ale zároveň velmi odolné. A navíc, zbytky větviček se najdou na téměř každé zahradě. Ochranu můžete
také vytvořit ze spadaného listí, to je na podzim k dostání
opravdu všude. Právě v tomto měsíci nastává čas na to,
naposledy opravdu vydatně zalít stálezelené dřeviny. Jde
o poslední zálivku před příchodem zimy, proto se nebojte
rostlinám dopřát vody opravdu dostatek. Před tím, než
půda promrzne, máte ještě poslední možnost k přesazení
dřevin. Ovocné a okrasné dřeviny je nutné chránit před
hladovou lesní zvěří. Jedna taková návštěva a vaše stromky jsou zničené. Pokud máte na zahradě jezírko, i jemu
je potřeba věnovat pozornost. K tomu, aby v něm přežily
rybičky a rostliny, je potřeba, aby v jezírku byla dostatečná hloubka. Pokud vaše jezírko zdobí poměrně exotické vodní rostliny, mezi které například patří vodní hyacint nebo tokozelka,
bude nutné je na zimu z jezírka vyndat a umístit domů. Je naprostou nutností průběžně uklízet
spadané listí. Pod nánosem listů by totiž trávník mohl poměrně snadno zažloutnout, nebo ho
může také postihnout sněžná plíseň. Růže bývají často považovány za největší krásky, které
můžete na zahradě spatřit. A tyto královny potřebují před zimou vaši speciální pozornost. K růžím nahrňte lehkou zeminu, kterou smícháte s kompostem a přihrňte ho k růžím až do výšky
20 centimetrů. Tuto vrstvu pak můžete ještě pro jistotu přikrýt chvojím nebo slámou. Listopad
je také posledním měsícem, ve kterém můžete provést výsev podzimní zeleniny. Zasít tak tedy
můžete ranou karotku, petržel, ředkvičky, salát nebo cibuli a na jaře se již budete moci těšit
z čerstvé zeleniny. Listopad je ideálním měsícem, ve kterém lze provést postřik proti kadeřavosti broskvoní. Provádět se sice může od léta až do jara, ale listopad je ideálním měsícem.
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Nejlepší totiž je, pokud se postřik provádí ve chvíli, kdy již na stromě nejsou žádné listy. Jen tak
máte zaručeno, že je postřikem nezničíte.
Sníh představuje přirozenou ochranu pro všechny rostliny před účinky mrazu a suchého větru. Nepokrývá-li rostliny hutná sněhová peřina, může docházet k jejich poškození mrazovým
uschnutím. Mrazové uschnutí výrazně prohlubuje i studený vysušující vítr a silné sluneční záření.
Abyste tomuto poškození zabránili, je nutné v první řadě dobře volit stanoviště pro rostliny.
Dále je potřebné provádět zálivku vždy, kdy po delším mrazovém období dojde k snížení teplot
nad bod mrazu. Až poleví mrazivé období zcela, můžete dřevinám ostříhat všechny uschlé listy
a výhonky, čímž podpoříte jejich jarní rašení. Během prosince kontrolujte, zda nedošlo k poškození zazimování růží. Kontrolu provádějte zvláště, není-li dostatečná sněhová přikrývka, která
by růže chránila. Na svatou Barborku, tedy 4. prosince, se můžete vydat na nařezání barborek.
Větvičky kdoulovce, zlatice, jasmínu, které v tomto období
nařežete a dáte do vázy, vám na Vánoce rozkvetou. Rostliny
uchovávané na tzv. zimním bytě nezapomeňte pravidelně
kontrolovat, abyste včas předešli šíření chorob a škůdců.
Pelargonie vyžadují minimum vláhy. Během zimy rostliny
nepřihnojujte. Rozhodnete-li si pořídit živý vánoční stromek, při jeho výběru zkontrolujte kořenový bal, je-li kulatý
a má dostatek kořenů a také dostatek zeminy.
Živé vánoční stromky s nedostatečně vyvinutým kořenovým
systémem zpravidla nepřežijí příliš dlouho, protože se neujmou. Po Vánocích stačí strom na dva dny uložit do bezmrazé místnosti a následně jej můžete umístit ven a radovat se z něj po celý rok. Při teplotách pod nulou po trávníku
raději vůbec nešlapejte, mohlo by dojít k zlomení stébel.
Objevují-li se po dešti na trávníku louže, je nutné na jaře
provést jeho provzdušnění. Během prosince sklízíme máslovou kapustu i pórek. Pórek raději
skliďte už po prvních mrazech. Před mrazivým obdobím také sklízíme poslední růžičkové kapusty. Pozdní polníček, špenát či cibuli na záhonech chraňte před mrazem netkanou textilií.
Uskladněné zásoby zeleniny pravidelně kontrolujte. Objeví-li se kazové kusy, ihned je zlikvidujte.
Zabráníte tak dalšímu šíření chorob či škůdců. Chraňte jahodníky před mrazem ve větrných polohách pomocí chvojí či vláknité netkané textilie. Během prosince loňské pruty maliníku odřízněte
až u země, podpoříte tak nově vyrostlé výhony k plození ještě v tom roce, kdy vyraší. Jmelí patří
mezi jeden z hlavních symbolů Vánoc. I když se jedná o rostlinu parazitující na vodivém systému
stromů, nepředstavuje žádné větší riziko pro své hostitele.
V prosinci se hlavně těšíme na nejkrásnější svátky roku – Vánoce. A tak i já vám přeji, abyste to
nepřeháněli s úklidem a pečením a vařením, ale řádně si odpočinuli psychicky i fyzicky.
Za ČZS Karel Matelský

76 výjezdů je zatím druhý nejvyšší počet
za posledních 5 let

V

ýjezdová jednotka bolatických hasičů letos opět nezahálí. Covidová opatření sice v průběhu
roku slábla, nicméně i přesto tvořily činnosti související s dezinfekcemi veřejných prostor
a objektů třetinu všech výjezdů v období od ledna do konce září.
A zatímco první čtvrtina roku byla především ve znamení covidových výjezdů (19x + 2x čištění
kanalizace), tak druhá a třetí už byly více ve znamení výjezdů souvisejících s odstraňováním
následků silných bouřek a větrů a také likvidací obtížného hmyzu. Zejména dvoudenní zásah
v Bohuslavicích, o kterém jsme psali v jednom z předchozích vydání zpravodaje, se významně
projevil ve výjezdových statistikách naší jednotky.
Letní měsíce pak přinesly určité zklidnění, neboť větší počet výjezdů souvisel s případy,
které byly méně akutní. Jednalo se především o likvidace obtížného hmyzu, asistence
u kulturních akcí a v neposlední řadě také práce pro obec (čištění kanalizací). Celkový

počet neakutních výjezdů v letních měsících se tak zastavil na čísle 16.
Akutní výjezdy (12x) se týkaly především odstraňování následků silných bouřek doprovázených
přívalovými dešti a silným větrem, a to nejen v Bolaticích a blízkém okolí, ale také v oblastech
zasažených tornádem na jižní Moravě.
Dále zde patřily také ty, které se týkaly pomoci osádce zdravotnické záchranné služby při snesení
pacienta do jejich vozidla, poplachů elektrické požární signalizace ve výrobním objektu v Kravařích (2x), požáru tújí v Kravařích a v neposlední řadě také zásah u žhnoucí rozvodné skříni
v rodinném domě po úderu blesku.
Celkových 76 výjezdů od ledna do konce září je tak meziročně druhý nejvyšší počet výjezdů
ke všem typům událostí za posledních 5 let. Věřme, že do konce roku budou bolatičtí hasiči spíše
pomáhat u kulturních a sportovních událostí, než u požárů a jiných akutních pomocí.

Období leden - září v letech 2017 - 2021
Druh události

Požáry
Technické pomoci
Likvidace obtížného hmyzu
Odstraňování následků bouřek, dešťů, větrů
Snesení pacientů
Dezinfekce COVID
Plané poplachy
Asistence u kulturních akcí
Čištění kanalizací
Kácení stromů
Práce pro obec – ostatní
Celkem

2017 2018 2019 2020 2021
7
7
6
9
4
2
1
3
4
1
10
12
4
9
7
8
5
9
20
22
1
0
0
3
1
0
0
0
27
25
0
3
3
3
2
2
8
5
2
6
14
7
6
8
7
2
0
0
4
0
0
2
1
2
1
46
45
37
91
76

Celkem
33
11
42
64
5
52
11
23
42
6
6
295

Martin Adamec
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Nové zprávy ze „staré školy“ SPOLEČENSKÁ KRONIKA

září - říjen 2021

P

rvní říjnový víkend proběhl v Herolticích u Tišnova Slet dětí organizace KONDOR. Naše skupina Vesmír Bolatice pod tuto celorepublikovou organizaci patří rovněž, proto jsme se na tuto
akci vydali i my. Z naší obce vyrazilo za víkendovým dobrodružstvím celkem 17 našich členů,
z toho bylo 14 dětí. V rekreačním areálu u Heroltic nás čekal nabitý program, který byl zakončený sobotním večerním ohněm za doprovodu kytary. A nutno říct, že hřejivé plameny přišly
náramně vhod, když na nás s končícím dnem čím dál více dotíral chlad nedaleké řeky Svratky.
S nastupujícím listopadem se všichni choulíme do teplých kabátů a když se ohlédneme kousek
zpátky, můžeme už jen zhodnotit právě uplynulé podzimní prázdniny, během kterých naše skupina uspořádala pobytové akce pro děti, a to hned třikrát. Oddíl Arakis se vydal do Jeseníků,
oddíl Orion s družinou Orionek využil k programu prostor místní základní školy a Klub přátel
skupiny Vesmír strávil tzv. podzimky na Turistické základně v Klokočově u Vítkova.
V sobotu 20. listopadu spolu s místní knihovnou připravujeme pro děti, jejich rodiče i ostatní
nadšence tzv. Deskohraní. Tato akce, jak už sám název napovídá, se bude točit kolem deskových her a bude probíhat celé sobotní odpoledne až do pozdních nočních hodin. K dispozici
budou jak hry klasické, tak i novější. A samozřejmě bude možné donést si i nějakou oblíbenou
hru s sebou. V průběhu akce bude zajištěno také občerstvení. Bližší informace o Deskohraní
přineseme v nejbližší době.
Tomáš Rataj

Vánoční trhy
V

ážení občané, pokud nám situace dovolí, obec Bolatice by opět ráda uspořádala první
adventní neděli 28. listopadu v kulturním domě Vánoční trhy.
Pokud znáte prodejce se zajímavým zbožím, popř. sami něco vyrábíte, nabízíte, určitě budeme
rádi, když nám předáte kontakt na OÚ Bolatice, G. Bočkové, tel.: 553 654 996.
Na všechny prodejce a na návštěvníky trhů se těšíme!		
Gabriela Bočková

Hrdobčí taškařice
se vydařily

H

udebně-povídkový večer pod taktovkou tvůrčí skupiny Hrdobci a tria violoncellistů Osamělé
Palačinky si nenechaly ujít více jak tři desítky kultury chtivých posluchačů. Stand-up se
střídal s hudebním vystoupením složeným ze známých hitů (Let It Be, With Or Without You atd.),
prostě dvěma slovy – úžasný večer!
Informace o tvůrčí skupině Hrdobci: www.hrdobci.cz, Osamělé Palačinky najdete například
na kanálu YouTube. 					            Jana Štěpáníková

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

7
44

Úmrtí
- Počet od minulého vydání
- Počet od začátku roku		

8
37

Jubilanti
92 let – 1, 91 let – 1, 90 let – 1, 85 let – 3,
80 let – 7, 75 let – 7, 704. let – 9

Knihovna a její aktivita
N

a začátku října se v knihovně uskutečnil tradiční Týden knihoven. Mohli jste využít registrace
zdarma nebo amnestii na upomínky. Ty jsme prominuli v celkové výši 621,- Kč!
Co se týče kulturních akcí, proběhl hudebně-povídkový večer s Hrdobci a Osamělými Palačinkami. Kdo jej zmeškal, může si užít kulturu na minikoncertu BosoBos, který bude v úterý 23.
listopadu od 18:00. Pexesový turnaj pro děti byl bohužel z důvodu vysoké nemocnosti zrušen.
A snad nám zdravotní situace dovolí uspořádat tradiční předvánoční akci „Napiš dopis Ježíškovi“! Měla by být v úterý 7. prosince od 16:00. Na programu bude nejen psaní dopisů, ale
i nějaká ta dílnička pro děti, ochutnávka cukroví a punče…
Moc se těšíme ale i na vaše „obyčejné“ návštěvy knihovny! 	            Jana Štěpáníková
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Zlatá svatba (50 let)
2
				Marcela Bochňáková

Pozvánka na setkání jubilantů

O

bec Bolatice zve občany na tradiční setkání jubilantů, kteří v roce 2020 a 2021 oslavili 75
a 70 let, kamennou, diamantovou nebo zlatou svatbu.
Setkání s kulturním programem a občerstvením se uskuteční v sále kulturního domu dne 16. listopadu v 16:00 hod. (pro loňské jubilanty) a dne 23. listopadu v 16:00 hod. (pro letošní jubilanty).
				
Marcela Bochňáková

Pozvánka na předpokládané
kulturní akce do konce roku
05. 11.
09. 11.
13. 11.

Strašidelná stezka Borovou
5.
Den strašidel JINAK
Svatováclavský hudební festival – koncert Evy Dřízgové-Jirušové
s doprovodem (kostel sv. Stanislava)
16. 11. Setkání s jubilanty (KD)
20. 11. Deskohraní (KD)
23. 11. Setkání s jubilanty (KD)
23. 11. Minikoncert BosoBos (knihovna)
28. 11. Vánoční trhy (KD)
05. 12. Vánoční oslava (pořadatel SNS)
05. 12. 	 Adventní koncert Petra Bendeho (kostel sv. Stanislava)
07. 12. Napiš dopis Ježíškovi (knihovna)
19. 12. Oslavy 770 let obce Bolatice od první písemné zmínky o rok později
24. 12. Zpívání koled pod vánočním stromem na Borové
VŠECHNY AKCE BUDOU PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNY, POPŘ. DOPLŇOVÁNY DLE SOUČASNÉ SITUACE.
					
Gabriela Bočková

Připravované plesy na rok 2022
07. 1.
21. 1.
29. 1.
11. 2.
18. 2.
26. 2.

Ples seniorů
Sportovní ples
Obecní ples
Školní ples
Voltižní ples
Hasičský ples s pochováním basy
Gabriela Bočková
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Koncert kapely JELEN
M

ladičké hudební uskupení, které si říká
P.E.T.R. S KAPELOU, zahájilo jako „předskokan“ v páteční podvečer 10. září v naší
obci velkolepý koncert kapely JELEN. Svými
vlastními líbivými texty rozpohybovali publikum všech věkových kategorií. Postupně
do areálu fotbalového hřiště v Bolaticích
přicházely houfy dalších návštěvníků, kteří se
neuměli dočkat vystoupení JELENA. Hodinka
a půl se známými hity uběhla jako voda. Velice příjemná atmosféra, kterou kluci z kapely
přenesli i na posluchače, se šířila celým večerem. Kdo totiž hned po JELENECH nespěchal domů, dočkal se i slíbené AFTER PARTY
s dýdžejem, který závěr pátečního večera pořádně rozparádil.				
Gabriela Bočková
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Pozvánka na Den strašidel JINAK

D

ne 9. listopadu zveme všechna strašidýlka, strašidla, děti a doprovod do průvodu ulicemi Bolatic. Na fotbalové hřiště nás budou doprovázet tentokrát bubeníci z BUMBUM BANDU. V areálu
hřiště si pro vás členové KONDORU, skupiny Vesmír, připravili tematické úkoly za drobné odměny. Závěr Dne strašidel bude patřit tradičnímu ohňostroji.
Srdečně zveme všechny příznivce světýlek a strašidýlek na zábavnou akci!									    Gabriela Bočková

Fotogalerie z Barevného večera
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Život lvíčat
L

víčata vůbec nezahálí a snaží se na sobě
pracovat, co nejvíce to jde. Během podzimu
jsme odehráli mnoho turnajů, mistrovských
a přátelských zápasů a k tomu jsme absolvovali bezpočet tréninků. Povedlo se nám stabilizovat trenérský kádr. Můžeme říct, že máme
u každé kategorie dva trenéry anebo trenérky.
Samozřejmě hledáme i tady nové tváře a kdo
by měl zájem, budeme rádi, když přijde mezi
nás     . Rozjeli jsme i miniškoličku, tedy děti
od 3 až 4 let, kde pracujeme na základní pohybové průpravě kluků a dívek. Pak následuje
školka. Děti 5 - 6 let, které se už kromě pohybových her seznamují i s fotbalem pomocí různých
her a příběhů. Další dvě kategorie jsou mladší
a starší přípravka. Tato dvě družstva už hrají své
soutěže. Poslední týmy jsou mladší a starší žáci,
u kterých se nám podařilo vytvořit skvělou partu.
Plánujeme pro ně i zimní soustředění. Dbáme
na to, aby to všechny naše děti bavilo. Rozvíjíme
herní činnosti jak jednotlivců, tak skupin a v neposlední řadě se snažíme o rozvoj osobnosti
člověka pro další život.                 David Steffek

ISport
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Ukončení prázdnin
V

e spolupráci s obcí a základní školou jsme se rozhodli uspořádat sportovní rozloučení
s prázdninami. Celé odpoledne se neslo v duchu pohybu a zábavy. Děti si mohly u nás
vyzkoušet střelbu na terč, projít všechna stanoviště (byla pod dohledem deváťáků) a odnést
si sladkou odměnu. Byl také připraven skákací hrad a novou atrakcí, která nenechala nikoho
suchým, byla aréna pro vodní fotbálek. Pod pergolou nás čekalo malování na obličej. A nemohlo chybět ani dětské a dospělé kolo štěstí. Během celého odpoledne nás provázeli dva klauni,
kteří umocňovali atmosféru. Všem děkujeme za účast a těšíme se na další takovou akci.
David Steffek

Inzerce/Kultura
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Historické pohlednice Bolatic
1) Pohlednice z Bolatic, rok 1910: kostel, nádraží, hospoda U Dudy (dnes Pod Kostelem),
Křeménky, hájovna, zámek.
2) Pohlednice z Bolatic, rok 1915: kostel, interiér kostela, škola (dnes turistická ubytovna a sídlo KONDOR, skupina Vesmír Bolatice), hospoda U Dudy (dnes Pod Kostelem).
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Prajzská rallye 11. 9. 2021

D

ne 11. září 2021 přivítalo koupaliště Bolatice účastníky již 19. ročníku mezinárodní orientační soutěže historických vozidel pod názvem PRAJZSKÁ RALLYE, kterou uspořádali
členové Auto Moto Clubu Kravaře a Vojenského muzea v Chuchelné.
Soutěž je velice populární mezi širokou veřejností, neboť diváci mají možnost zhlédnout nejen
historická vozidla, ale i zajímavé soutěžní úkoly na jednotlivých kontrolních stanovištích. Hodnocení soutěžících je totiž v závodě stanoveno dle pravidel tak, že vítězem je vyhlášen vždy
účastník s nejvyšším dosaženým celkovým počtem bodů, které postupně získává za splnění
úkolů na jednotlivých průjezdních kontrolách, a to bez ohledu na rychlost a pořadí dojezdu
do cíle. Takový systém umožní aktivní zapojení do soutěže nejen řidičům vozů, ale i spolujezdcům včetně dětí a mládeže.
Tak jako v předešlých letech vedla trasa soutěže i letos přes území Polské republiky. Start a cíl
soutěže byl v Bolaticích v prostoru koupaliště, na soutěžící posádky historických vozidel čekalo
na trati dlouhé 58 km celkem 6 kontrolních stanovišť, kde postupně plnily tyto soutěžní úkoly:
KS 1, Rohov - In - Line areál (losy),
KS 2, Chuchelná - muzeum (vlaštovka),
KS 3, Tworkow - zámek (petangové koule),
KS 4, Píšť - koupaliště (vědomostní test),
KS 5, Bohuslavice - točna (20hranná kostka),
KS 6, Kravaře - areál Mezivodky (hod míčkem).
Na trasu letošního ročníku soutěže Prajzská Rallye se vydalo 151 startujících posádek. Startující měli možnost se v průběhu soutěžní jízdy potěšit upravenými obcemi a městy „Prajzské“
a představit své nádherné veterány divákům podél trasy a u průjezdových kontrol. Rádi bychom
zdůraznili skutečnost, že startovní pole netvořili pouze účastníci z ČR, ale mnoho soutěžících
ve startovním poli přijelo ze zahraničí (z Polska a Slovenska). Mezinárodní účast dokládá vysokou úroveň a prestiž této soutěže, což přispělo k dobré prezentaci nejen samotné soutěže
či pořádajících klubů, ale také k prezentaci měst a obcí celého regionu Hlučínsko a našich
sponzorů, a to nejen v rámci našeho regionu, ale i za jeho hranicemi.
Po dojezdu do cíle bylo pro účastníky připraveno bohaté občerstvení a příjemná přestávka před
závěrečným vyhodnocením a vyhlášením výsledků. Nejúspěšnějším účastníkům v jednotlivých
kategoriích byly předány poháry a hodnotné ceny věnované našimi sponzory a pořádajícími
kluby.
Rádi bychom tímto poblahopřáli vítězům jednotlivých kategorií.
Vítězové v jednotlivých kategoriích:
Kategorie automobilů
Kategorie A 1 (Auto do 1930)		
Gorcsakovszki Jan
CZ
Citroen 5 HP             
Kategorie A 2 (Auto 1931 - 1945)
Kološ Jiří		
CZ
BMW 315
Kategorie A 3 (Auto 1946 - 1960)
Martinus Josef
CZ
Škoda Felicie
Kategorie A 4 (Auto 1961 - 1970)
Štěbra Pavel
CZ
VW Kaffer
Kategorie A 5 (Auto 1971 - 1991)		
Martinus Josef
CZ
Škoda 100		
Kategorie motocyklů
Kategorie M 1 (Moto do 1930)		
Kategorie M 2 (Moto 1931 - 1945)
Kategorie M 3 (Moto 1946 - 1960)
Kategorie M 4 (Moto 1961 - 1970)
Kategorie M 5 (Moto 1971 - 1991)
Kategorie M 6 (Moto 1991 a nové)

Kwiaton Bartosz
Šufana Pavel
Krzystof Stokowy
Szcepan Kulik
Sitta Vladimír 	
Arkadiusz Rosak

PL
CZ
PL
PL
CZ
PL

Harley- Dav. VL
BW-175 Standart
BMW R51/3   
K- 750
Simson SR 50
BMW R110 RS

Soutěž klubů							
1. místo Polkie Stwarzyszenie Motorazacyjne FUKS - Jestrzebie Zdroj
Další ocenění:
Nejstarší účastník: Jan Krajčík, 1941
Nejmladší účastník: Adam Eliáš, 2004
Nejvzdálenější účastník: Maciej Sobecki, 459 km

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Auto Moto Clubu Kravaře a Vojenského muzea Chuchelná bychom tímto chtěli poděkovat Zastupitelstvu obce Bolatice a obcí Tworkov, Bohuslavice, Rohov, Píšť, Chuchelná
a městu Kravaře za podporu a zájem o tuto akci.
Dále bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří nás podporují a na tuto akci jakkoliv
přispěli.
FILIP - oční centrum Kravaře Jařabová - cukrárna Kravaře, Mazal - květinářství Bolatice, Baranová - květiny Kravaře, Šimeček - krby a kamna, MS - Zem - Matěj Scheffczik, MSEM, ELTOM, Hodinářství Heribert Sentenský Kravaře, spolek důchodkyň z Rohova, Lukáš Moravec - autoservis,
Schomburg - Stavební chemie, Harley Davidson Ostrava, Masokombinát Klemens, Petrometal
Bolatice.
V závěru bychom taktéž rádi poděkovali všem pořadatelům za jejich náročnou práci a obětavost, všem účastníkům za účast a všem divákům, kteří přišli podpořit naše soutěžící a pomohli
tak vytvořit skvělou atmosféru celé soutěže!
Děkujeme vám všem za dosavadní podporu a věříme, že nám i nadále zachováte přízeň.
Těšíme se na další spolupráci při následujícím 20. ročníku soutěže PRAJZSKÁ RALLYE.
Lukáš Rinka, Jan Dorušák a Karel Kotzian, AMC Kravaře

Sport
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Florbalistům začala nová sezona

P

o strastech, které přineslo nečekané úmrtí předsedy klubu Víti Poskočila, se florbalistům FBC
Letka již naplno rozběhla nová sezona. Předsedou klubu se stal Rostislav Plaček, manažerem klubu Stanislav Josefus a klubovým sekretářem Adam Wollný. Věříme, že všichni společně
navážeme na florbalový příběh, který začal Víťa psát.
Sezona začala přípravným turnajem pro přípravku a elévy, kterého se ve sportovní hale v Bolaticích zúčastnilo v těchto dvou kategoriích celkem 10 týmů. Všechny děti byly za snahu oceněny
medailí a sladkou odměnou.
V kategorii přípravka suverénně zvítězila domácí FBC Letka, v kategorii elévové pak Letka brala
druhé a páté místo. Nadšení a radost dětí, které si po delší době mohly zase zahrát soutěžní
utkání a vidět se s kamarády z jiných týmů, bylo pak odměnou pro všechny trenéry.
Oficiální soutěže startují postupně, z mládežnických týmů zatím do bojů zasáhlo družstvo mladších žáků, dorostenců, juniorů a juniorek.
Mladší žáci, kteří hrají svá utkání turnajovým systémem, dovezli z prvního turnaje v letošní
sezoně skvělé stříbrné medaile.
Dorostenci hrají letos nově 2. ligu a vstup do nové soutěže jim vyšel na výbornou – v prvním
dvojutkání porazili ve sportovní hale v Horní Suché rezervu prvoligových Vítkovic fotbalově 2:0

a 1. FBC Karviná výsledkem 5:2.
Druhou ligu hrají rovněž nově také naši junioři a také oni měli skvělý vstup do sezony, když v Krnově dokázali porazit tým FbK Horní Suchá poměrem 7:3 a 1. MVIL Ostrava 5:4.
Nově jako klub pracujeme také na založení kompletní ženské složky, kdy se nám letos podařilo
přihlásit do soutěží hned dvě družstva – mladší žákyně a juniorky. Mladší žákyně na svou premiéru čekají, juniorky mají za sebou hned 4 zápasy. Bohužel, ani jeden zápas body do tabulky 3.
ligy juniorek nepřinesl, avšak zlepšující se hra dává tušit, že holky dlouho bez bodu nezůstanou.
Mužskému áčku, hrajícímu první ligu, patří momentálně výborné 8. místo z celkem 14 účastníků,
a to s bilancí 4 výhry a 3 porážky.
Letošní sezona je pro nás průlomová, do soutěží jsme přihlásili hned 10 mládežnických týmů a 4
dospělé, v tomto ohledu se jedná o rekordní zápis. Pokud se o našem působení chcete dozvědět
více, můžete se podívat na naše webové stránky www.fbcletka.cz, rovněž nás naleznete na sociálních sítích Facebook a Instagram.
Nábory u nás probíhají celoročně, bližší informace naleznete na náborových plakátech, které
jsou zde ve zpravodaji, anebo si o informace můžete napsat nebo zavolat Adamovi Wollnému,
adam.wollny@seznam.cz, tel.: +420 728 468 668.		                Trenéři florbalu
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5. 12. v 17 hodin
00

kostel sv. Stanislava

Akustický koncert Petra Bende v netradiční sestavě s kytarou, cimbálem a basou.
Zazní největší hity jako např. Nad horů svítá, Tráva, Anděl perutí mách, ale i úprava lidové
písně a další hudební překvapení. To vše v klidnějších a akustičtějších aranžích.
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SPECIALISTA
na Bolatice a okolí

Šárka Straková
773 772 007

„Prodávám nemovitosti
tak, abych z toho měla radost“.







Odborné poradenství
Řešení exekucí
Zprostředkování prodeje
Odkup nemovitostí
Zálohy před prodejem

Topení na tuhá paliva škodí
zdraví !!!
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