BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

Vážení spoluobčané,
milí Bolatičtí a Borovští,
nejen že máme za sebou téměř tři čtvrtiny
roku 2022, ale máme za sebou i čtyři roky
volebního období. Ve dnech 23. a 24. září
proběhnou volby do zastupitelstva obce a vy
rozhodnete svými hlasy, kdo bude zastupitelem obce pro další 4 roky.
Na minulé volební období bude nahlíženo asi
jinak než na ta předchozí. Vždyť v letech 2020
a 2021 jsme zažili kvůli Covid-19 taková
omezení svobody, až se podepsala na životě
i chování lidí.
Lidé si odvykli chodit na akce, lidé si odvykli chodit do kostela, lidé začali být na sebe
navzájem nevraživí.
A do toho ještě přišla válka na Ukrajině
a extrémně drahé energie. To vše úplně mění
myšlení člověka. Ale není se co divit. Zvykli
jsme si na mnohem lepší životní úroveň,
na sociální jistoty a najednou o tyto výhody
přicházíme.
V minulosti zažívali lidé války, přicházeli o své
blízké, byli zavíráni za svůj názor, měli nedostatek peněz i jídla. A přesto přežili. Proč?
Uskromnili se, semkli se navzájem, soused
pomáhal sousedovi, příbuzný příbuznému, až
z toho vznikla např. naše krásná vesnice.

Věřím, že současná energetická situace se
za rok či dva změní, svět zkrotí energie a my
se vrátíme k našemu poklidnému životu.
Ale nevím, zda vymizí ta nevraživost ze společnosti. Moc bych si to přál, protože vždy je
lepší se usmívat na souseda, spoluobčana,
než je nenávidět.
Víte, za 24 let ve funkci starosty jsem zažil
mnoho nenávisti mezi lidmi, především mezi
blízkými a sousedy. Jak já děkuji Pánu Bohu
za to, že mám výborné sousedy, které mohu
kdykoliv požádat o pomoc a že mám skvělou
rodinu, která drží pohromadě a nezávidí si.
A moc bych to přál i vám všem. Většina z vás
to tak má, ale najdou se výjimky, a to pak jde
někdy i o život…
Milí spoluobčané,
velmi nám všem přeji, ať zvládneme současnou ekonomickou i lidskou krizi. I tím, že
budeme držet spolu, vzájemně si pomáhat
a podporovat.
Nedávné bolatické Dožínky mi ukázaly, jak
jste skvělí. Nádherná výzdoba plotů, velká
účast krojovaných občanů v průvodu a hojná
účast na programu Dožínek, přestože se rozpršelo…I proto nás občané z jiných vesnic
obdivují.
Upřímně vám děkuji za spolupráci, za vaši
práci pro obec i ostatní občany, děkuji vám
za podporu akcí a aktivit obce i spolků
a děkuji vám za vaše otevřená srdce pro
pomoc těm, kteří pomoc potřebují.
Bylo mi velkou ctí být Vaším starostou.
Herbert Pavera

Dožínky 2022
V

sobotu 20. srpna byly mší svatou za poděkování za úrodu zahájeny letošní Dožínky. Co jim ale předcházelo? Minimálně
den předem občané uklízeli kolem svých
domů, zdobili ploty a předzahrádky. Koně
byli perfektně vyhřebelcováni a auta naleštěna, aby se pak během slavnostního
průvodu pěkně „blýskla“. Aby cesta nebyla
jednotvárná, do kroku hrála účastníkům
průvodu Malá hasičská dechová hudba.
Na hřišti jsme pak mohli zhlédnout plejádu krásně nazdobených alegorických vozů
nejen zemědělců, ale i spolků a dalších
účastníků průvodu. Přivítáním starostou
obce a zdravicí hostů začal bohatý kulturní

program. Karel Gott revival Morava přítomné dobře naladil a díky tomu ani nevadilo,
že občas zapršelo. Zejména děti se v kalužích vyřádily! Nejen hudbou živ je člověk,
a proto nemohlo chybět bohaté občerstvení.
Po přehlídce těch nejkrásnějších klobouků
zahráli The Beatles Collection Band a již se
čekalo na hlavního hosta programu, zpěvačku Barboru Polákovou s kapelou. „Nafrněná“ zvedla od stolů i přes neustávající déšť
dostatek hudby chtivých, kteří vytvořili pod
pódiem skvělou atmosféru. Děkujeme všem,
kteří svou pílí, šikovností, ochotou a účastí
přispěli na oslavě Dožínek k pohodové atmosféře! 		
Gabriela Bočková

Motto: „Nechtěj být člověkem, který je úspěšným, ale člověkem, který za něco stojí“.
		
(Albert Einstein)
„Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, kdykoli
padneme. 		
(Konfucius)

Obec Bolatice děkuje všem, kteří pomáhají druhým
a pracují pro druhé

M

inulé týdny a měsíce ukázaly, že v naší
obci je mnoho nesmírně vstřícných lidí
a lidí s velkým srdcem.
Pomáhali organizovat akce pro druhé,
pomáhali těm, kteří pomoc potřebují ať už
finančně, nebo materiálně.
Obec Bolatice si váží této pomoci a všem
občanům, organizacím i firmám děkuje.
Spoluobčanům:
- za péči o čistotu veřejných prostranství
(úklid chodníků, cest, sekání trávy);
- za hlášení poruch na majetku obce (vodovod, kanalizace);
- desítkám občanů - za pomoc ukrajinským
občanům, kteří u nás našli azyl a chvíli klidu;
- občanům z ulic Souběžná, Svobody, Hlučínská, Opavská - za nádhernou dožínkovou výzdobu, kterou obdivovali návštěvníci
i účinkující Dožínek;
- panu Rudolfu Nandzikovi - za spolupráci
při organizaci Dožínek a jejich moderování;
- panu Dominiku Theuerovi - za spolupráci
při organizaci Dožínek;

- panu Marku Kalužíkovi - za spolupráci při
organizaci Dožínek (zajištění rozvodu elektřiny);
- paní Lydii Peterkové - za spolupráci při
organizaci Dožínek;
- panu Pavlu Kocurovi - za nafocení oslavy
Dožínek v kostele, v ulicích obce;
- panu Pavlu Richterovi - za materiální pomoc
při oslavě Dožínek;
- panu faráři Lesławu Mazurowskému - za sloužení dožínkové mše svaté;
- manželům Kiszkovým - za finanční dar
na Dožínky;
- bolatickým zemědělcům - za účast v dožínkovém průvodu s alegorickými vozy;
- panu Richardu Sněhotovi - za převoz muzikantů na alegorickém voze v dožínkovém
průvodu;
- paní Magdě Juráškové - za pomoc při organizaci Dožínek;
- manželům Marii a Františku Fusovým za nesení obětních darů na dožínkové mši
svaté, za finanční dar na Dožínky.
- spoluobčanům z ul. Bělská a Okružní - za

zorganizování Štrassenfestu pro veřejnost
Spolkům a organizacím:
- Dětské organizaci Kondor - za pořádání
letních táborů pro děti a za vstřícnost
k ubytování ukrajinských občanů;
- SDH Bolatice - za uspořádání hasičské
soutěže, za pořádání letního tábora pro
děti, za spolupráci při organizaci Dožínek,
za podporu družební spolupráce s polskou Kuzniou Raciborskou a slovenským
Kysuckým Lieskovcem, za čerpání vody ze
sklepů občanů při přívalových deštích;
- Klubu seniorů - za spolupráci při organizaci Dožínek, za nakosení obilí na Dožínky,
za výzdobu schodů do kostela na Dožínky,
za účast v dožínkovém průvodu, za přípravu a roznášku ochutnávky žňových jídel,
za vystoupení na Dožínkách, za reprezentaci obce na akcích v regionu i v Polsku;
- SDH Borová - za uspořádání hasičské soutěže, za účast na Dožínkách, za organizaci
slavnostního otevření nové běžecké dráhy,
za zapůjčení stolů a lavic na obecní akce;

- FK Bolatice - za pořádání fotbalových kempů
pro děti, za spolupráci při organizaci Dožínek,
za zapůjčení hřiště, za zajištění prodejního
stánku na Dožínkách, za zapůjčení stolů, lavic
a dalšího materiálu pro obecní akce;
- bolatickým turistům - za podporu družebních aktivit se slovenskými turisty z Doľan,
za účast v dožínkovém průvodu;
- Myslivecké společnosti Křeménky - za účast
v dožínkovém průvodu, za spolupráci při
organizaci Dožínek, za zapůjčení stolů, lavic
a stanů na obecní akce, za zajištění prodejního
stánku na Dožínkách;
- Malé hasičské dechové hudbě - za spolupráci při organizaci Dožínek, za reprezentaci
obce na oslavách v regionu;
- členkám souboru Borovanka - za účast
v dožínkovém průvodu, za vystoupení na Dožínkách a spoluorganizaci Dožínek;
- chovatelům holubů - za zajištění holubů
na slavnostní zahájení Dožínek;
- Klubu historických vozidel - za zajištění
pokračování na str. 2
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historických vozidel do dožínkového průvodu;
- souboru Burianky - za účast v dožínkovém
průvodu;
- Českému svazu zahrádkářů - za účast
v dožínkovém průvodu s alegorickými vozy
a za dožínkovou výzdobu před moštárnou;
- Českému svazu včelařů - za účast v dožínkovém průvodu s alegorickými vozy;
- Slezsko-německému svazu na Hlučínsku,
Bolatice - za účast v dožínkovém průvodu.
Firmám:
– TS Bolatice - za odstraňování závad

na majetku i ve volném čase zaměstnanců,
za pomoc při organizaci Dožínek a zapůjčení
rekvizit, zaměstnancům koupaliště za péči
o hosty z družebních vesnic;
- panu Vlastislavu Poláškovi - za materiální
pomoc při přípravě Dožínek a za přípravu soutěže v řezání dřeva;
- Zahradnictví Mazal - za sponzorování a realizaci dožínkové výzdoby na hřišti, v kostele,
za materiální dary na Dožínky;
- restauraci BARCA na hřišti - za materiální
pomoc při Dožínkách;

Zpravodajství z obce
- firmě STOKLASA - za materiální pomoc
a spolupráci při Dožínkách;
- firmě Bočrad, s.r.o. - za zapůjčení materiálu
na Dožínky;
Ostatním:
- zástupcům družebních vesnic Rudy, Kuznia
Raciborska, Linum, Dołany, Kysucký Lieskovec, Královské město Slaný - za účast
na oslavě Dožínek;
- majitelům koní z okolí - za účast v dožínkovém průvodu se svými koňmi a vozy;
- obcím Kobeřice, Štěpánkovice - za zapůj-
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čení lavic, stolů, stanů na Dožínky;
- MAS Hlučínsko - za zapůjčení stánků
na Dožínky;
- velké poděkování patří všem občanům,
o kterých se ani neví, že pomáhají druhým,
že podporují činnost spolků a organizací, že
se usmívají na sousedy, kolemjdoucí, že šíří
optimismus a dobrou náladu…
Poděkování náleží také zaměstnancům obce
Bolatice za jejich práci pro druhé v době
osobního volna (organizace akcí).
Herbert Pavera

Informace o volbách do Zastupitelstva obce Bolatice
Volby do zastupitelstev obcí proběhnou:

v pátek 23. září 2022		
v sobotu 24. září 2022

od 14:00 do 22:00 hod.,
od 08:00 do 14:00 hod.

Místem konání voleb		
ve volebním okrsku č. 			
je volební místnost:			
pro voliče bydlící v ulici:		
				
				

I.
OÚ Bolatice, Hlučínská 95/3
1. Máje, Družstevní, Hornická, Horní, Jasanová,
Javorová, K Hrázi, Nádražní, Opavská, Severní,
Sokolovská, U Důlku, U Hřiště, Zahradní

Hlasovací lístek

ve volebním okrsku č.			
je volební místnost:			
pro voliče bydlící v ulici:		
				
				
				
				

II.
Hasičská zbrojnice Bolatice, Souběžná 94
Dolní, Hlučínská, Ke Koupališti, Květinová,
Lesní, Luční, Mírová, Na Lánech, Náplatková, 		
Na Větřáku, Nová, Padoly, Polní, Příčná,
Příkopní, Ratibořská, Sadová, Slunečná,
Souběžná, Svobody, Školní

ve volebním okrsku č.			
je volební místnost:			
pro voliče bydlící v ulici:		
				

III.
Mateřská škola Bolatice-Borová, Hlavní 45
Bělská, Hlavní, K Lesu, Krátká, Lipová, Okružní,
Třešňová, Úzká

Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je v zápatí uveden text
„Pokračování na druhé straně“.
Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.
Pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci škrtnut, zůstává na hlasovacím lístku neobsazené.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (20. září 2022).
Vzorový hlasovací lístek a informace o případných tiskových chybách jsou zveřejněny ve volební
místnosti.

Informace o vzdání se a odvolání kandidáta

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání
kandidáta (pokud registrační úřad obdržel prohlášení do 48 hodin před zahájením voleb). Při
zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky
•
platným občanským průkazem,
•
platným cestovním pasem České republiky,
Městský úřad Kravaře, odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad, na základě usta- jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu
novení § 12 odst. 1 písm. b) zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci).
a o změně některých zákonů, zaslal obci informaci o registraci kandidátních listin pro volby
do Zastupitelstva obce Bolatice, a to těchto volebních stran:
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude
mu hlasování umožněno.
Společně pro Bolatice a Borovou
Sdružení nezávislých kandidátů – Pro rozumný rozvoj Bolatic a Borové
Ing. Daniel Kozel

Průběh hlasování

Vylosované číslo pořadí volební strany
na kandidátních listinách
1
2
3

Název volební strany
Sdružení nezávislých kandidátů - Pro rozumný rozvoj Bolatic a Borové
Ing. Daniel Kozel
Společně pro Bolatice a Borovou

Informace o způsobu hlasování
Hlasování probíhá pouze ve dnech voleb ve volebních místnostech České republiky.
Voličem je
• státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,
• občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem.
Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků.
Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.
Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku
v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva
obce má být zvoleno.
3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem
kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.

Zpravodajství z obce
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Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek,
jinak je hlas voliče neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, nemůže číst nebo psát,
může být v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, ne však člen okrskové
volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, popřípadě i úřední
obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat obecní úřad a v den voleb svoji
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební
schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou
pouze v rámci svého volebního okrsku.
Čerpáno ze stránek Ministerstva vnitra ČR
Bližší informace ohledně voleb do zastupitelstev obcí naleznete na
https://www.mvcr.cz/volby/clanek/informace-o-zpusobu-hlasovani-ve-volbach-do-zastupitelstev-obci-v-roce-2022.aspx.				
Janetta Gratzová
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To vše by nešlo bez desítek občanů pracujících ve výborech a komisích.
To vše by se neudělalo bez vstřícnosti a pomoci Vás občanů, kteří pracujete pro druhé,
pomáháte druhým.
To vše by nešlo bez vstřícných zaměstnanců obce, kteří poskytují služby občanům a zajišťují
servis pro zastupitele a členy komisí a výborů.
Děkuji všem výše jmenovaným za skvělou spolupráci, za vstřícnost a pomoc při rozvoji obce
a při zlepšování kvality života v obci.
A protože někteří se rozhodli, že již nebudou ve volbách kandidovat a někteří již nebudou pracovat ani v žádné komisi a výboru, přeji jim pevné zdraví a hodně úspěchů v jejich dalším
pracovním i rodinném životě.
S úctou Herbert Pavera

Obec plánuje
velkou rekonstrukci
kulturního domu

Poděkování zastupitelům,
členům komisí a výborů,
zaměstnancům obce
za jejich práci pro obec
a občany

V

olbami do zastupitelstva obce (23. - 24. 9.) skončí čtyřleté funkční období většiny zastupitelů obce Bolatice. Pouze členové rady obce budou dle zákona o obcích vykonávat svoje funkce
do ustavujícího zasedání zastupitelstva obce (cca do konce října).
Jak bude toto funkční období hodnoceno veřejností, ukážou jednak výsledky voleb a také čas,
který zhodnotí úspěšnost tohoto zastupitelstva.
Jsem ale přesvědčen, že i během posledních 4 let se udělalo hodně práce pro rozvoj obce,
ve prospěch občanů a také pro zlepšení kvality života v obci.
A jen připomínám, co vše se podařilo za poslední čtyři roky udělat:
2019 (investice celkem ve výši 42 mil. Kč) - stavba nové MŠ v Borové; opravily se chodníky
na ul. Nádražní, Lipová, Hlučínská (I. etapa); opravily se komunikace na ul. Svobody (včetně
mostku), Mírová; obec přispěla na novou cestu na ul. Na Větřáku; vybudovaly se nové autobusové zálivy u nového náměstí; rozšířil se hřbitov; na autobusové zastávky byly instalovány
nové přístřešky; na koupališti byla opravena a rozšířena banketka a zrekonstruováno bylo hřiště
na plážový volejbal; byly zpevněny polní cesty za Křeménkami (od průmyslové zóny) a za Vyhlídkou; byly opraveny suché poldry III, IV a V; byl opraven kinosál a instalovány v něm nové sedačky;
na ul. Nádražní byl instalován semafor; byla rozšířena expozice na skanzenu; za Křeménkami byl
vybudován biokoridor; obec přispěla na výstavbu nového hřiště v areálu FK atd.
2020 (investice celkem ve výši 35 mil. Kč) - provedla se většina prací na výstavbě nového náměstí; zrekonstruovaly se pokoje v penzionu na koupališti; přistavěla se část Hasičské zbrojnice
na Borové; zlikvidovaly se nepotřebné vrty pitné vody; postavil se chodník přes Větřák spojující
ul. Ratibořská a Nová; obec přispěla na dokončení rekonstrukce areálu hřiště FK atd.
2021 (investice celkem ve výši 44,5 mil. Kč) - zahájila se stavba Domu sociálních služeb sv.
Kateřiny; byla postavena nová budova ve Sportovně-relaxačním areálu na Borové; bylo dokončeno nové náměstí; na komunikaci v průmyslové zóně byla položená druhá asfaltová vrstva; byl
vybudován nový vrt pitné vody; byl opraven chodník na ul. Hlučínská (II. etapa); bylo opraveno
topení ve „staré škole“; byla zmodernizována světla veřejného osvětlení (LED světla); na části
polní cesty k Vyhlídce byl položen asfalt atd.
2022 (investice přes 90 mil. Kč) - bude dokončen Dům soc. služeb sv. Kateřiny; zrekonstruoval se chodník na ul. Ratibořská; opravil se krov a střecha na skanzenu; vybudovala se nová
čtyřproudá dráha s umělým povrchem na bývalé skládce v Borové; byla dokončena skluzavka
a pořízena dětská skluzavka na koupališti atd.
Během těch uplynulých let se pořádala řada akcí, zvláště v roce 2019 jsme měli v Bolaticích
na besedách řadu známých osobností.
Bohužel v letech 2020 a 2021 nás silně omezil koronavirus, proto jsme byli nuceni odložit oslavy
770. výročí od 1. písemné zmínky o obci a 125 let železnice přes Bolatice o jeden rok.
Více informací o dění nejen v posledních letech naleznete ve Výročních zprávách starosty
obce na www.bolatice.cz, popř. v návrhu rozpočtu obce na rok 2022.
To vše by nebylo možné bez vstřícnosti a podpory zastupitelů, a to i přesto, že jsme někdy
měli jiné názory na některé věci.

K

ulturní dům a restaurace jsou místem, které navštěvuje řada občanů z Bolatic i okolí.
Místní kino je vyhlášené hraním premiér filmů, i proto je návštěvnost kina docela dobrá.
A přispěla k tomu i výměna sedaček v kině a výborná promítací technika nájemce. V sále se
pořádají různé akce, jako jsou plesy, zábavy, vzdělávací pořady, divadelní představení atd.
Do restaurace chodí lidé přes týden na obědy nebo jen tak na pivo, mají zde oslavy narozenin.
Ale ani zde, ani v jiné restauraci v obci si nemohou zajít večer posedět a dát si večeři.
Na všech částech celého komplexu budov je vidět, že stavba chátrá a že nevyhovuje současným
moderním požadavkům.
I proto se obec rozhodla, že objedná projektovou dokumentaci na rekonstrukci kulturního domu
a přilehlé restaurace.
Budoucí projektanti dostali obsáhlé zadání, které např. obsahuje - zpracování finálního návrhu objemové a dispoziční studie včetně jejího projednání se zástupci určenými objednatelem
a zapracování jejich připomínek, které schválí objednatel. Studie bude koncepčně řešit také
všechny profese TZB, gastro vybavení všech stravovacích provozů, požárně-bezpečnostní řešení
stavby, výtahovou techniku, vzduchotechniku, klimatizaci (sál, kinosál, restaurace, banketka
v 1. NP), divadelní techniku v přízemí i v kinosále, akustickou studii pro sál i kinosál. Studie
by měla rovněž prověřit využití stávajících elektrorozvodů, stav střech nad KD. Ve studii by se
měla řešit etapizací realizace stavby po provozně a funkčně ucelených částech a navrhnout dvě
variantní řešení fasády s ohledem na cenu a estetický vzhled budovy k okolí. Součástí studie
bude odhad investičních nákladů.
Dále musí projektanti provést zaměření stavu objektu a vytvoření 3D modelu, geodetické zaměření okolí budovy, které bude stavbou dotčeno.
Obec rovněž vyžaduje zpracování stavebně-technického průzkumu v rozsahu nutném pro zpracování dokumentace pro stavební povolení. Především se bude jednat o podklady pro rozhodnutí, zda původní objekt hospody zachovat nebo zbourat.
Dokumentace bude vypracována pro společné územní a stavební řízení podle vyhlášky č.
499/2006 Sb. a navazujících předpisů, včetně jejího projednání s dotčenými orgány státní
správy a ostatními organizacemi. Rozsah stavebního řešení a navazujících profesí TZB bude
specifikován ve schválené objemové a dispoziční studii. Rekonstrukce objektu musí splňovat
požadavky vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.
Dokumentace bude řešit úpravu okolí objektu kulturního domu, v návaznosti na stávající zpevněné plochy okolo budovy. Dokumentace by měla být zpracována ve standardu BIM.
Součástí projektové dokumentace bude koncepční návrh interiéru v projektové dokumentaci
řešených nebo dotčených místností.
Projektová dokumentace by měla počítat rovněž s přepojením stávající FVE na střeše, aby nebyla úplně vypnutá po dobu rekonstrukce.
Věříme, že budoucí projektanti vše zpracují dle požadavků obce a že se obci podaří na rekonstrukci pak získat dostatek financí z dotačních programů EU.
Herbert Pavera

Zpravodajství z obce
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Ukrajinky se vrátily domů
přesně po pěti měsících

V

sobotu 6. srpna to bylo přesně 5 měsíců, kdy k nám (6. března) přijelo 5
sestřiček (z řecko-katolické církve) s 15
babičkami, jednou maminkou a 3 dětmi.
A stejně jako tiše přijely, tak se i tiše ráno
6. 8. před 7:00 hod. vydaly třemi auty
na cestu domů, do Ternopilu na Ukrajině.
Některé jsou sice z Oděsy, ale kvůli stále
hrozícímu konfliktu v tomto krásném přístavním a lázeňském městě musí návrat
domů ještě odložit.
Ani ony, ani my jsme v březnu netušili, že
útěk před válkou způsobí, že zůstanou
u nás celých 5 měsíců.
150 dnů pobytu v Bolaticích však mělo
blahodárné účinky na všechny. Děti se
rychle adaptovaly na školu a našly si tady
kamarády, babičky pookřály, některým se
zlepšil i zdravotní stav a sestřičky si nejen
odpočinuly od každodenního stresu se
sháněním financí na provoz domova v Ternopilu, protože nejen naše obec a Charita
Hlučín, ale mnoho občanů jim začalo pomáhat s péčí o babičky.
Když jsme se v pátek a pak v sobotu ráno
loučili, všichni jsme cítili smutek. Vstoupily sice nečekaně do našich životů, ale
přinesly do nich oživení a zanechaly v nás hlubokou stopu.
Nebyl snad nikdo, kdo by o jejich pobytu nevěděl. Potkávali jsme je v kostele, na ulicích, v obchodech, u lékařů, na fotbale, na kole…
Všechny vás moc pozdravují a moc vám děkují za vaši pomoc.
Budou se za nás modlit a vzpomínat. A upřímně děkují, že mohly s námi prožít krásných pět
měsíců.
A třeba se ještě někdy s nimi uvidíme, kdo ví, co přinesou další dny, týdny, měsíce…
Herbert Pavera
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Zprávy ze Senátu
A

ni o prázdninách Senát nezahálel.
Na programu červencové schůze bylo celkově 17 bodů a schůze se konala ve dvou
jednacích dnech. Novelou zákona o důchodovém pojištění napravili senátoři dřívější chybu
zákona, kdy část pěstounů vypadla ze systému
důchodového pojištění. Senátoři přijali také
usnesení Senátu k příležitosti návštěvy předsedy Legislativního dvora Tchaj-wanu, kdy ocenili spolupráci, která mezi oběma zeměmi probíhá.
Senát pak i odsouhlasil ukončení spolupráce s ruským Spojeným ústavem jaderných výzkumů
nejen z důvodů bezpečnostních, ale rovněž jako reakci na ruskou agresi na Ukrajině.
V další části schůze se senátoři zabývali například energetickým zákonem a zákonem o pojistném na veřejném zdravotním pojištění. Schválením novely energetického zákona udělali další
krok, který lidem alespoň částečně pomůže zvládnout energetickou drahotu. Vláda dostane
možnost vydat jednoduché nařízení a lidem snížit zálohy či fakturu na spotřebu plynu, elektřiny
a tepla až o několik tisíc korun. A to hlavní, člověk nebude muset o nic složitě žádat a dokládat.
O vše by se měla postarat vláda spolu s dodavateli energií. Podstatou novely zákona o zdravotním pojištění je pak zachování částky, kterou stát platí za pojištění tzv. „státních pojištěnců“,
tedy dětí, důchodců, žen na mateřské nebo rodičů na rodičovské dovolené, na úrovni loňského
roku. Díky úpravám vládních poslanců se do zákona dostal konečně i automatický mechanismus, který tyto platby každoročně zvyšuje valorizací, jako to například probíhá u důchodů.
Vytvoří se tak stabilní a předvídatelný systém, který rozhodně nezpůsobí nedostatek peněz
ve zdravotnictví, jak někteří straší.
V pořadí již 28. schůze Senátu v tomto volebním období se konala 10. srpna a na programu bylo
opět 17 bodů. Senátoři přijali mj. nový sankční zákon, který umožní vydávat České republice
vlastní sankční seznam, a tak omezit vydávání víz, čerpání státních dotací nebo se podílet
na veřejných zakázkách pro ty, kteří se podílí na agresi ruských vojsk na Ukrajině.
Senát rovněž schválil novelu zákona o plastech, která definitivně zakazuje výrobu a prodej jednorázových plastových výrobků, jako jsou například plastové příbory, talíře nebo brčka. Ke všem
už nyní existují šetrnější alternativy, které nezatěžují naši přírodu. V Senátu byl schválen také
nový veterinární zákon, který konečně zavádí jednotný centrální registr načipovaných psů, který
bude spravovat Komora veterinárních lékařů. Do nynějška bylo povinné pouze jejich čipování,
ale jednotný státní registr chyběl. Nově tak bude mnohem snazší najít své domácí mazlíčky
a některé notorické útěkáře nejen ve vedlejší vsi, ale i na výletě v jiném kraji. Z pohledu mezinárodní politiky udělali senátoři velký krok vyslovením souhlasu s ratifikací vstupu Švédska
a Finska do NATO, čímž dojde k posílení i naší bezpečnosti. Další schůze čeká senátory zřejmě
v polovině září a bude se jednat o poslední schůzi v současném složení Senátu. Na podzim se
totiž konají volby i do Senátu, kdy se volí noví senátoři ve 27 volebních obvodech.
Více informací o práci senátorů i Senátu naleznete na www.senat.cz.
Herbert Pavera

Starostové z Hlučínska sbírali zkušenosti u svých
rakouských a slovinských kolegů
Rakousko

S

tarostové, starostky, členové rad a zastupitelstev obcí a měst hlučínského regionu se vydali
ve dnech 28. 9. - 2. 10. 2021 na vzdělávací zájezd do Rakouska - do oblasti Vysokých Taur
(Fusch an der Gloßglocknerstraße, Kaprun, Zell am See). Během vzdělávací cesty se sešli se
starosty a představiteli tamějších obcí a organizací, se kterými prodiskutovali jejich zkušenosti
z řízení samospráv, z oblasti cestovního ruchu, odpadového hospodářství apod.
Rakousko je federací složenou z devíti spolkových zemí s jistým stupněm autonomie. Jednotlivé
spolkové země jsou na spolkové úrovni zastoupeny ve spolkové radě, která je horní komorou
rakouského parlamentu. Každá spolková země má také vlastní zemskou ústavu, vlastní jednokomorový parlament zvaný zemský sněm a zemskou vládu, v jejímž čele stojí zemský hejtman.
S výjimkou Vídně, která se člení na 23 samosprávných městských okresů, se spolkové země dále
člení na okresy a statutární města. Okresy se dále člení na obce, města a městysy.
Fusch an der Gloßglocknerstraße
V obci Fusch an der Großglocknerstraße (cca 720 obyvatel) se účastníci setkali se starostou obce
a s ředitelem místního hotelu, který se zároveň stará o cestovní ruch a propagaci místního regionu.
Obec podpořila mladé rodiny formou dotací na stavební pozemky (20 nových stavebních míst
ve vlastnictví soukromého investora – obec svým rozhodnutím, po dohodě s vlastníkem, snížila
cenu některých pozemků, aby byly dostupnější pro mladé rodiny). V obci tak nyní žije více než
60 dětí do 6 let. Cena pozemku se pohybuje běžně mezi 500 - 700 EUR/m2.
V posledních letech obec investovala také do infrastruktury - např. více než 1 mil. EUR do nové
školy, na kterou jsou velmi hrdí. Jedná se o malotřídní školu, kterou nyní navštěvuje 41 dětí
(v jedné třídě jsou 2 ročníky). V nejdůležitějších předmětech jako je němčina nebo matematika
je třída rozdělená. Ve škole se zaměřují hlavně na IT, matematiku a odborné předměty.
Ve škole působí také poradkyně pro záležitosti EU. 1x měsíčně se koná videokonference s orgány

EU, kde se každý může připojit se svými dotazy k problematice (v Bruselu je jedno oddělení pro
Salzbursko, které zprostředkovává informace pro tento region).
V obci funguje mateřská škola, kde je zřízeno i speciální oddělení pro děti do 2 let (jesle).
Zaměstnavatelé jsou zde velmi vstřícní a rodičům přizpůsobují pracovní dobu. Je zde vysoká
flexibilita pracovní doby. Každý týden mohou odpracovat různý počet hodin. Děti se zde učí
lyžovat od 3 let. I ve školách probíhají lyžařské kurzy. V mateřských školách i školách se také
hodně vyučuje venku – děti se učí poznávat např. různé rostliny a zároveň tráví čas venku.
Kromě hoteliérství a restauratérství mnoho lidí pracuje také v zemědělství (zejména mlékárenský
průmysl). Průměrný zemědělec má 100 - 150 krav, produkují zde kvalitní mléko, špičkové sýry.
Účastníci zájezdu navštívili také výbornou expozici věnovanou Národnímu parku Vysoké Taury v Mittersillu (Nationalparkverwaltung Hohe Tauern). Expozice obsahuje velmi moderní a interaktivní
prvky, které přibližují historii vzniku Vysokých Taur, ale i nádhernou faunu a flóru tohoto regionu.
Inspirací pro účastníky byl i malý ZOO park s naučnou stezkou a spoustou různých míst pro
hry a vzdělávání dětí i dospělých. V ZOO parku mají pouze zvířata pocházející z Vysokých Taur
(nenaleznete zde exotická zvířata).
Kaprun
Kaprun je město s 3 100 obyvateli a ubytovacími kapacitami v počtu 7 000. Před pandemií
Covid-19 evidovali 1 100 000 návštěvníků za rok!
Ve městě mají mateřskou školu, kterou navštěvuje 120 dětí v 7 třídách. Je financována také
částečně zemí Salzbursko a městem. Je otevřena denně od 6:30 do 17:00 hod. Funguje celý
rok a cena činí 70 EUR/měsíčně při celodenní péči.
Město provozuje dům pro seniory (42 klientů), cena pro klienty se odvíjí podle toho, kolik péče
potřebují. Existuje i státní příspěvek. Obec doplácí např. jen na vytápění. 20 % důchodu zůstává
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klientovi, zbytek jde na provoz (nezáleží na výši důchodu).
Fungují zde družstva pro výstavbu, ve kterých mají obce nějaký podíl
a mohou tak výstavbu kontrolovat.
Nájemné v bytech se pohybuje okolo 10 EUR/m2/měsíc včetně poplatků za energie a odpady.
V Rakousku byla pošta zprivatizovaná, funguje na podobném principu
jako v ČR projekt Pošta-partner. Obec finančně přispívá na její provoz.
Vlastníkem telekomunikací je mexická firma, ve které má stát dividendy a inkasuje tak zisk.
V rámci vzdělávacího zájezdu navštívili účastníci také v sousedství
Kaprunu firmu na zpracování odpadů „Zemka“. Jedná se o společnost, která patří 34 obcím. O jejím chodu a cenové politice tak rozhodují jednotliví starostové. V dozorčí radě zasedá 9 starostů. Roční
obrat firmy je 12 mil. EUR. Ve firmě pracuje 22 zaměstnanců. Jejím
úkolem je likvidovat odpady ze tří okresů. Pro tyto okresy vykonávají
také veškeré poradenství v oblasti životního prostředí, odpadovou politiku, nabízejí služby pro podnikatele a pro obec.
Co nás zaujalo:
- V Rakousku stejně jako u nás podporují obce a města spolkovou
činnost.
- Obce mohou alespoň částečně ovlivnit cenu pozemků v obci (mohou
stanovit u části pozemků nižší ceny za m2!).
- V knihovně se neplatí paušál, ale za každou výpůjčku (0,25 – 0,50 EUR).
- Dobrovolní hasiči zde nedostávají žádné odměny za zásahy, vše řeší v rámci dobrovolnictví. Což ale
není pro nás příliš inspirující, protože za svou náročnou práci a obětavost si hasiči odměnu zaslouží!
- Obce a města se dohodly na vybudování společné firmy na třídění a zpracování odpadů!

Slovinsko

V

e dnech 15. - 21. 5. 2022 se vydali starostové, starostky, členové rad a zastupitelstev obcí
a měst hlučínského regionu na vzdělávací zájezd do Slovinska. Během vzdělávací cesty se
sešli se starosty a představiteli tamějších obcí a organizací, se kterými prodiskutovali jejich
zkušenosti z řízení samospráv, z oblasti cestovního ruchu, odpadového hospodářství apod.
Slovinsko je parlamentní demokratická republika, v jejímž čele stojí prezident, který je volen
přímo. Vláda má výkonnou moc a funguje zároveň jako správní orgán. Předsedu vlády a ministry
schvaluje parlament.
Lublaň (280 000 obyvatel)
Cestou do míst setkání se slovinskými starosty se zástupci Hlučínska zastavili v hlavním městě
Slovinska, aby se seznámili s nejznámějšími památkami města jako je Tržnice či Trojmostí,
navrženými slavným architektem Jožem Plečnikem, který svou prací ve 20. a 30. letech 20.
století pro československou prezidentskou kancelář významně přispěl k současnému vzhledu
Pražského hradu.

Koper (23 750 obyvatel)
Účastníci vzdělávacího zájezdu navštívili 16. 5. knihovnu Srečko Vilhar v Koperu, kde se zúčastnili za účasti českého velvyslance zahájení výstavy s názvem „Česká literatura očima slovinských
překladatelů a překladatelek“, která seznamuje návštěvníky s překladateli, kteří soustavně přenášejí českou literaturu do slovinského prostoru.
Piran (3 733 obyvatel)
Ve městě Piran přivítal účastníky vzdělávacího zájezdu pan starosta Đenio Zadković a sdělil
přítomným zajímavosti o městě.
Piran je starodávné obchodní a rybářské město ležící na skalním útesu. Díky benátské architektuře se též nazývá slovinskými Benátkami. Ve 13. stol. byl pod nadvládou Benátek. Piran je
považován za nejzachovalejší kulturní památku slovinské Istrie a má bohatou historii. Lidé se

- Podpora výchovy a vzdělání k regionální identitě na ZŠ (koberec jako mapa regionu Salzbursko
a další pomůcky pro poznávání regionu).
- V Rakousku se snaží řešit celoroční turistiku. Kromě toho, že mají výborně připravenou zimní
sezonu, tak nabízejí i spoustu atraktivit pro podporu letní turistiky (kola, koupání, muzea, …).
tu živí převážně turistickým ruchem. V průběhu roku se v Piranu koná mnoho kulturních akcí.
Natáčel se zde mimochodem i český film Účastníci zájezdu.
Centrum pro seniory v Izole (14 500 obyvatel)
Účastníci vzdělávacího zájezdu navštívili také Centrum pro seniory v Izole a seznámili se s projekty zkvalitňujícími život seniorů. Jedná se např. o chytré hodinky, které mají nainstalovanou GPS
a mohou tak monitorovat pohyb seniorů. Hodinky mají speciální tlačítko, které mohou senioři
zmáčknout a navedou je zpět do domova. Domov pro seniory má tak informace o tom, kde se
senioři pohybují. V současné době rekonstruují velkou vilu v Portoroži, ze které bude denní stacionář pro seniory.
Portorož (Přístav růží – 2 866 obyvatel)
Ve městě růží (je zde mnoho záhonů s nádhernými růžemi) navštívili starostové Hlučínska slavné
saliny Sečovlje. Jejich rozloha je 650 ha. Sůl z mořské vody se zde získává v mnoha vodních
nádržích spojených kanály již od začátku 9. století. Pro Slovinsko je zde vyrobená sůl velmi
důležitou základní surovinou a potravinou.
Lipica – součást oblasti okolo města Sežena (farma Lipica)
Být ve Slovinsku a nenavštívit národní hřebčín Lipica s krásnými bílými koňmi
by byla obrovská škoda. Lipica je domovem lipicánů a největšího hřebčína
lipicánů na světě. Chovají zde více jak 300 bílých lipicánů na více než 300 hektarech zelené plochy. Na těchto koních jezdil i náš bývalý prezident Masaryk.
Zajímavosti
Ve Slovinsku není spalovna odpadů. 60 % odpadů se separuje, 40 % putuje
na skládku, kde je 80 % dále recyklováno a pouze 20 % zůstává na skládce.
Poplatky za odpady: 12 EUR/1 osoba v domě/měsíc, 17 EUR/2 osoby
v domě/měsíc. Hotely platí za odpady až 20 000 EUR měsíčně. Odpad se
z hotelu odváží několikrát denně elektroautem (hotely totiž většinou nemají
místo na skladování odpadu).
V některých místech Slovinska mají sběr odpadů např. jen 1x měsíčně, ale
v Piranu a okolí je vysoká hustota obyvatel i hotelů. Každoročně zpracovávají
kalkulace a podle toho určují cenu za odvoz odpadů na další rok. Kalkulace
jsou nuceni dělat i z hlediska legislativy, ale alespoň to společnost chrání proti
krachu.
Co nás zaujalo:
- Velký důraz na ochranu životního prostředí především v oblasti cestovního ruchu. Ve Slovinsku se snaží vytřídit téměř veškerý odpad (80 %). Ve městech jsme
neviděli žádný papírek na zemi. Občané vše třídí a své „zbytky“ při procházkách
si berou domů, popř. hází do odpadkových košů!
- Mořská sůl je velmi důležitou potravinou pro Slovinsko a za každou cenu se
stát snaží podporovat získávání soli z mořské vody (myslí na budoucnost!).
- Ve školách kladou velký důraz na mezinárodní spolupráci. Jednak pro zlepšení výuky jazyků
a také pro naučení žáků řešit projekty a úkoly společně s žáky jiných zemí.
- Gymnázia jsou pouze čtyřletá!
- Velký zájem občanů o čtení knih, 15 000 čtenářů knihovny z 23 500 občanů v Koperu!
- Využití chytrých hodinek s instalovanou GPS pro seniory v Izole pro lepší identifikaci seniorů.
- Oproti ČR velké výdaje na odvoz a likvidaci odpadů (144 EUR/rok – 3 600,-Kč/občan; 204
EUR/rok – 5 100,-Kč/2 občané v bytě).
- Fungování Veřejné společnosti Okolje Piran od roku 1956, která zaměstnává 128 lidí (Technické služby).
- Autobusy zdarma pro všechny, kteří zaparkují na záchytných parkovištích.
Herbert Pavera
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I přes prázdniny a dovolené pokračovaly
práce na stavbách v obci
P

rázdniny a dovolené nezastavily práce na stavbách v obci. Největší stavba v Bolaticích (Dům
sociálních služeb sv. Kateřiny) pomalu finišuje a prodloužený termín realizace (19. 11. 2022)
by se měl splnit jen díky vstřícnosti firmy PS Brno a jejich subdodavatelů. Proinvestováno zatím
bylo na 65 mil. Kč.
Firma SPORTING z Ostravy pod vedením Ing. Vladimíra Hampla realizovala čtyřproudou běžeckou dráhu nejen pro hasiče v hodnotě cca 3,1 mil. Kč ve Sportovně-relaxačním areálu
v Borové (projekt zpracoval Ing. Marek Papoušek). Úpravy pozemků za běžeckou dráhou
prováděla firma pana Lakoty.

Atletická dráha Borová

Atletická dráha Borová

Dráha pro hasiče

Dům sociálních služeb

Firma pana Lakoty ve spolupráci s firmou Bočrad Dolní Benešov srovnala pozemek za fotbalovým hřištěm v Bolaticích, na kterém se bude budovat běžecká dráha pro malé i velké
hasiče z Bolatic.
Zaměstnanci TS Bolatice pokračovali ve spolupráci s panem Michalem Fusem (výkopové práce)
v opravě chodníku na ulici Ratibořská a při opravách závad na vodovodu a kanalizacích.
Firma pana Rostislava Uvary provedla betonáž na pomníku Na Vyhlídce.
V knihovně instalovala firma Servis chlazení Štěpánkovice novou klimatizaci.
Herbert Pavera

Dráha pro hasiče

Dům sociálních služeb

setkání Bolatice

Dům sociálních služeb

Dům sociálních služeb

Chodník Ratibořská

Úprava terénu Borová

Vyhlídka

Vyhlídka

Zpravodajství z obce/Zdraví
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Dům sociálních služeb
se připravuje na otevření
i na přijetí klientů a zaměstnanců

D

ům sociálních služeb sv. Kateřiny (DSS) se pomalu připravuje na otevření a přijetí jak zaměstnanců, tak i klientů. Paní ředitelka Ing. Kateřina Michaliková již připravila dokumenty
pro výběrové řízení na čtyři pozice:
- vedoucí sociálního oddělení a přímé péče,
- vedoucí ekonomického oddělení,
- všeobecná sestra – vedoucí zdravotnické péče,
- pracovník v sociálních službách.
Předpokládaný nástup do zaměstnání je k 1. 12. 2022.
Bližší informace najdete na www.bolatice.cz v sekci Organizace a podsekci DSS Bolatice.
Najdete zde také formulář pro předběžný zájem klientů o umístění v DSS.
Oficiálně by měl domov zahájit provoz nejpozději k 1. 2. 2023.
Pokud budete potřebovat jakékoliv informace, můžete se obrátit na paní ředitelku DSS, kontakty na ni jsou uvedené na webových stránkách obce.
Zastupitelé obce nyní jednou za měsíc provádí kontrolu na stavbě, aby byli co nejvíce informováni o průběhu stavby. A zatím jsou spokojeni .		
Herbert Pavera

Munice z 2. světové války donutila
k evakuaci několik desítek občanů

7

Podzimní měsíce budou plné
stavebního dění v obci

V

příštích týdnech bude v obci pokračovat čilý stavební ruch. Na ulici Družstevní budete moci
sledovat dokončovací práce na Domu soc. služeb sv. Kateřiny, zhruba na přelomu září a října bude dokončen chodník na ulici Ratibořská, pomník Na Vyhlídce by měl být také opravený
a v září by se mělo zahájit zateplování hasičské budovy na Borové. Na skanzenu by měly být
nainstalovány nové expozice v obytných místnostech a na Naučné stezce v Chuchelenském lese
budou nové informační cedule.
A protože začátkem září budeme mít konečně stavební povolení na novou autobusovou zastávku, bude se i ta konečně realizovat. 			
Herbert Pavera

Přátelé z družebních vesnic
s námi strávili několik dnů

N

a bolatické Dožínky téměř pravidelně jezdí zástupci družebních vesnic. Ani letos tomu nebylo
jinak. Zástupci Královského města Slaný (tajemník MěÚ Jaroslav Brabec s partnerkou, Miroslava Rubíková, Vlaďka Hložková) dorazili do obce již ve čtvrtek, starosta slovenských Doľan
s manželkou a dvěma pracovnicemi OÚ, bývalá starostka německého Linum Wilma Nickel s manželem k nám přijeli v pátek a v sobotu je pak doplnili starosta Kysuckého Lieskovce Milan Králik
s manželkou a zástupkyně Kuznie Raciborske (viceburmistryně Sylwia Tesarczyk, správce Rud Wojciech Wienglorz a Manfred Wrona s manželkou). Ti všichni k nám jezdí nesmírně rádi, protože se
těší na setkání s občany, těší se na nádhernou dožínkovou výzdobu i na bohatý kulturní program.
Pokud jste nebyli na Dožínkách, tak vězte, že vás všechny pozdravují, děkují za možnost jezdit
do Bolatic a posílají velké pochvaly všem, kteří nazdobili obec do dožínkového hávu.
Zástupci družebních vesnic se také v předvečer Dožínek setkávají se zastupiteli na společné večeři a v sobotu dopoledne ještě navštěvují zajímavá místa v našem regionu. Tentokráte navštívili
zámek Raduň, kde se jim moc líbilo.
Naši zástupci obce také navštěvují družební vesnice a města. Radní Vlastislav Polášek s manželkou
reprezentoval obec na Slánských slavnostech v květnu a bolatičtí hasiči navštívili své kolegy v Kuzni
Raciborske a Kysuckém Lieskovci. A „starší“ fotbalisté vyhráli turnaj v malé kopané v Rudach.
Nejdelší spolupráci má obec navázanou s Královským městem Slaný (od roku 1946, která byla
přerušena v roce 1949 a obnovena v roce 2010). Ostatní spolupráce byly navázány na začátku
nového tisíciletí, nejmladší spolupráce je pak s obcí Kysucký Lieskovec.
Herbert Pavera

Jak nakládat s bioodpadem

N

V

e čtvrtek 11. srpna odpoledne byl ohlášen na Policii ČR nález válečné munice na ulici Družstevní. Při výkopových pracích pro budoucí opěrné zdi kolem Domu soc. služeb sv. Kateřiny
(DSS) se ve výkopu objevilo několik menších bomb. Přivolaní pyrotechnici identifikovali bomby
jako minometní střely a spočítali jich okolo 20.
Předpokládali ale, že by se okolo nálezu mohly najít další bomby. I proto rozhodli o evakuaci
dvou přilehlých bytových domů a čtyř rodinných domů, které se nacházejí za nimi. I přesto, že
někteří byli na dovolené nebo v práci, muselo se evakuovat na dobu od 16:00 do cca 21:00
hodin 25 občanů. Žádný z nich nevyužil nabídku obce pobýt tuto dobu v prostorách obce.
Policisté ČR (z Kravař a z Opavy) uzavřeli cesty vedoucí k DSS a pyrotechnici povolali na pomoc
hasiče ze Záchranného útvaru z Hlučína včetně bagru. Ten jim pak pomáhal odkrýt zeminu
kolem nálezu a byl z toho velmi překvapivý nález 65 ks munice! Vzhledem k jejich počtu i poškození některých nechtěli pyrotechnici riskovat jejich převoz, a proto připravili v dostatečné
vzdálenosti od obydlené části Bolatic na poli nad Křeménkami jejich odstřel.
Přesně ve 20:15 byly střely řízeně odpáleny a vůbec nikdo z občanů to ani nepostřehnul. Munice se totiž ukládá do hloubky min. dvou metrů a zasype se hlínou. Ta utlumila zvuk výbuchu
a při pozorování výbuchu z bezpečné vzdálenosti (u vodojemu JZD) jsme viděli jen oblak hlíny
a dýmu.
Bylo zajímavé pozorovat, jak funguje integrovaný záchranný systém, jak si účastníci zásahu
předávají informace. Vše probíhalo v relativním klidu a jako podle šablony. Prostě skvělá profesionální práce.
Poděkování náleží všem složkám integrovaného systému za výborně odvedenou práci a velké
poděkování patří i všem občanům, kteří se museli evakuovat, za jejich vstřícnost a také všem,
kteří respektovali a chápali omezení provozu na ulicích Družstevní a přilehlých.
Herbert Pavera

ejpřirozenější způsob, jak naložit s bioodpadem, je domácí kompostování, které je běžnou
metodou, jak využít tento druh odpadu přímo v místě jeho vzniku.
Pokud jsou však domácí kompostéry plné, mohou občané Bolatic využít také kompostárnu
p. Radka Poláška. Třídění a využívání bioodpadu a jeho oddělování od odpadu komunálního
je důležité také z důvodu plnění povinných kvót na množství vytříděného odpadu, které obcím
nařizuje nový odpadový zákon.
Čím více dokážou občané odpady třídit, tím menší budou následné náklady spojené s poplatkem za ukládání odpadu na skládkách, k jehož postupnému navyšování dochází od roku 2021
(kdy činil 500 Kč/t) a postupně do roku 2030 se má zvýšit až na 1850 Kč/t.
Bioodpadem se dle § 33a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
rozumí takový odpad, který podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu.
Co vše patří mezi bioodpad:
•
Zbytky ovoce a zeleniny, padané ovoce
•
Kávové a čajové zbytky (bez sáčku, kovových sponek a nití)
•
Zvadlé květiny a kytice (bez stuh, drátů apod.), zemina z květináčů
•
Košťály a celé rostliny
•
Posekaná tráva
•
Plevele, drny se zeminou
•
Piliny, hobliny, kůra
•
Větve a keře do maximální délky 2 m		
Martin Bortlík

Veřejné osvětlení
V

loňském roce byla v Bolaticích provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. Rekonstrukce
proběhla ve dvou etapách a byla financována z dotačního zdroje EFEKT 2021 a z obecního
rozpočtu.
Hlavním cílem realizovaných prací byla výměna původních nehospodárných halogenových výbojek za nová úsporná led svítidla, která jsou v souladu s požadavky na osvětlení veřejných
komunikací dle jejich zatřídění a která omezují světelný smog.
Pro porovnání - za období leden až červen 2021 byla fakturována spotřeba 80,4 MWh. Za stejné období roku 2022 to bylo 35,7 MWh, což představuje snížení spotřeby o 44,7 MWh.
Při současných cenách energie, které neustále rostou, jde o úsporu o téměř 346 000 Kč za dané
období. 							
Martin Bortlík

Zpravodajství z obce/Životní prostředí
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Slavnostní otevření
běžecké dráhy na Borové

V

neděli 31. července byla slavnostně otevřena nová čtyřproudá běžecká dráha, kterou využijí
jak hasiči, tak i jiní sportovci.
Dráhu postavila firma Sporting z Ostravy za cca 3,1 mil. Kč a hned si ji vyzkoušelo několik desítek
našich občanů, aby změřili svoji rychlost v běhu na 60 m .
Velké poděkování za velmi dobrou kvalitu hřiště patří pracovníkům firmy Sporting v zastoupení s panem Hamplem, dále borovským hasičům v čele s Ondřejem Langrem, který se max.
věnoval výstavbě hřiště i úpravě okolí dráhy. Borovští hasiči si zaslouží poděkování i za přípravu slavnostního otevření dráhy, včetně přípravy občerstvení a umožnění prohlídky nové stavby
na skládce s klubovnou, kuchyňkou a šatnami. Nové hřiště i prostory klubovny si prohlédly
desítky občanů z Borové i z Bolatic. 				
Herbert Pavera

Čipy na popelnicích Ušetřit za elektrickou
by mohly pomoci
energii můžete i díky
se sledováním výsypů instalaci FVE na střechy domů
F

irma AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o., která zajišťuje v obci svoz a likvidaci odpadů,
nabídla obci instalaci čipů na odpadní nádoby v obci.
Obec Bolatice by uhradila svozové firmě za nákup čipů částku ve výši cca 150 000,-Kč. Montáž
pak zrealizuje svozová firma.
Na plastové a plechové popelnice se použijí jiné čipy (z důvodu působení kovu na magnet čipů
musí být čipy více chráněné).
A co by přineslo čipování popelnic?
Především přehled o počtu odpadních nádob v obci. Tím se vytvoří pasport všech odpadních
nádob v obci a řidiči budou přesně vědět, zda nějakou popelnici vyvezli či nevyvezli.
Díky pasportu popelnic se vytvoří i optimální svozové trasy a jednotlivé osádky uvidí, zda jsou
popelnice vyvezené. V současné době se obec dohaduje se svozovou firmou nad počty svezených
odpadních nádob, a to by se už nemělo stávat.
Pokud zastupitelstvo obce na svém posledním jednání v září rozhodne o nákupu čipů, budou se
čipy montovat v průběhu konce září a v říjnu.
Občané, kteří mají poškozené popelnice (většinou se jedná o plechové), by si mohli pořídit před
čipováním nové, aby se pak čip nemusel přemontovávat.
A jedna důležitá poznámka, čipy nebudou sledovat množství vyvezeného odpadu.
Herbert Pavera

C

eny energií jsou dnes hodně drahé. Za poslední rok se zvýšily 4-5x! A přestože se předpokládá, že dojde k jejich snížení, pravděpodobně se již nikdy nedostanou na ceny z roku
2021. Pro mnoho rodin to znamená, že budou muset sáhnout hlouběji do kapsy a již jim nic
nezůstane na nějaké úspory.
Cestou, jak z toho ven, je možnost nainstalování fotovoltaické elektrárny (FVE) na střechy domů.
Asi si teď říkáte, a kde na to máme vzít, když náklady na instalaci FVE se pohybují od 300 000,Kč do 600 000,-Kč? V současné době existují dotace na pořízení FVE ve výši do 50% nákladů.
I tak ale stále zůstává docela velká částka na budování FVE. Ministerstvo životního prostředí
údajně připravuje nový dotační titul na instalaci FVE na střechy, který by se řešil podobně, jako
nyní fungují kotlíkové dotace (dotace plynou přes kraj a obce) a u které by byla vyšší procentuální dotace. Na pořízení FVE by pravděpodobně přispěl i kraj a také obce.
Vybudováním FVE na střechách domů by tak mohlo dojít k větší soběstačnosti občanů s elektrickou energií, zvláště pokud k FVE zakoupíte i baterii.
Problémem může být nedostatečná síť NN a VN ČEZu. V naší obci jsou zatím komplikace pro
připojení FVE na veřejnou síť, do které jdou přebytky el. energie jen na ulicích Padoly, Ratibořská, Lesní, Polní a Na Lánech. Dle sdělení zástupců ČEZ by však i tento problém měl být
do jednoho roku odstraněn.
Herbert Pavera
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Bláto místo hraček, les
jako otevřená kniha
(aneb něco málo o přírodní pedagogice)
rodit se potokem, postavit domeček lesnímu skřítkovi, uplácat koláč z bláta, skákat v kalužích
nebo válet sudy na blízkém kopci. Možná si takto pamatujete své dětství, co ale dnešní děti?
Žijeme v krásné době plné civilizačních i technologických výdobytků, ale kolik dětí umí bezpečně
vylézt na strom, když v létě zrají třešně? A potřebují to ještě vůbec umět?
Právě odpovědi na podobné otázky nalezneme v konceptu přírodní pedagogiky, která si klade
za cíl realizovat předškolní vzdělávací program tak, že se děti učí v přirozeném prostředí bez
zahlcení množstvím hraček či speciálních pomůcek. Jednoduchým příkladem může být právě
trpasličí domeček, který si děti postaví z přírodních materiálů, které vidí kolem sebe, z větviček,
kamenů, mechu a nejen ze stavebnice. Děti se díky tomu učí všemi smysly – pozorují dění okolo
sebe, cítí vůně, sbírají plody, poznávají hmatem struktury přírodnin, zapojí více představivost
a kreativitu.
S využitím a naplněním tohoto přístupu se setkáme především v lesních školkách, které v posledních letech postupně vznikají napříč celou ČR.
Právě zde jsou děti venku převážnou část dne za jakéhokoliv počasí, děti se učí a hrají v lese,
čímž velmi efektivně rozvíjejí jemnou i hrubou motoriku za pomocí různorodých předmětů živé
i neživé přírody a pohybu v terénu.
Celoroční pobyt v přírodě je svázán s ročním obdobím a tomu jsou i přizpůsobené činnosti jako
například v zimě – přikrmování zvěře, výroba svíček, výroba vánočních ozdob, práce s vlnou;
na jaře – otevírání studánek, setba, zdobení kraslic; v létě – sběr bylin a plodů lesa, výroba
herbáře, pletení věnečků a na podzim – korálky z jeřabin, pouštění draků, řetězce z listí.
Ve smíšených skupinách, kde je věkové rozpětí od 3 do 6 let se děti rychleji naučí vzájemné
spolupráci, ohleduplnosti vůči mladším, komunikaci, respektu a skupinovému řešení problémů.
V neposlední řadě se umožňuje dětem, aby poznaly své fyzické hranice, prožily ticho a naučily
se naslouchat mluvenému slovu, protože poznat hodnoty přírodního prostředí a hodnoty lidské
společnosti je to, co by mělo lesní mateřské školy spojovat po celém světě.
Znáte nějakou lesní školku ve svém okolí?
Zajímá vás, jak to v lesní školce chodí doopravdy?
Přijďte dne 21. 9. 2022 od 16:30 do naší místní knihovny na přátelské povídání, trochu toho
tvoření s dětmi a trávení společného času se zakladatelkami spolku Lesnílci, z.s., které se o zkušenostech v LŠ rády rozpovídají.
Za Lesnílci, z.s. Markéta Ducháčová, Alžběta Slivková

B

Život v knihovně
N

astalo září a s ním pro děti
a mládež období školy. A pro nás
v knihovně odstartoval maraton obalování učebnic a sešitů. Snažíme se
obalovat na počkání, ale ve výjimečných případech se můžete dočkat
až na druhý den. Přece jen u toho
pro ostatní čtenáře vybíráme tituly,
tiskneme či kopírujeme… Proto může
docházet k delší čekací lhůtě.
Jak jsem avizovala v minulém čísle,
chystáme setkání maminek s dětmi
a tvůrčí dílny pro dospělé. Vzhledem
k uzávěrce tohoto zpravodaje a k zatím neznámému rozvrhu hodin lektorky proběhnou první setkání zřejmě
až v měsíci říjnu. Informace budou
uvedeny na webových stránkách obce
a FB knihovny, sledujte je!
V prvním týdnu měsíce října se uskuteční tradiční celostátní akce „Týden
knihoven“. Pokud dosud nejste čtenářem naší knihovny, můžete využít registrace zdarma. A pokud již čtenářem jste a (náhodou) máte upomínku, promineme vám ji! Navíc na každého
návštěvníka knihovny čeká malý dárek. V prostorách knihovny můžete rovněž zhlédnout výstavku
z došlých prázdninových pohledů.
Pro děti školou povinné bude od října připravena celoroční čtenářská hra o pěkné ceny.
A 20. října od 16:00 se v knihovně uskuteční první neformální literární kavárna. Pokud
máte rádi knihy a dobrou kávu, jste srdečně zváni!
Připomínáme, že knihovna vydává časopis „Bavníček ježečka Knižníčka“, určený dětem ve věku
cca 5 - 10 let. Můžete jej získat přímo v knihově nebo si jej stáhnout z webových stránek
knihovny.
A co ještě plánujeme do konce roku? Těšit se můžete na besedu s Martinem Zárubou (novinář,
cestovatel, chovatel kavkazských psů) nebo Františkem Kotletou (spisovatel sci-fi), v plánu je
opět i hudebně povídkový večer s Hrdobci.
Těšíme se na každé setkání s vámi!			
Jana Štěpáníková

Osmisměrka
P

řipravili jsme si pro vás výherní osmisměrku o knihu Petry Dvořákové Chirurg. Vyluštěnou
tajenku nám zašlete nejpozději do 15. října na adresu knihovna@bolatice.cz, popř. můžete
využít i knihovnickou poštovní schránku u Domu obchodů a služeb. Hodně štěstí!
Bertrand Russell: „Existují dva motivy pro čtení knihy: jeden, protože se vám líbí; druhý,
že se tím …

Dehet, kapela, kdoulovec, koniklec, kormidlo, kotník, měsíček, náslech, ochrana, opěrka, palisandr, paraván, pilina, poupě, regál, sirotčinec, snímek, stonožka, strohost, talent, těsto, vánek.

Jana Štěpáníková
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Co se děje u zahrádkářů
V

ážení občané, chtěl bych vás stručně seznámit s akcemi, které pořádal nebo kterých se
účastnil Český zahrádkářský svaz Bolatice v uplynulých měsících červenec a srpen.
Oprava fasády
V měsíci červenci byla provedena oprava a nátěr fasády na zahrádkářském domě, opravy okapových svodů a nátěr garážových vrat.

Šimon Kozel

Bolatické dožínky
Již tradičně se členové zahrádkářského svazu zúčastnili dožínkového průvodu se dvěma alegorickými vozidly, který se konal
21. 8. Děkuji všem členům svazu
za účast na této akci.
Poděkování
Děkuji všem členům zahrádkářského svazu a jejich přátelům,
kteří se podíleli na akcích pořádaných naším spolkem, za jejich
práci. Děkuji p. Aloisu Slivkovi
a p. Davidu Švolmovi za práci vykonanou při opravě fasády na zahrádkářském domě.		
Jiří Kupka

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ červenec - srpen 2022

Zahrádkáři informují

P

rázdniny skončily a pomalu se blíží podzim. Za našich babiček byly podzimními květinami jiřiny a astry. V dnešní době jsou druhy, které kvetou po celé léto. Květenství jiřin jsou rozmanitá
barvou i tvarem květních plátků. Malé, střední i obří jiřiny sice rozkvétají už od půlky prázdnin,
ale na podzim se spolu s astrami prosazují na zahradách nejvíce. Jen málokterá květina je
zářivější a rozmanitější. Mimořádný je i vzrůst jiřin – od nízkých rostlin až po skoro dvoumetrové
obry. Jiřina je totiž příbuzná se slunečnicemi, kopretinami, ale i s bodláky. Květy jiřin se mohou
pochlubit neskutečně pestrou paletou barev: od bílé přes odstíny žluté, červené, oranžové, růžové až po hnědou. Navíc se na květech často vyskytují i dvě barvy vedle sebe a u neplnokvětých
jiřinek ještě žlutě září tyčinky s pylem. Tvar květních úborů je tak rozdílný, že zahradníci podle
něj dělí jiřiny do čtrnácti i více skupin. Velkým plusem těchto krasavic je, že kvetou velmi výrazně
a v zářivých barevných tónech. Po sezoně je navíc můžeme množit rozdělením trsu podzemních
hlíz. Jiřiny září jako slunce. Potřebují světlo a závětří. Rod Dahlia, česky jiřina, pochází z Mexika
a vyžaduje dostatek světla. Pěstujeme-li odrůdy vyššího vzrůstu, vyplatí se vybrat pro ně místo
v závětří. Pak je ještě rozumné sázet jiřiny tam, kam se na podzim a na jaře snadno dostaneme
s motyčkou, až budeme manipulovat s jejich hlízami. Když se ještě vyhneme příliš mokré a těžké
půdě, udělali jsme pro jiřinu maximum. Jiřiny jsou krásné i na samostatném záhonu, ovšem přes
zimu tu bude pusto a začátkem léta se budeme pár týdnů dívat jen na zelené lodyhy. Proto tento
způsob výsadby preferují spíše jejich sběratelé. Častější je kombinace jiřin s letními trvalkami
nebo s jarními cibulovinami. Kvetoucí úbory jiřin se uplatní i před pozadím zajímavě zbarvených
keřů nebo před stěnou z konifer. Zajímavý barevný kontrast vytvoří jiřiny s cypřišky a tújemi
v pozadí. Vysadíme-li je před brsleny, dřišťály a kaliny s červenajícími listy, vytvoříme naopak
výrazný a harmonický ostrůvek podzimních barev. V srpnu můžeme výsadbu těchto hlíznatých
rostlin zkombinovat s robustními modře kvetoucími druhy – se stračkami a omějem. Vedle barevného kontrastu můžeme vytvořit i kontrast tvarový: jiřiny jsou robustní a výrazně kvetoucí
rostliny, vysaďme k nim tedy jemně rozevláté černuchy, dračíky, šater nebo ozdobné traviny.

Spolky/Organizace
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Celá výsadba tak získá dynamiku. Ještě
se zkusíme zamyslet nad časovým rozvržením výsadby, aby záhon s jiřinami nebyl
v době, kdy nekvetou, prázdný. Řešením
je střídání pozdně letních jiřin s jarními
cibulovinami, například s robustními tulipány a řebčíky. Jejich cibule sice nemusejí každý rok ven ze zeminy, ale neublíží
jim to. Když tedy jarní cibuloviny zatáhnou
listy, vybereme jejich cibule a místo nich
hned zasadíme hlízy jiřin. Na podzim zase
oba druhy prohodíme. Jen je třeba zvolit
takové jiřiny, které odkvétají a zasychají
včas – začátkem října, jinak se tulipány
neujmou. Rod jiřina zahrnuje přes dvacet
druhů. Největší z nich – Dahlia imperialis – měří až deset metrů a pro vědu jej
popsal český botanik devatenáctého století Benedikt Roezl. Z dutých stonků tohoto druhu vyráběli domorodí Mexičané
něco jako vodovodní potrubí. Pěstování jiřin je pracné. Jejich hlízy se musí na podzim vykopat,
uskladnit v suchu a během května opět vysadit na záhon. Pěstitelé při sázení hlíz dohnojují
půdu každý podle svého tajného receptu. A pak je ještě nutné včas zaštipovat nadbytečné výhony, vyvazovat, dohnojovat, bojovat proti slimákům – zkrátka pravověrní jiřinkáři mají po celou
sezonu práce nad hlavu. Přeji vám hodně úspěchů.
Ještě jedna věc. 17. - 19. 9. 2022 se koná u nás výstava zahrádkářů. Byli bychom rádi (a zároveň vás chceme požádat), kdybyste se pochlubili svými výpěstky, ať už zeleninou, ovocem,
květinami či jinými rostlinami a přinesli je. Určitě tím obohatíte naši výstavu.
Za ČZS Matelský Karel

Letní soustředění mladých hasičů z Bolatic
J

ak tomu bývá každým rokem, i letos připravili vedoucí letní soustředění pro mladé hasiče.
Naplánováno bylo celkem 5 aktivních dnů, které si v rámci soustředění užili, zažili, vyzkoušeli
a hlavně nabrali nové poznatky a také fyzickou kondici.
Soustředění započalo v sobotu 2. července, a to chůzí z Bolatic do Zábřehu na letiště, kde
nás čekala exkurze. Pan průvodce nás protáhl jedním z hangárů, povykládal o letadlech, kolik
jaké letadlo stojí a co vše je potřeba k pilotování. Dotazů byla hromada a pan průvodce ochotně
na všechny odpovídal. Poté nás ještě čekala prohlídka hlavní budovy s dalším výkladem, a to
jak se letadla přijímají a odbavují z letiště, co vše musí pilot znát a na co si dávat pozor. Ani zde
nechyběly dotazy. Vše bylo opět vysvětleno a my se po necelé hodince ubírali pěšky na vlakové
nádraží, abychom se svezli jednu zastávku. První zastávkou v Kravařích byla pauza na oběd.
Po ní jsme se odebrali do aquaparku. Hodina a půl strávená ve vodě byla pro všechny nejen
osvěžující, ale i zábavná. Užili jsme si legraci na tobogánu, v divoké řece a na houpačce. Poslední zastávkou v Kravařích byl minigolf. Tady jsme se rozdělili na 4 týmy, kde hrály děti a dospělí
zapisovali. Na prvním místě se umístil tým Bloncek, na druhém Hujerovic + Učitelovic, třetí byly
Čavery a čtvrtí Avataři. I zde si to všichni velmi užili. A aby té chůze nebylo málo, šli jsme pěšky
na zastávku do Štěpánkovic. Nečtete špatně, dostatek času nám umožnil projít se cyklostezkou,
a tak strávit s dětmi krásné chvíle.
V neděli naše cesta vedla do Hornického muzea na Landeku. Děti měly dostatek prostoru nejen na svačinu, ale i na prohlídku okolí. Na desátou hodinu byla domluvena prohlídka Báňského
záchranářství, předtím jsme však ještě stihli okruh důlním vláčkem, tak jako za doby fárání.
Nejen děti, ale i dospělí si jízdu užili. Po hodinovém výkladu na nás čekal bývalý pan horník,
který s námi sjel výtahem do dolu. Všichni zúčastnění měli přilby, a to z důvodu bezpečnosti.
A skutečně jich bylo třeba. Skvělý výklad vtáhl velké i malé do dob minulých, jak se kdysi uhlí
získávalo, jak člověk žil. Pro všechny to bylo mnoho nových informací, jako třeba kam se chodí
v dole na záchod . Hodina utekla velmi rychle a my opět uviděli světlo. Po této velmi výživné
exkurzi jsme odešli na oběd v areálu a dali si i zasloužený oddych před odjezdem na Laser game
v centru Ostravy.
V pondělí ráno jsem vyrazili autobusem do Hlučína, první ze tří cest vedla na Záchranný
útvar, kde si nás přebrala tisková mluvčí Jana a také náš člen Pavel, který zde pracuje. Více jak
dvouhodinová exkurze s možností sednout si do hasičského auta nebyla tím jediným, co nás

čekalo. Děti si vyzkoušely stříkání z clonové proudnice, úsměvné lezení do vozíku pro přepravu
psů a mnoho dalšího. Dva z našich chlapů, kteří nás doprovázeli na výletě, si vyjeli plošinou
do určité výšky, ze které byl krásný výhled na okolí. Poslední ukázkou byl hasičský vysavač, který
zaujal tím, že ho lze ovládat ovladačem a nesedět přitom uvnitř vozu. Po skončení této exkurze
jsme se vypravili na exkurzi k Policii ČR. Zde jsme procházeli vnitřkem budovy, kde děti nejvíce
zaujaly cely, do kterých se nechaly dobrovolně zavřít. Velký úspěch měla také zkouška detektorem na alkohol, nikdo nebyl pozitivní, tak jako i test na drogy, který absolvovala jedna z dívčin.
Další zajímavostí byla místnost s kamerami a skříňkami na zamykání zbraní. Vstoupili jsme
i do sklepních prostor, kde je posilovna pro zaměstnance a také sklad zabavených věcí. Venku
zaujala mládež i dospělé policejní čtyřkolka, na kterou jsme se mohli posadit. Milý policista otevřel i další dvě auta, která mají na stanici k dispozici. V kufru jednoho z nich byla neprůstřelná
vesta a helma, kterou si většina mladých hasičů vyzkoušela, a došlo i na pouta. Po této exkurzi
byl čas na oběd. Trocha oddychu a vyrazili jsme na poslední exkurzi, na Zdravotnickou záchrannou službu ČR. Přišli jsme zrovna v době, kdy velká sanitka byla na výjezdu, ale i tak nám to
radost nezkazilo, neboť malý vůz, který dopravuje lékaře, byl na místě. Ochotný pan zdravotník
otevřel vůz a děti do něj nahopkaly, protože bez fota přece nemohly odejít. Záložní velký vůz
v garáži nás překvapil, a i tam se museli opět někteří posadit a nejen to, i zahoukat a zablikat.
Profesionální výklad, co vše se v malém voze nachází, nadchl nejen starší, ale i mladší. Člověk by
ani neřekl, co se tam vše vejde. Mezitím přijela od zásahu velká sanita a mládež se tak dočkala
i její prohlídky. Mohli si lehnout na nosítka, nechat si změřit si tlak a tep srdce. Na památku jim
zdravotnice ze sanity vytiskla papír s jejich hodnotami. I tato exkurze se chýlila ke konci a my
byli i svědky dalšího výjezdu k postiženému.
V úterý ráno jsme se sešli na nádraží v Ostravě-Svinově, abychom nasedli do vlaku směr Olomouc. Cesta uběhla rychle a my se poté vydali dále k ubytování, kde jsme nechali věci a odešli
na radniční věž s prohlídkou a poté na orloj. Bohužel nám počasí nepřálo, ale to by nebyli hasiči,
aby jim déšť byl přítěží. Oběd v obchodním centru byl příjemným zpestřením, tak jako hodinová
nakupovací mánie. Naše průvodkyně Pája nás vede k Pevnosti poznání, je to první interaktivní
muzeum popularizace vědy na střední Moravě. Sídlí v areálu Korunní pevnůstky v centru Olomouce a patří do kategorie tzv. science center, poskytujících neformální prostředí pro hravé
objevování přírodních a společenských jevů. Zde jsme strávili více jak dvě hodiny a všichni si
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našli to své pro objevování. Další etapa tohoto upršeného dne vedla na ubytování, kde jsme
povečeřeli objednanou pizzu.
Středa začala snídaní, balením a odchodem na nádraží, kde jsme ponechali tašky ve skříňkách. Nastoupili jsme do autobusu a vyrazili do ZOO. Sice trochu pršelo, ale nakonec nám
dělalo radost i sluníčko a my tak pokračovali v obchůzce zoologickou zahradou. Po obědě jsme
si s několika dětmi vyšlápli na věž a kochali se krásnou krajinou dokola, protože sluneční paprsky vše rozzářily. I tento den se blížil ke konci a my jeli autobusem zpět na nádraží. Zde
bylo ještě trochu času, a tak jsme jej strávili u blízkého náměstí, ať ještě vstřebáme chvíle ze
ZOO. Nastoupili jsme do vlaku, cesta byla velmi rychlá a nikdo neusnul. V Ostravě nás čekali
chlapi s třemi velkými auty a my si tak ještě užili poslední chvíle pětidenního putování na letním
soustředění.
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Jako starostka a vedoucí dětí hodnotím tyto chvíle na letním soustředění velmi kladně, neboť si
je všichni užili naplno. Starší děti byly inspirací těm mladším při různých příležitostech. Starší
pomohli mladším nejen při nasedání a vysedání z aut, u přepravy vlakem, ale také při jídlech
a podobně. Ti mladší zase dovedli vykouzlit úsměv starším a dospělým, prostě o smích nebyla
nouze. Respektování, úcta, ohleduplnost a soudržnost se v těchto pěti dnech projevila u všech
a za to jsem nesmírně ráda.
Poděkování patří obci Bolatice a radě obce za finanční podporu v podobě dotace na toto letní
soustředění. Dále patří poděkování chlapům, kteří nás vezli k vlakovému nádraží, a to i opačně
a také rodičům za včasné chození na smluvená místa a vyzvedávání dětí. Velké díky patří všem
vedoucím, instruktorům a účastníkům tohoto soustředění.
Za SDH Bolatice Andrea Pytlíková

Zásah bolatických hasičů v Národním parku České Švýcarsko

N

a žádost Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje se bolatická jednotka
zúčastnila speciálního odřadu a následných hasebních prací v Národním parku České Švýcarsko v Hřensku, Ústecký kraj. Kompletní družstvo s vozidlem CAS 24 Renault vyjelo v pátek
7:22 hodin ráno k seřadišti jednotek na centrální stanici HZS MSK v Ostravě-Zábřehu. Společně
s ostatními jednotkami odtud zahájili společný přejezd na místo události. Družstvo bylo složeno:
velitel – Marek Češka, st. strojník – Radim Plaskura, hasiči – Jiří Hluchník a Vojtěch Jaroš.
V pátek 5. 8. 2022 ráno vyjelo na pomoc do NP České Švýcarsko z centrální hasičské stanice
z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) v Ostravě-Zábřehu celkem 45 profesionálních a dobrovolných hasičů se zásahovými a dopravními vozidly. Doplnili stavy u dohašování rozsáhlého požáru a vystřídali unavené kolegy. V Ústeckém kraji tak operovala
po vystřídání více než padesátka zkušených hasičů z Moravy a Slezska. Z ostravské centrální
stanice v pátek ráno vyjel hasební odřad – 38 profesionálních a dobrovolných hasičů. Šlo o profesionální hasiče ze dvou územních odborů (okresů) HZS MSK – Ostrava a Bruntál (21 osob, vč.
velitele), společně s nimi vyrazily čtyři jednotky sboru dobrovolných hasičů – Šenov (okr. Ostrava-město), Havířov (okr. Karviná), Bolatice (okr. Opava) a Vrbno pod Pradědem (okres Bruntál)
– celkem 17 osob. Po 7,5 hodinové náročné cestě odřad dorazil na místo střídání. Po vystřídání
se naši kluci pustili okamžitě do práce a společně s HZS Ostrava prováděli do večerních hodin
dohašování požáru v kopcovitém terénu u hranic s Německem.
Jednotka pod velením Marka Češky po dobu 5 dnů prováděla náročné hasební práce v různých
oblastech Národního parku. Denně trávili více než 12 hodin na požářišti. Po každodenním návratu na stanoviště v Hřensku, kde místní dobrovolníci pro zasahující hasiče připravovali perfektní zázemí a jídlo, se vždy ještě připravila technika na ráno a pak si kluci mohli odpočinout,

aby nabrali sílu. Další den v brzkých ranních hodinách zase vyráželi na své hasební úseky.
Kluci natahali stovky metrů hadic, spotřebovali 1000 kubíků vody a motorové čerpadlo jelo cca
12 hodin denně, najeli 1300 km, propotili desítky triček.
Unavení a špinaví po vyčerpávajících dnech v Národním parku České Švýcarsko, ale šťastní, že
i ti nejvzdálenější dobrovolní hasiči obce Bolatice se mohli podílet na likvidaci největšího a nejrozsáhlejšího požáru v České republice. Pro naši jednotku a členy to je velká zkušenost a velký
respekt, co může oheň způsobit. Máme už zkušenosti s povodněmi, požáry, tornády a teď i s velkým lesním požárem. Proto mi dovolte poděkovat těm, co se dané akce zúčastnili - Markovi,
Radimovi, Jirkovi a Vojtovi a i všem členům zásahové jednotky za aktivní přístup a za to, že jsme
24 hodin připraveni chránit život i majetek. CHLAPCI, DÍKY MOC!
„Bohu ke cti a bližnímu ku pomoci“.
Radek Slivka, velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Bolatice
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Slavnostní předání nové běžecké dráhy
V

neděli 31. července proběhly ve Sportovně-rekreačním areálu v Borové dny otevřených dveří.
Občané měli možnost si prohlédnout budovu, která byla dokončena v létě loňského roku
a již více než rok spolehlivě slouží jak borovským hasičům, tak místním fotbalovým nadšencům,
Osadnímu výboru a občanům, kteří si toto místo pronajímají k oslavě svých narozenin a podobným společenským akcím.
Pro návštěvníky otevřených dnů si pořadatelé připravili občerstvení a zajímavý program. Počasí
bohužel nepřálo, a tak musel být doprovodný program ve větší míře omezen. Nejdůležitější bod
byl však zachován a tím bylo slavnostní otevření čerstvě dokončené běžecké dráhy s polyuretanovým povrchem. Tato dráha byla vybudována obcí Bolatice. Celkové náklady se přiblížily
k částce 3,1 milionů Kč vč. DPH. Dráha by měla sloužit jak borovským a bolatickým hasičům,
tak i široké veřejnosti z Bolatic a Borové. Potřeba hasičů trénovat na sportovišti tohoto typu tady
byla již více než 15 let, kdy v roce 2006 borovské družstvo dorostenek přivezlo z Mistrovství ČR
v Liberci stříbrné medaile. Od té doby borovští hasiči posbírali mnoho velkých úspěchů na nejvyšší úrovni napříč všemi mládežnickými i seniorskými kategoriemi. Celou tu dobu se museli
jezdit připravovat až do 21 kilometrů vzdálené Ostravy - Poruby. Později vznikla běžecká dráha
v areálu Základní školy Bolatice, ta šla však kvůli svým parametrům využívat pouze omezeně.
Nyní mají hasiči z Borové i z Bolatic možnost připravovat se na špičkovém sportovišti a my
věříme, že z toho budou mít radost a třeba přidají i další skvělé výsledky.
Moc děkujeme obci Bolatice za výrazné zlepšení podmínek našich mladých sportovců, zastupitelům obce za pochopení a schválení celého záměru a panu starostovi s místostarostou za vyřešení administrativy, technického dozoru a dalších nutností. 		
SDH Borová

SDH Bolatice a Hasičská slavnost
P

rvní srpnová neděle patří již tradičně Hasičské slavnosti, která je spojena s hasičskou soutěží
Moravskoslezský pohár. Na místním hřišti FK Bolatice se v hojném počtu zúčastnilo soutěže
21 mužských týmů a 14 ženských týmů. Rychlá trať a hezké počasí slibovaly kvalitní výkony.
V mužské kategorii bylo hodnoceno 15 družstev (6 družstev svůj pokus nedokončilo). Na třetím
místě se umístil tým z Neplachovic s časem 17,68, druhou příčku obsadili hasiči z Plumlova
s časem 16,97 a nejlepším týmem celého dne byli hasiči z Prchalova B s časem 16,50. V ženské
kategorii dokončilo svůj pokus 9 družstev a 5 družstev nedokončilo. Na třetím místě se umístily
ženy z Děrného s časem 17,45, druhé místo obsadily ženy ze Svinova B s časem 17,08 a pro

první místo si doběhly s časem 16,93 ženy z Plumlova. Domácí tým mužů a žen z Bolatic svůj
požární útok nedokončil. Po odběhnutí obou kategorií se na start postavilo místní družstvo
dorostu, které svým vydařeným požárním útokem celou soutěž mile ukončilo.
Hasičská slavnost se opět těšila hojné účasti diváků. Hasiči z Bolatic si pro ně připravili bohaté
občerstvení, kolo štěstí, tombolu, dorazila Tak trochu jiná točená zmrzlina a k poslechu zahrála
Hasičská dechovka z Bolatic. Za hasiče z Bolatic bych chtěla poděkovat všem, kdo se na této
akci podíleli, divákům za to, že přišli podpořit místní sbor a v neposlední řadě patří velké díky
všem sponzorům této akce. Požárnímu sportu 3x zdar a příští rok se vidíme zas!
Za SDH Bolatice Marie Chmelařová

Nejbližší kulturní akce
září, říjen
4. 9.
9. 9.
10. 9.
10. 9.

Cesta plná pohádek
Koncert v kostele sv. Stanislava v Bolaticích
u příležitosti Svatováclavského hudebního festivalu
Setkání souvkařů na skanzenu
Burza oblečení pro děti i dospělé podzim/zima

13. 9.
Setkání zvaných jubilantů
15. 9.
Evropský týden mobility
17. - 19. 9. Výstava zahrádkářů, včelařů a kutilů
17. 9.
KOBZOLFEST
17. 9.
Rozloučení s létem na Borové
8. 10.
Barevný večer
18. 10. Den zdraví
21. 10. Seniorská zábava
22. 10. Dlabání dýní
24. 10. Den strašidel
				
Gabriela Bočková
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Klub seniorů Bolatice
V

rámci poznávání Hlučínska jsme uskutečnili dne 14. 6. zájezd do Hněvošic, Oldřišova a Velkých Hoštic. V Hněvošicích nás přivítal pan starosta Josef Kremser a provedl nás dřevěným
kostelíkem, který je zasvěcen sv. Petrovi a Pavlovi a novým moderním kostelem zasvěceným
Ježíši Kristu, dobrému pastýři. V Oldřišově nás kostelem Narození Panny Marie provedl P. Petr
Knapek. Nově opravenou budovou obecního úřadu a zbudovanou muzejní částí nás provedl
pan Lokoč. Byli jsme uchváceni jejich výkladem, čistotou objektů i prostranství a zelení, která se v obcích nachází. Všem výše jmenovaným děkujeme za příjemné přijetí a za čas, který
nám věnovali. Výlet jsme zakončili obědem v zámecké restauraci ve Velkých Hošticích. Příjemný
personál a velmi chutné jídlo bylo krásnou tečkou výletu po hlučínských vesnicích. Procházka
a posezení v zámecké zahradě tento pocit ještě umocnily.
Krajské sportovní hry seniorů se letos konaly dne 28. 6. v Kravařích. Náš klub zastupovala 2
družstva po 4 účastnících. Počasí nepřálo, a tak měli organizátoři mnoho starostí s přesouváním soutěžních stanovišť. Vyhráli všichni, kteří se letošních her zúčastnili.
Již před covidem jsme připravovali setkání seniorů Hlučínska. Letos se dne 29. 7. uskutečnil
v Bohuslavicích první ročník Seniorfestu. Za Bolatice vystoupily seniorky s hlučínským folklorem
a tanečním vystoupením. Den plný pohody, radosti ze setkání, zábavy i dobrých pochutin se
vydařil. Věříme, že v příštím roce se opět na Seniorfestu setkáme.
Projekt Lyskor pokračoval dalšími setkáními, na kterých jsme vyráběli bižuterii, drhali a v rámci
projektu Společné kořeny jsme mimo zhlédnutí prezentací navštívili opravený palác v polském
Rzuchowie.
Ve dnech 8. - 9. 8. jsme se v rámci projektu Společné kořeny zúčastnili zájezdu po historických objektech Slezska. Navštívili jsme Cisterciácké opatství Krzezow, které je evropskou perlou
baroka se 700letou tradicí, Chelmsko Slaskie - domky slezských tkalců z roku 1707, zámek
Ksiaz u Walbřichu z roku 1288, největší zámek polského Slezska a třetí největší zámek Polska,
který patřil rodu Piastowců, a jeho nedalekou botanickou zahradu. Ve Svidnici jsme navštívili
evangelický dřevěný barokní kostel, postavený na základě Vestfálského míru, který ukončil třicetiletou válku a je zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Úchvatné! Doporučujeme
jejich návštěvu.
A již tady máme konec žní a plno radosti a starostí s přípravou dožínek. Ale o tom zase příště.
Lydie Peterková
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Příspěvek za Římskokatolickou farnost Bolatice

P

rázdniny a doba dovolených končí. Vše se
vrací do běžného pořádku, nebo naopak
pro mnohé něco nového začíná – nový školní
rok, nová škola, nové zaměstnání, nové obzory,
o nichž se můžeme jen domnívat, jaké budou.
Z toho pramení nejistota, obavy, ale i chuť zakusit něco nové a změnit ustrnulé.
Říká se, že bez konců nelze začít od začátku.
Často se ptáme, jak dát svému životu smysl.
Měli bychom začít od toho, že si tento smysl
jasně postavíme před oči a rozhodneme se, že
za ním půjdeme „celým svým srdcem, celou
svou duší a celou svou silou“, budeme o něm
„uvažovat doma i na cestách, když uléháme
i vstáváme“ (srov. Deuteronomium 6, 4-9).
Pokud ztrácíme ze zřetele cíl, tak se po nějaké
době začneme potácet, začneme bloudit a nakonec padneme vyčerpáním.
Přeskládejme svůj život
Neexistuje nic, co by nám mohlo zabránit
milovat Boha. Pokud zachovávám lásku k Bohu
a v srdci touhu po něm, pokud k němu pořád
obracím zrak a znovu a znovu se snažím využívat všechny prostředky, které mi Bůh nabízí
na cestu, nemůžu se úplně ztratit v poušti bez
pomoci. Rozhodněme se postavit víru na první
místo v našem životě. Choďme ke zpovědím,
na mše svaté, modleme se, zpytujme svědomí,

zapojme se do církevních společenství, denně
čtěme Písmo svaté… Vrhněme se do toho!
Přeskládejme celý svůj život tak, aby na prvním místě byl Bůh, a ostatní věci se samy
začnou logicky řadit jinak a méně bolestivě.
Naše problémy se zázrakem nevyřeší. Ale stoprocentně na ně budeme hledět jinak – Božíma očima. Tím pádem je budeme i jinak řešit:
s Bohem. S láskou a trpělivostí, s humorem
a pochopením a především s duchovním přesahem. Možná své okolí překvapíme novou
energií, ze které bude znát naděje a hluboká
radost.
Co čeká naši farnost v nadcházejícím období?
Před mnohými z nás se právě od měsíce
září otevírá něco nového. A tak se nyní podívejme na některé události, které čekají naši
farnost na začátku nového školního roku, tzn.
v měsících září a říjnu 2022.
Vracíme se k běžnému pořadu bohoslužeb.
Mše svaté budou v pondělí v 18:00 hodin,
v úterý v 6:30 hodin, ve čtvrtek v 18:00 hodin,
v pátek v 18:00 hodin, v sobotu v 18:00 hodin
(s nedělní platností), v neděli v 8:00 a 10:00
hodin. O prvních sobotách v měsíci jsou navíc
slouženy mariánské mše svaté v 6:30 hodin.
Dětské mše svaté budou jako doposud slouDožínky 2022

ženy vždy 2. a 4. neděli v měsíci v 10:00 hodin. Každou středu je také možnost účastnit
se tiché adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní,
a to v letním čase od 18:00 do 19:00 hodin
a v zimním čase od 17:00 do 18:00 hodin.
Od září se budeme opět moci zapojit do všech
pobožností, adorací a společenství, které byly
v období prázdnin přerušeny. Úřední hodiny
na faře budou v pondělí a v pátek od 16:30
do 17:30 hodin (v letním čase) a od 15:30
do 16:30 hodin (v zimním čase).
Slavnost svatého Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa, připadne na středu 28. září. Svatý Václav žil v 10. století. Jde
o českého knížete a světce, hlavního patrona
Čech a Moravy a symbol české státnosti. Velký
vliv na jeho výchovu měla jeho babička, svatá
Ludmila, manželka prvního historicky doloženého českého knížete Bořivoje. Oba jsou známí také tím, že přijali křest přímo od svatého
Metoděje. Jejich vnuk Václav, který byl později
prohlášen za svatého, byl zavražděn ve Staré
Boleslavi, v sídle svého bratra Boleslava, jenž
se poté chopil vlády.
Měsíc říjen je už tradičně zasvěcen Panně Marii Růžencové, a proto je v něm třeba pamatovat zvláštním způsobem na modlitbu růžence.
Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které prožívala také
jeho matka, a připomíná nejvýznamnější Boží
činy. Jde o velmi silnou modlitbu.
Slavnost patronky Ostravsko-opavské diecéze, svaté Hedviky, si připomeneme v neděli
16. října. Hedvika Slezská žila na přelomu
12. a 13. století. Pocházela z Andechse
v Bavorsku. Provdala se za Jindřicha I., který
se roku 1201 stal slezským knížetem. Měla
sedm dětí. Život jí přinesl mnoho utrpení,
zejména smrt nejdražších, kterou přijímala
s odevzdaností do Boží vůle. Vedla asketický
život a ze všech sil pomáhala chudým a nemocným. Měla velký vliv na zakládání chrámů a klášterů, a tím se zasloužila o povznesení života víry ve Slezsku. Za svou činnost
se posléze stala světicí a patronkou Slezska.

Od pondělí 31. října bude platit zimní pořad
bohoslužeb. Večerní mše svaté budou v 17:00
hodin a úřední hodiny na faře v pondělí a pátek od 15:30 do 16:30 hodin.
Konec měsíce října je rovněž časem přípravy
na slavnost Všech svatých a den vzpomínky
na všechny věrné zemřelé. Před touto slavností bude rozšířena možnost svátosti smíření.
Podrobný rozpis zpovědních možností bude
zveřejněn v říjnových ohláškách, na vývěskách
a na farních webových stránkách.
I v období mračen existuje naděje
Závěrem bych chtěla zmínit útržek z rozhovoru, který jsem nedávno zaslechla mezi
dvěma lidmi. Jeden člověk říká druhému:
„Jako dítě mě naučili jíst příborem, zavázat
si tkaničky u bot, jezdit na kole, ale nikdo mě
nenaučil zvládat své emoce, svůj smutek a úzkost.“ A ten druhý, očividně znalý situace svého
protějšku, se pousmál a říká: „Víš co? Když si
myslíš, že nastala průtrž, možná jenom prší.
Když si myslíš, že je něčeho na tebe hodně,
tak zkus shodit kus nákladu, řekni si o pomoc
nebo se podívej na věci z jiného úhlu pohledu. Buď tvořivý: zpívej, maluj, něco dobrého
si uvař nebo upeč, zacvič si, pusť se do nějaké
manuální práce, pomoz potřebnému...“.
Dlouho se mi tento rozhovor přehrával
v mysli. Cítila jsem z něj, že i v období nesnází
a mračen existuje naděje. Asi každý z nás zažil,
že dobře poznáme sami sebe zvláště ve chvílích, kdy se dostaneme do boje s nesnázemi.
A právě boj s nesnázemi může být často odrazovým můstkem ke změně v našem životě,
k osobnímu růstu.
Často usilujeme o stále větší úspěch,
dokonalost, cítíme potřebu zabodovat před
druhými, ale málokdy si uvědomíme, že jsme
velcí tím, kým jsme, ne tím, co dokážeme.
Ze srdce přeji nám všem, aby ten podzimní
čas barev, rozmanitostí přírody a pro mnohé
i nových začátků byl časem dobrým a požehnaným!
Za Římskokatolickou farnost Bolatice
Pavlína Řehánková
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Letní kina

N

a letošní promítání českých filmů v letním období přišli diváci celkem na 3 tituly. Ve dvou
případech se promítalo na koupališti, a to Po čem muži touží 2 a Hádkovi. Na Borové se
promítalo Srdce na dlani.
Jednu projekci jsme byli nuceni kvůli nepříznivé předpovědi počasí zrušit.
Diváci se mohli u oddechových filmů zasmát a navodit tak krásnou začínající víkendovou atmosféru letních dnů.					
Gabriela Bočková

Čtrnáctý ročník

Festivalu kultury a hlučínských
řemesel je za námi

M

írové náměstí v Hlučíně hostilo již počtrnácté Festival kultury a hlučínských řemesel. V neděli 3. července se zde již tradičně představily folklorní a taneční soubory a kapely z celého
Hlučínska. V rámci bohatého programu se představily kapely Hasičská dechová hudba Bolatice,
Slezská kapela a Dechová hudba Hlučíňanka, folklorní soubor Vlašanky, taneční soubory Slunečnice a Seniorky ze Závady, mažoretky MK Ballerisimo Hlučín a nově Tilli-duo.
Součástí festivalu byl jako každoročně jarmark řemesel. Letos si návštěvníci mohli zakoupit paličkované výrobky, keramiku, skleněné vitráže, bižuterii, pletené a ručně šité dekorační předměty, výrobky pletené z papíru, dřevěné výrobky, mýdla, čaje apod. Ochutnat mohli např. domácí
bramboráky a palačinky, regionální pivo a samozřejmě hlučínské koláče.
V rámci letošního ročníku festivalu se i oceňovalo. Pamětní medaili Cypriána Lelka za kulturní
a osvětovou činnost obdržel pan Rostislav Pečinka, a to za dlouholetý a obětavý přínos pro
záznam společenského života na Hlučínsku.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za prezentaci toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků, městu Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc při přípravách i při samotné koordinaci festivalu, Muzeu
Hlučínska za poskytnutí zázemí pro účinkující, obci Vřesina za zapůjčení prodejních stánků
a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce. Za rok opět na viděnou!
Lenka Osmančíková Folklorní soubor Vlašanky z Bohuslavic

Hasičská dechová hudba Bolatice

Ocenění pana Rostislava Pečinky Pamětní medailí Cypriána Lelka za kulturní a osvětovou činnost
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Seniorfest na Hlučínsku má za sebou první ročník
V
pátek 29. července 2022 se v areálu
za Kulturním domem v Bohuslavicích
u Hlučína konal „1. Seniorfest na Hlučínsku“
s podtitulem „senioři na Hlučínsku se baví“,
a to v předvečer Anenských slavností, které
jsou pro místní dlouholetou tradicí.
Seniorfest, jak již samotný název napovídá, je akce určená zejména seniorům,
seniorským klubům a spolkům. Inspirací
k Seniorfestu nám byl Třetí festival, který je
již zaběhlou kulturní akcí plzeňského Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM,
z. s. Myšlenka Třetího festivalu se nám zalíbila natolik, že jsme vážně začali uvažovat
o uspořádání obdobné akce na Hlučínsku.
Byl leden 2020, začali jsme oslovovat kluby
a spolky z Hlučínska, uspořádali jsme první
setkání možných zájemců v Dolním Benešově. Tam jsme jim představili naši vizi s tím, že
by se Seniorfest mohl uskutečnit v létě nebo
na podzim 2020. Bohužel to jsme ještě netušili, že se vše o dva roky kvůli covidu odloží
a z původně plánovaného Seniorfestu 2020
se stal Seniorfest 2022.
Možná právě proto, i navzdory předpovědi, Seniorfestu přálo počasí. Senioři se nejen dobře
bavili, ale zároveň prezentovali činnost svých
klubů, spolků, ukázali nám své výrobky či se
představili na pódiu s vystoupením. Vystupujících klubů bylo osm (Seniorklub Bohuslavice,
Slunečnice Kobeřice, Senioři Závada, Klub
důchodců Darkovice, Kluby seniorů z Bělé,
Bolatic a Píště či Zámecký klub žen Kravaře),
někteří se na pódiu představili dvakrát. Celkem tak bylo k vidění dvanáct různorodých vystoupení. Další kluby seniorů přijely načerpat
inspiraci zhlédnutím programu. V prostorách
kulturního domu byly přichystány prezentace
dalších klubů (někdy i s možností zakoupení
výrobků).
A jak všichni víme, na každé akci je důležitý
nejen kulturní program, ale také možnost
něčeho dobrého k snědku. Velkou část nabízeného občerstvení připravili sami senioři
ve svých klubech. V nabídce byly třeba koláče
od seniorek z Velkých Hoštic, langoše připravily seniorky z Bohuslavic, ochutnat jste mohli
zákusky z Bělé a další cukrářské výrobky z Píště. To samozřejmě nebylo všechno.
Zájemci si mohli dále nechat změřit krevní
tlak nebo si i pořídit některý z krásných výrobků klientů sociálně-terapeutické dílny Charity
Hlučín, která na Seniorfestu nemohla chybět.
Jsme velice rádi, že se zúčastnili zástupci projektu Senior bez nehod. Výtečná káva a zmrzlina byla k dostání ve stánku MentalCafé. Zájem
byl i o produkty z kmínu, máku a česneku místního statku U Veverků.
Seniorfest by se nepodařilo uspořádat nebýt
aktivního zapojení seniorů, dobrovolníků,
především však finanční podpory Moravskoslezského kraje, měst Hlučína a Kravaře,
obcí Závada, Bolatice, Sudice, Markvartovice, Kobeřice, Sdružení obcí Hlučínska (SOH),
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ
(SOMH-z). Všem uvedeným patří naše velké
poděkování.
Zvláštní poděkování pak patří Centru pro seniory TROJLÍSTEK, z. s., které celou akci zaštítilo
organizačně, a obci Bohuslavice, kde se akce
konala.
Samozřejmě děkujeme také všem účinkujícím,
vystavujícím, prodávajícím i návštěvníkům,
kteří na Seniorfest přišli. Jen díky vám všem

byl první ročník Seniorfestu na Hlučínsku tak
krásnou akcí. Senioři na Hlučínsku ukázali,
že se bavit skutečně umí! Věříme, že se Seniorfest stane novodobou každoroční tradiční
akcí na Hlučínsku. Na viděnou na druhém
Seniorfestu!
David Adamec, tajemník Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ

Pozvánka na setkání jubilantů

O

bec Bolatice zve občany na tradiční setkání jubilantů, kteří se v letošním roce dožili
75 a 70 let a oslavili diamantovou nebo zlatou svatbu.
Setkání s kulturním programem a občerstvením se uskuteční v úterý 13. září v 16:00
hod. v sále kulturního domu.
Marcela Bochňáková
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SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2022 přiveze prvotřídní
barokní program houslového virtuosa Jiřího Vodičky

B

olatice se staly již tradičním partnerem
jednoho z pěti největších festivalů klasické hudby v ČR, Svatováclavského hudebního festivalu. V rámci letošního 19. ročníku chystá na září 33 prvotřídních koncertů
ve 26 dnech, a to po celém Moravskoslezském kraji. V rámci svého motta „Koncert
v kostele je zážitek“ uvede nejen špičkově
interpretovanou tzv. starou a duchovní hudbu, ale i jazz!
Těšit se můžete na nejnákladnější koncert
historie festivalu – Operní gala mezzosopranistky absolutně nejvyšší světové třídy Elīny
Garanči (MET New York, Vídeňská státní opera
aj.) s Janáčkovou filharmonií Ostrava (19. 9.
2022, 19:00, Ostrava-centrum – evangelický
Kristův kostel), luxusní projekty duchovní hudby
jako znovuoživení skvělého díla téměř zapomenutého pražského barokního mistra Brixiho
díky souboru starých nástrojů Hipocondria
Ensemble, jejich sborem a hvězdnou sopranistkou Hanou Blažíkovou (14. 9. 2022, 19:00,
Ostrava-centrum – kostel sv. Václava), nebo
světelnou hudební show bosonohé varhanice
a performerky Katty (17. 9. 2022, 19:00, Opava
– kostel sv. Václava). Nejbližšími koncerty pak
budou ty v Ludgeřovicích, kde vystoupí světově
uznávaný Český filharmonický sbor Brno (4. 9.
2022, 18:00, kostel sv. Mikuláše), v Hlučíně barokní orchestr Collegium Marianum (5. 9. 2022,
18:00, kostel sv. Jana Křtitele), v Sudicích pak
exkluzivní maďarský žesťový soubor In Medias
Brass (8. 9. 2022, 18:00, kostel sv. Jana Křtitele) a ke konci festivalu i jedna z nejlepších
českých pěvkyň Markéta Cukrová v doprovodu
loutny a teorby s programem Pocta barokním
skladatelkám (25. 9. 2022, 15:00, Dolní Benešov – kostel sv. Martina).
Přímo do bolatického kostela zavítá jeden
z nejnadanějších houslistů mladé generace,
koncertní mistr České filharmonie Jiří Vodička. V doprovodu ansámblu Barocco sempre
giovanne společně provedou nádherné a také
nesmírně obtížné italské koncerty „Paganiniho
18. století“ Locatelliho, Tartiniho (Ďáblův trylek)

či Corelliho. Jejich koncert slibuje opravdu nezapomenutelný zážitek, který díky vstupnému
pro děti za 50,- Kč můžete dopřát i svým nejmilejším a motivovat je tak i k jejich vlastnímu
hudebnímu snažení. Jedním z cílů festivalu je
péče o další generaci hudebníků a posluchačů
– nechte se zlákat i vy!
Koncert se bude konat v pátek 9. 9. 2022
v 18 hodin v kostele sv. Stanislava. Koncert
je finančně podporován hrdým partnerem
SHF, obcí Bolatice. Za tým SHF děkujeme
za přízeň – i díky vám jsme tu již 19 let! Vstupenky online a více informací o všech 33 koncertech naleznete na www.shf.cz.
Rozhovor s JIŘÍM VODIČKOU
Jeden z nejcharismatičtějších českých
sólistů se narodil v moravskoslezské metropoli. Ve svých 14 letech byl přijat na Ostravskou univerzitu, kde jako „zázračné dítě“
dokázal interpretovat i ty nejtěžší skladby
pro sólové housle. Dodnes je s nádhernou
„hráčskou vášní“ interpretuje jako houslový virtuos a navíc vychovává další generaci
houslistů. Ve svých 34 letech již sedmým
rokem působí jako koncertní mistr České
filharmonie. Miluje svoje housle, které mu
zapůjčil Jiří Bělohlávek, rychlá auta, drony,
které si bere i k moři – a svých pět dětí.
Studoval jste u fenomenálního Zdeňka
Goly a „maturoval“ v osmnácti s magisterským diplomem. Vaše videa z té doby jsou
neskutečná a zároveň úsměvná – jako byste
v tom driveu snad ani nehrál na housle, ale
spíše „střílel na houslovém playstation“...
Co se ve Vás odehrává, když vezmete housle
do rukou a jak důležitý je výběr nástroje?
Housle jsou součástí mého těla. Za tu
dobu, co na housle hraji (od mých 6 let),
patří k tomu nejdůležitějšímu v mém životě.
Nejen jako práce – hudba a hraní jsou součástí mého bytí. Stejně tak je samozřejmě
pro každého houslistu důležitý jeho nástroj.
Já mám štěstí, že si ke mně našel cestu ten
od Josepha Gagliana z roku 1774 a mám tak
možnost splnit si moje hudební představy,

které jsem tak schopen poslat dál i publiku.
Nyní na Ostravské univerzitě vyučujete.
Fakulta umění zde chystá dokončení nové
budovy na Černé louce, která bude navíc
obdařena prvotřídním komorním sálem i nahrávacím studiem. Jaké nové možnosti by se
pro Ostravu mohly otevřít?
Především bych chtěl vyzdvihnout, že se toto
povedlo právě u nás v Ostravě. Ostrava tím
předběhla celou republiku, ve které dlouhodobě schází moderní prostory. Nejen na koncerty, ale i na cvičení a zkoušení. Od svého studia
a od svých kamarádů muzikantů, žáků i jiných
profesorů vím, že často bývají potíže s místem,
kam jít učit. Nové prostory budou určitě velký
tahoun také pro zahraniční studenty, potažmo
profesory. Ostrava se obecně stává místem,
které má studentům hodně co nabídnout. Navíc je tento kraj líheň talentů, pochází odsud
spousta našich předních umělců, namátkou
Ivo Kahánek, Martin Kasík, Lukáš Vondráček
a Katka Kněžíková.
Na SHF vystupujete v podstatě od jeho
počátku. Předloni jste s českými interpretačními špičkami (trojice Kasík – Františák
– Jamník) strhujícím způsobem interpretovali Messiaenův Kvartet pro konec času
(1941). Pro mě to byli čtyři sólisté protnuti
přímkami soustředěného napětí, jedna pulsující síť... zázrak komorní hudby. Dalo by
se popsat – mezi všemi těmi koncerty, kde
vystupujete jako sólista, či jste obklopen
orchestrem jako jeho koncertní mistr – jak
vnímáte tuto svou pozici a naopak komorní
hru?
Komorní hra vedle sólové dráhy je to, co mě
provází celý život. Mám komorní hudbu rád
proto, že je to propojená nádoba se sólovou
hrou. Hudebníka utváří jeho hudební představivost, jeho vnímání toho, co se děje na pódiu, musí se napojit i na ostatní, ale zároveň
může vtisknout i svého ducha. Ani jako sólista
nesmíte být tím splašeným koněm, je důležité
vnímat okolí a kopírovat hlasy, které zazněly
před vámi a vy na ně navazujete. Takže i když

se sejdou na pódiu vynikající sólisté, nemusí
to automaticky fungovat. Musí to být zároveň
i lidé, kteří jsou schopni se na sebe napojit
a citlivě se orientovat v hlasech svých kolegů,
dokázat pouštět jeden druhého a vést dialog,
který je v hudbě opatrný a křehký. Pokud vše
funguje tak, jak má, tak teprve tehdy začne
fungovat kouzlo komorní hudby.
Letos přivezete virtuosní italské barokní
koncerty „Paganiniho 18. století“, kdy Vás
doprovodí ansámbl Barocco sempre giovane.
Obvykle interpretujete skladby 19. a 20. století. Dalo by se říci, že je to pro Vás úplně
jiný svět – svět tzv. staré hudby? Přizpůsobujete svou hru zákonitostem tzv. autentického provozu? A jsou opravdu na těchto
skladbách nejtěžší melodické ozdoby, které
někteří houslisté dokonce vynechávají?
Je pravdou, že barokní programy nejsou
těmi nejčastějšími, které provádím, ale neznamená to, že k nim nemám vztah. V barokním
světě jsem objevil skladby, které jsou opravdu
velice virtuosní, z některých dokonce vychází
samotný Nicollo Paganini. Právě třeba Locatelliho houslový koncert, který budou posluchači
moci na vašem festivalu slyšet. Je to úplně
jiné baroko než například Bachovy sonáty, má
úplně jiný rozměr. Program jsme zkombinovali
právě tak, aby zazněly skladby, které v té době
byli schopni skladatelé napsat pro své současníky podle možností barokních nástrojů.
Osobně se moc těším na Ďáblův trylek nebo
Tartiniho Concerto grosso. O to spíše, když
si uvědomíme, že nástroje tehdy byly úplně
jiné, smyčce byly kulaté a měkké, struny byly
ze střev a praskaly. Dodnes nechápu, jak třeba Paganini byl schopný na tehdejší nástroje
zahrát to, co hrál – právě kvůli technickým
možnostem nástrojů. Mám radost, že můžeme
s Barocco sempre giovane prezentovat barokní hudbu právě tímto směrem a jinak, než jak
bývá zvykem.
Děkuji za rozhovor.

Eva Františáková – SHF
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Foto Dožínek 2022 v Bolaticích
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Narození:
- Počet od minulého vydání
- Počet od začátku roku

1
22

Úmrtí
- Počet od minulého vydání
- Počet od začátku roku

6
28

Jubilanti
91 let – 1, 85 let – 1, 80 let – 8, 75 let – 7,
70 let – 9
Zlatá svatba – 2
Marcela Bochňáková
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Opavská liga mládeže
v Bolaticích a následný postup
až na krajské kolo

V

sobotu 18. června se uskutečnila soutěž mladých hasičů na místním fotbalovém hřišti. Tato
soutěž je zahrnuta do Opavské ligy a byla tak poslední soutěží v ročníku 2021/2022 s jeho
celkovým vyhodnocením.
Přípravy započaly již v pátek na tréninkovém hřišti, kde se nalajnovala dráha pro štafetu 4x60m
a také pro požární útok. V sobotu brzy ráno se dochystalo, co bylo potřeba na dráhách, postavily se stany a rozdaly úkoly. Soutěž započala společným nástupem a proslovem, poté již se
mohla družstva chystat na provedení útoku a štafety. Na požárním útoku se nejdříve postavila
mladší družstva a na štafetě starší. Po odběhnutí se družstva vyměnila, a tak si všichni odběhli
to, co měli. Počasí přálo, a tak se nejen děti mohly občerstvit u stánku s pitím a jídlem. Dopoledne se chýlilo ke konci a mládež nastoupila k vyhodnocení soutěže a poté celého ročníku.
V mladších se na 3. místě umístilo družstvo z Kravař, na 2. místě Mokré Lazce a první příčku
obsadily Těškovice, celkem bylo 18 týmů. U starších byly na 3. místě Chvalíkovice, na 2. místě
Hněvošice a první byla Borová, zde se představilo 16 bojujících družstev. Našim mladším ani
starším se na domácí půdě vůbec nevedlo a všem ukápla nejedna slza. Následovalo celkové
vyhodnocení ročníku a my netrpělivě seděli a poslouchali, zda se do postupové pětky dostaneme. Tam naši starší obsadili 5. místo a postoupili na soutěž o Pohár starosty OSH Opava.
Soutěž nejen že se vydařila, ale první slzy z neúspěchu vystřídala radost z postupu na pohár
starosty. Tímto bych chtěla poděkovat dětem za jejich postup, za soustavnou přípravu a vytrvalost, rodičům za podporu a výpomoc na soutěži. Velké poděkování patří sponzorům, a to
obci Bolatice, Lanex Bolatice, Kofola, Dinopark Ostrava, Géčko Ostrava, Knihcentrum Opava,
pojišťovna ČPZP, Požární bezpečnost, Hello škola, Střechy Stromský a pan Jan Dorušák starší.
Velmi si vážíme sponzorských darů, které dětem udělaly radost.
Soutěž o Pohár starosty OSH Opava se uskutečnila 25. června v Bobrovníkách. No a abychom
nejeli jen se starším družstvem, dostalo i mladší družstvo příležitost se zúčastnit, a to za družstvo z Borové, které nemohlo jet. Po nástupu začali starší štafetu a mladší požární útok. Nervozita byla na všech stranách, ale snažili jsme se ji zahnat smíchem a dobrotami u stolu. Mladší
si odběhli štafetu a byli rychleji hotoví. Vyhodnocení nemělo dlouhé trvání a my se dozvěděli,
že naši mladí skončili na krásném 3. místě. I u starších jsme se konečně dozvěděli verdikt,
a to že obsadili 1. místo! Nedovedete si ani představit, kolik slz v ten moment padlo, a to tou
neskutečnou radostí z dvojí bedny. Domů si tedy mladší i starší odvezli nejen deskové hry, ale
i medaile a poháry. Starší k tomu ještě přidali putovní pohár starosty OSH. Tím to ještě neskončilo, děti se dozvěděly, že za odměnu dostanou výlet a postup na krajské kolo.
Co víc si přát než to, že si s dětmi užijeme výlet a budeme i o prázdninách trénovat na postupové kolo, které se uskuteční 4. září v Hošťálkovicích. Držte nám palce! V dalším zpravodaji
vás budeme informovat o tom, jak mladí hasiči dopadli na krajském kole a jak si užili výlet.
Svým jménem chci poděkovat všem vedoucím a zainteresovaným lidem, kteří se ve svém volném čase věnují dětem, dávají jim cenné rady a předávají zkušenosti. Nesmírně si toho jako
starostka sboru vážím, protože v dnešní uspěchané době, kdy není na nic čas, si jej oni udělají
a věnují ho těm, kteří reprezentují nejen sbor, ale i obec.
Za SDH Bolatice Andrea Pytlíková
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TTC Bolatice

O

hlédnutí za minulou sezonou není příliš optimistické, jelikož naše třetiligové mužstvo po pěti
sezonách opustilo celostátní soutěž a musí se spokojit pouze s divizí. Skončili jsme na prvním sestupovém místě. Členové našeho družstva a jejich úspěšnost: Burdík Vítězslav 51 %, Wollný Michal 42 %, Harazim Zdeněk 39 %, Musiol Kamil 29 %. Cílem příští sezony bude snaha opět
se dostat o soutěž výše.
Naše druhé mužstvo hrající krajskou soutěž 2. třídy se umístilo na klidném 6. místě. V příští
sezoně budeme chtít stabilizovat tým a zapracovat do něj mladé naděje. V nadcházejícím roce
bychom se chtěli pokusit postoupit o soutěž nahoru. Členové týmu a jejich úspěšnost: Laburda
František 83 %, Maier Zbyněk 51 %, Polák Jan 30 %, Rataj Jakub 28 %.
V okresním přeboru za nás nastoupili Strak Martin 63 %, Vavřínek Hubert 48 %, Schimetzek
Tomáš 38 %, Ricka Jiří 28 %. Po skončení soutěže jsme skončili na 7. místě.
Poslední soutěží, kam jsme se přihlásili, byla soutěž dorostu. Tam se naše mládež pokoušela
nasbírat nějaké cenné zkušenosti. Bohužel tato soutěž byla nad naše síly a obsadili jsme poslední 8. místo.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům, trenérům, fandům, sponzorům a vedení našeho
klubu. A pokud by měl kdokoliv z řad dětí zájem začít s námi trénovat, začínáme opět první
středu v září v 15:30 hod. Budeme se těšit. 			
Vítězslav Burdík

Lvíčata ze školičky v létě nelení

Ú

spěšným dětským dnem a ADIV cupem holkám a klukům ze školičky fotbalová sezona neskončila. S tradičními soupeři se potkali na turnajích v Bohuslavicích a Chuchelné. Nebyla
nouze o hezké fotbalové momenty a radosti z gólů. Někteří fotbalisté ze školičky si gól na turnaji
zakřičeli poprvé a užili si tak skvělý pocit radosti z úspěchu v bolatickém dresu. Sezonu školička
zakončila úspěšným závěrečným tréninkem, kde je po zábavných hrách čekal společný táborák
s rodiči. Po 14denní fotbalové přestávce si Lvíčata zahrála na sportovních slavnostech v Chuchelné, kde si zaslouženě vybojovala nejen medaili, ale i pizzu. Kluci a holky se opět na tréninku
sejdou již koncem prázdnin, kde se budou připravovat na pořádnou porci podzimních fotbalových zápasů. 						
Vít Koupil
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Prázdninový pobyt na kolech v předhůří Orlických hor

N

a námi oblíbený první týden prázdnin jsme si zajistili chatu už v únoru, a to v lyžařském středisku Čenkovice – Buková hora. Nástup byl v sobotu 2. 7. po 14. hodině. Dorazili jsme tam
téměř všichni současně. Po přivítání majitelem objektu a rozdělení ubytování se pustili někteří
nedočkavci na okruh Orličky, Červenovodské sedlo, Kramářova vila na Suchém vrchu, vrchol
Bukové hory a kolem sjezdovky zpět na chatu. Jako první cyklorozcvička to nebylo špatné, až
na ten sjezd k chatě.
V neděli byl začátek výletu krutý. Hned od chaty prudký výšlap přímo kolem sjezdovky pod Bukovou
horou a následný sjezd k nástupní stanici lanovky Mlýnický dvůr. Cesta sice cyklisticky značená, ale
terén pro MTB. Odtud jsme pokračovali po cyklostezce do Červené Vody, kde byl u hospody U Čmeláka nahlášen první defekt kola. Po posilnění a opravě jsme pokračovali směr Lichkov a Mladkov
kolem Tiché Orlice přes Těchonín do Jablonného nad Orlicí. Tam jsme si pochutnali na zmrzlině
a pokračovali přes vesničku Bystřec údolím stejnojmenného potoka na chatu.
Další den jsme vyjeli přes vesničku Výprachtice do podhorského městečka Lanškroun, kde
je krásné náměstí s kostelem a morovým sloupem, dali jsme zmrzlinu a kafíčko. Pak jsme
ještě navštívili městečko Letohrad a dále pokračovali proti proudu Tiché Orlice přes Jablonné
a Bystřec domů.
Ve středu opět přes Výprachtice malebným údolím Moravské Sázavy do Horní Čermné, nad

Mistři!!!

O

bě žákovské kategorie se staly vítězi
ve svých soutěžích. Mladší žáci během celé
sezony prohráli jen jednou a se skóre, které
bylo více než 140 branek do sítě soupeřů, svou
soutěž ovládli. Starší žáci měli soutěž o trochu
náročnější a až do posledního zápasu nevědě-

li, kdo se stane vítězem. V tomto utkání nás
čekal tradiční soupeř z Bohuslavic a tabulka
byla tak zamotaná, že kdybychom remizovali,
zvítězil by tým z Rohova. Kdybychom prohráli, skončili bychom až na třetím místě. Výhra
nás posunovala na místo první a ono se to
povedlo. V těžkém zápase jsme zvítězili 2:1
a stali se „mistry“. Po této sezoně nás napadlo přihlásit po dlouhé době krajskou soutěž.

kterou stojí rozhledna Mariánka a kousek dál poutní místo s kostelem Nanebevzetí Panny Marie.
Návrat byl opět krásným údolím potoka Bystřec.
Ve čtvrtek jsme měli v plánu nejdelší trasu, a to na Dolní Moravu. Po zastávce u úpatí lanové
dráhy jsme okružní cestou vystoupali až na vrchol Slamník, kde je v blízkosti atrakce Stezka
v oblacích, a především nová visutá lávka Sky Bridge (721 m dlouhá), klenutá nad údolím Mlýnského potoka. Zpáteční cestou se někteří odvážlivci svezli cyklotrailem od restaurace Slaměnka
až dolů k dolní stanici lanovky a pak pokračovali okolo Suchého vrchu přes Mladkov a Jablonné
a nám již velice známým údolím na chatu. Ten den jsme našlapali do pedálů celkem 92 km
s převýšením 1550 m.
V pátek už jenom odpočinkově na Suchý vrch, Červenovodské sedlo a pod Bukovou horou k chatě. Někteří Moravskou Sázavu, Lanškroun, Mariánskou Horu a Bystřec.
V sobotu po předání ubikace už pouze auty domů do Bolatic.
Večery na chatě jsme trávili u kytary s country písničkami a promítáním čerstvých zážitků.
Kromě této hlavní akce jsme uspořádali také „Dětský den s vítáním léta“ na hřišti ulice Horní,
kde jsme prožili jedno krásné sobotní odpoledne plné soutěžení a družebního posezení. Program
zorganizovali naši nejmladší turisté od Jochimů. Tímto jim chci zároveň poděkovat.
Blokeš Josef

Do této výzvy se k nám připojili chlapci z Rohova a vytvořili jsme tak velice konkurenceschopný tým. Nevíme, co nás čeká, ale těšíme se
na další výzvy a nové soupeře, se kterými jsme
se doposud nesetkali.
Příprava nám začala 1. 8. společným soustředěním. Toho se zúčastnilo 26 chlapců a jedna
dívka. Bylo rozvrženo do dvou dnů, ve kterých
jsme zvládli 4 náročné tréninkové jednotky, spo-

lečný táborák, noční hru na schovávanou a spaní ve stanech (při kterých jsem mohl vidět, jak
jsou naše děti zručné při jejich stavění ). Před
prvním ostrým startem nás čekalo přípravné
utkání se soupeřem z krajského přeboru (soutěž výš, než kterou budeme hrát) Slavií Opavou
a ostrý start byl 27. 8. v 10:00 ráno na domácím hřišti s 1. FC Porubou.			
David Steffek
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Červen alias Měsíc turnajů
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Fotbalový kemp Fotbal nás baví 2022

L

etošní ročník byl náročný, co se týče počtu dětí. S každým rokem vzrůstá zájem dětí o náš
kemp, čemuž se snažíme přizpůsobit naše možnosti. Letos jsme se dostali dokonce až na 60
účastníků, ovšem počet zájemců byl vyšší. Myslím, že se vyvedl i díky spolupráci s rodiči našich
malých fotbalistů. Děti a jejich rodiče byli dle kladných ohlasů velice spokojeni. Cílem příměstského kempu je samozřejmě fotbal a s ním související dovednosti. Klademe důraz na zábavu,
přátelský přístup a radost dětí. Každý den se nesl v jiném duchu a děti si mohly vyzkoušet mnoho
fotbalových netradičních aktivit. Malí fotbalisté si vyzkoušeli například netradiční olympiádu,
vodní fotbálek, fotbalgolf, fotbalový kulečník, fotbalový terč atd. Navštívili nás i prvoligoví fotbalisté z Baníku Ostrava Nemanja Kuzmanovič a Jaroslav Svozil plus druholigoví fotbalisté Opavy
Denis Kramář, Samuel Šigut a Michal Bílek. Jejich přítomnost byla přínosem a osvěžením pro
mladé hráče a hráčky, kteří při besedě mohli pokládat své otázky a zároveň si nechat podepsat
všechno možné. Co se týče přístupu, musím říct, že se zde objevili velmi talentovaní fotbalisté
i fotbalistky, u kterých věřím, že mají před sebou slibnou fotbalovou budoucnost. Také si všímám,
že zde vznikají nová přátelství. Chtěl bych poděkovat FK Bolatice a obci Bolatice za možnost
ěhem června naše týmy navštívily několik turnajů v sousedních vesnicích. 11. 6. mladší pří- tuto akci pořádat a zároveň bych chtěl poděkovat všem schopným lidem, kteří mi při této akci
pravka a mladší žáci zajeli na turnaj do Hradce nad Moravicí. Oba týmy zanechaly velmi pěkný pomáhali. Bez nich by to nebylo takové.				
David Steffek
dojem. Každá kategorie čítala 10 týmů. Mladší přípravka skončila na krásném 6. místě a mladší
žáci po pokaženém úvodu skončili na třetím místě, kdy na turnaji vstřelili nejvíce branek. 18. 6.
starší přípravka zajela do sousední Chuchelné. Turnaj byl velice pěkný a bylo vidět i mnoho fotbalových lahůdek. Naši odjížděli s 5. místem. Mladší žáci a mladší přípravka vyrazili do Bohuslavic,
kde v letošním roce slavili 90 let od svého vzniku. Přípravka si nevedla vůbec zle a ze svých zápasů
odešla na stupních vítězů – 3. místo. Zato mladší žáci nepoznali přemožitele a celý turnaj ovládli
a zaslouženě si odvezli první místo. 19. 6. do Bohuslavic vyjeli starší žáci, kteří stejně jako mladší
nenašli přemožitele a taktéž si odvezli 1. místo. Poslední turnaj nás čekal opět v Chuchelné, tentokrát se jednalo o 30. ročník v kategorii mladších žáků. Naši žáci opět ukázali, jak se jim letos daří,
a že vyhrávají skoro všude a opět se jim to povedlo. I odsud si odvezli umístění na nejvyšší příčce.
Musím říct, že jsem na naše děti hrdý nejen kvůli tomu, že se jim podařilo vyhrávat na turnajích,
ale za to, jak se prezentovaly a jakou hru předváděly!!!			
David Steffek

B

Florbalové léto s Letkou
P

rázdniny utekly jako voda, škola už pomalu nabírá na obrátkách, pojďme se tedy ohlédnout,
jaké bylo florbalové léto s Letkou.
To letošní začalo již tradičními příměstskými campy, které se uskutečnily v prostorách ZŠ Štěpánkovice. První turnus trval od 11. do 15. července, druhý pak od 18. do 22. července. Na obou turnusech se sešlo 30 dětí, kapacita tak byla naplněna ze 100 %. Děti na campy dojížděly z různých
koutů Opavska, přivítali jsme dokonce jednu ukrajinskou dívenku. Náplní campů byl zejména
všeobecný sportovní rozvoj dětí – připraveny byly tedy různé běhací hry, opičí dráhy, postřehové
hry, ale také vodní bitvy a sporty všeho druhu, např. házená, fotbal a samozřejmě také florbal.
Děti tak u nás našly bohaté vyžití. Postaráno o děti bylo samozřejmě i po výživové stránce, kdy
svačiny jsme si zajišťovali sami ve spolupráci s celou řadou ochotných rodičů, na obědy jsme pak
docházeli do hospody Na Statku.
Na přelomu prázdnin se uskutečnil hlavní camp, a to opět v malebné Morávce v podhůří Beskyd.
Camp měl začít výšlapem na Lysou horu, avšak počasí nám tento krásný program překazilo.
Hlavy však nevěšíme a tuto akci si schováme na začátek sezony a jeden ze zářijových víkendů.
Celotýdenní program dětem i na hlavním campu nabídl opravdu pestré vyžití – sportovní tréninky
všeho druhu, od atletiky, přes sportovní hry a různé sporty, až po opravdu bohatý doprovodný
program, který nabízel oblíbenou vodní bitvu o pirátský poklad, táborák, otužování v místním
splavu, diskotéku anebo turnaj ve stolním tenisu. Hlavního campu se zúčastnilo 45 dětí, kdy nejmladšímu účastníkovi bylo 6 let a tomu nejstaršímu pak let 16. Stravování bylo tentokrát kometos jsme si řekli, že chceme zvolit jinou alternativu než jak obvykle. Zvolili jsme si paintball.
pletně v naší režii a stálo opravdu za to, děti se po výborných obědech olizovaly ještě druhý den.
A musím říct, že to byl super nápad. Kluci si tuto aktivitu užili. Zahráli si na vojáky, prověřovali
své strategie a mohli si vyzkoušet komunikaci v týmu. Někteří ukázali svou odvahu a nebojácnost a někteří pravý opak. Po hře jsme si zahráli florbal, fotbal, basketbal. Opekli při táboráku
špekáčky a vesele se vrátili domů.					
David Steffek

Ukončení fotbalového roku

L
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V polovině srpna, konkrétně v sobotu 13., jsme pak vzpomněli výročí úmrtí našeho předsedy
a skvělého kamaráda Víta Poskočila. Na jeho počest jsme uspořádali první ročník memoriálu.
Tohoto vzpomínkového turnaje se zúčastnilo 12 týmů, bezmála tedy 100 hráčů. Pro špatné
počasí se turnaj, který byl původně plánován jako venkovní na speciální umělé ploše, přesunul
do tělocvičny ZŠ Štěpánkovice. Dorazit zavzpomínat přijeli členové rodiny, spolužáci a spo-
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lužačky, kolegové z práce, spoluhráči z dob vzniku florbalového klubu, trenéři a hráči klubu. Celý
turnaj provázela příjemná atmosféra, kdy o výsledky šlo až na druhém místě.
Závěrem bychom rádi poděkovali pak členům klubu, trenérům a rodičům, kteří se na tom všem
podíleli, protože bez nikoho by to opravdu nešlo. DĚKUJEME!
						
Trenéři florbalu

Borovský dorost zabodoval na Mistrovství ČR v požárním sportu

Z

dravíme všechny občany Bolatic a Borové. Již v minulém čísle Bolatického zpravodaje jsme
vás informovali o velkém úspěchu borovských mladých hasičů. Jak družstvu dorostenců,
tak i dorostence - jednotlivkyni Rozálii Pospíšilové se podařilo vyhrát krajské kolo a postoupit
na Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu. I tam naši mladí sportovci uspěli a vybojovali
fantastické výsledky.
Mistrovství se odehrálo ve dnech 1. - 3. července v Ústí nad Labem. Soutěž dorostenců
proběhla v sobotu 2. července a závod obsahoval čtyři disciplíny. Soutěž byla odstartována
štafetami 4x100 metrů s překážkami, dále následovaly vědomostní testy, běhy závodníků
na 100 metrů s překážkami a zakončena byla disciplínou požární útok. Naši borci hned
v první disciplíně vybojovali medaile. Štafeta ve složení Adam Fischer, Martin Blahetka, Ondřej Lišaník a Tadeáš Uvara zaběhla svůj pokus za 62,56 vteřiny a obsadila třetí příčku
za Bludovem (Olomoucký kraj) a Skutčí (Pardubický kraj). Ve vědomostních testech borovští
závodníci nechybovali, a tak zůstali ve hře o nejvyšší příčky. Následovala předposlední disci-

plína - běh na 100 metrů s překážkami. V této disciplíně se na trať vydá z každého osmičlenného družstva sedm závodníků a do celkového součtu družstev se započítává pět nejlepších
časů. Naši borci dokázali svůj součet stlačit na hodnotu 94,63 vteřiny, což stačilo na čtvrtou
příčku. Tentokrát jim medaile unikla jen o vlásek, konkrétně o 55 setin. Vše si ale vynahradili
v poslední disciplíně - požárním útoku. Hned svým prvním pokusem zaběhli čas 31,21 vteřiny
a na dlouhou dobu se usadili v čele disciplíny a na průběžném druhém místě v celkovém
hodnocení. Nakonec naše kluky v požárním útoku překonalo pouze družstvo ze středočeských
Počepic, a tak jsme získali další cennou medaili, tentokrát stříbrnou. V celkovém hodnocení
jsme se s celkovým součtem pořadí deset z jednotlivých disciplín posunuli na konečnou třetí
příčku. Druhá byla Skuteč se součtem osm a mistrem republiky se stal Bludov se součtem
sedm. Jedná se o další velký úspěch našeho sboru v požárním sportu. Jeho hodnotu ještě
zvyšuje fakt, že většina členů našeho družstva byla tvořena z vlastních odchovanců. Družstva
na předních příčkách byla složena výběrem závodníků napříč celou republikou. Svědčí to
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o naší dobré práci s mládeží, za kterou děkujeme především našim vedoucím mládeže.
Družstvo stříbrných dorostenců bylo složeno z členů: Martin Blahetka, Adam Fischer, Tadeáš
Uvara, Jan Hoblík, Kryštof Michalík, Ondřej Lišaník, Jakub Rybka a Tomáš Sikora. Už v dřívějších
postupových kolech (okresní, krajské) se do soutěže zapojili ještě Adam Uvara a Lukáš Popelka.
Děkujeme našim závodníkům za vzornou reprezentaci.
Součástí Mistrovství ČR dorostu je také soutěž dorostenců - jednotlivců, která proběhla v neděli
3. července. V té borovský sbor reprezentovala v kategorii mladších dorostenkyň Rozálie Pospíšilová. Soutěž se skládala ze tří disciplín: vědomostní test, běh na 100 metrů s překážkami

a tzv. dvojboj. Ve vědomostním testu si Rozálie vedla bezchybně, v dvojboji obsadila šestou příčku a nejvíce se jí dařilo v běhu na 100 metrů s překážkami, kde vybojovala bronzovou medaili.
V celkovém hodnocení to nakonec stačilo na čtvrté místo, což je krásný výsledek, na který jsme
velice hrdí. I Rozálii děkujeme za vynikající reprezentaci sboru, obce i kraje.
Závěrem bychom rádi poděkovali našemu dlouholetému sponzorovi - firmě Stavitelství Uvara,
který nám zajistil jak dopravu na samotné mistrovství, tak pokryl i veškeré náklady spojené
s potřebami našich mladých sportovců v průběhu mistrovství. Děkujeme!
							 SDH Borová

FK Bolatice – nový soutěžní ročník
se rozběhl

ve sdruženém družstvu spolu s Chuchelnou, minulý ročník hrál spolu se Štěpánkovicemi. Do nového ročníku jsme tak vstoupili se dvěma mužstvy mužů a pěti družstvy mládeže, k tomu ještě
naši nejmenší benjamínci, kteří zatím své soutěže nehrají.
Novou sezonu zahájili naši A muži porážkou v prvním mistrovském utkání na hřišti v Petřvaldu
na Moravě 0:1, o týden později poté doma v derby s Oldřišovem opět prohráli 2:4. Všechna
ostatní družstva zahájila sezonu koncem srpna.
Začátkem prázdnin jsme na našem hřišti pořádali další ročník týdenního tréninkového kempu
formou příměstského tábora, kdy účastníci byli z Bolatic a okolních vesnic. Trenéři a vedoucí pro
ně připravili program zaměřený nejenom na fotbal.
Obsazení trenérských postů zůstalo téměř shodné jako na jaře. Chtěl bych i touto cestou poděkovat
všem trenérům a vedoucím mládeže, jmenovitě Mirek Kretek, Bohuslav Mac, David Steffek, Roman
Kramář, Tomáš Wolf, Michal Sněhota, Jan Bajgar, David Kotík, Víťa Koupil, Marek Wrána. A také
chci poděkovat rodičům našich nejmladších členů, a to především za volný čas, který věnovali přípravě a vedení našich mládežnických mužstev a rovněž výchově dalších generací fotbalistů Bolatic.
Za FK Bolatice, Josef Boček, předseda klubu

V

polovině července zahájila postupně všechna naše družstva přípravu na nový soutěžní
ročník 2022/2023. Do nového ročníku vstupujeme s tím, že A muži hrají po letech krajský
přebor a starší a mladší rovněž po mnoha letech krajskou soutěž. Zatímco žáci svou okresní
soutěž vyhráli, muži skončili po velmi dobrém jaru druzí. Krajský přebor se ale z důvodu odhlášení jednoho mužstva doplňoval, tudíž jsme byli osloveni my, jakožto nejlepší celek na druhých
místech v soutěžích A tříd. Jak u mužů, tak i u žáků jsme se společně dlouho rozmýšleli, zda
do vyšších soutěží postoupit. Především u mládeže je náročnější doprava, neboť zápasy starších a mladších žáků jsou hrané tentýž den okamžitě po sobě. Nakonec ale převážil sportovní
názor, že zápasy ve vyšších soutěžích budou mít pro naše hráče větší přínos, a tak jsme nakonec s touto nabídkou souhlasili. Ostatní družstva zůstala ve stejných soutěžích jako v minulé
sezoně, změna nastala pouze u družstva dorostu, kdy oproti minulému ročníku tento nastupuje

Bolatický benchpress 2022

V

sobotu 13. 8. 2022 proběhl v Bolaticích již 11. ročník Bolatického benchpressu 2022, soutěže, která má u nás v Bolaticích už obrovskou tradici. A že tento ročník byl zajímavý! Slovy
ani neumím popsat tu neskutečnou atmosféru, kterou se podařilo vytvořit. Vzhledem k tomu, že
soutěž měla probíhat venku, letos konkrétně na náměstí, byli jsme závislí od počátku na počasí, i když jsme počítali s eventualitou využít v případě špatného počasí naši posilovnu. A v tom
byl problém, jelikož bylo nahlášeno kolem 35 závodníků, a to bychom se nevešli. Řešení jsme
našli v podobě školní tělocvičny. Rád bych poděkoval tímto řediteli školy panu Davidu Neuvaldovi a panu školníkovi Pavlu Šafarčíkovi za nesmírnou ochotu.
Soutěže se letos zúčastnilo 28 závodníků a závodnic z původních 35 nahlášených, ale tak je to každý rok a pokaždé někdo z různých důvodů nedorazí. Letos jsme přidali kategorii žen a účast devíti
závodnic hovoří sama za sebe, že to byla dobrá volba. Tato kategorie byla smíšená a výsledky byly
přepočítávány podle Wilksova koeficientu 1996, stejně jako u všech ostatních kategorií. Tuto kate-

gorii s přehledem vyhrála Andrea Benešová z UFC Ostrava a výkonem 102 kg by to natřela v pohodě
i některým chlapům. Druhá Veronika Zemková, věkem juniorka, z našeho oddílu, s výkonem 75 kg
je rovněž určitě do budoucna velkou nadějí a navíc závodila po zranění kotníku, takže to neměla
jednoduché, nicméně nezklamala. Třetí Adéla Ševčíková s výkonem 65 kg, rovněž neskutečný talent,
a myslím, že si splnila určitě své očekávání. Všechna děvčata byla ozdobou této soutěže a letos
by to bez nich nebylo vůbec ono. Do jedné jste bojovaly jak lvice a soupeřkám jste nenechaly nic
zadarmo. Dámy, smekám před vámi a přeji vám jen další úspěchy.
Po této kategorii nastupovala kategorie dorostenců a juniorů do 23 let, rovněž smíšená. Zde
s přehledem vyhrál Jan Petrič z našeho oddílu výkonem 153 kg a vytvořil nový bolatický rekord
v této kategorii. Druhý Patrik Slivka má rovněž neskutečný přístup k tréninku a je důkazem
sebedisciplíny. Výkonem 130 kg potvrdil, že trénink nebere na lehkou váhu. Na místě třetím
se umístil Dominik Sněhota výkonem 127 kg, rovněž člen našeho oddílu. Dominik je syn Petra
Sněhoty (Komisa), který je čtyřnásobným vítězem BB v letech 2009 - 2012. Takže už tuto soutěž
ovládá další generace a je fajn, že jsou otcové vzory pro své syny. Vám ostatním z této kategorie
patří rovněž můj obdiv a neskutečný respekt.
Poté následovaly kategorie mužů do 100 a nad 100 kg a vzhledem k tomu, že účastníků bylo
dohromady 7, byly tyto kategorie z důvodu časové úspory sloučeny. Kategorii do 100 kg vyhrál
s přehledem Stanislav Beneš z UFC Ostrava výkonem 180 kg, druhý se umístil Lukáš Fojtík z Borové výkonem 165 kg, na místě třetím skončil Moudžo z našeho oddílu (Patrik Mojžíšek) výkonem
150 kg. Jeho přístup k tréninku by měl být ve všech učebnicích, protože nepamatuji, že by za 11
let vynechal trénink . Na místě čtvrtém nováček v této soutěži Marek Ďurica se nemusí za výkon 110 kg rovněž stydět, i Marek patří k nám do Mates Gymu. Kategorii nad 100 kg vyhrál ne
s přehledem, ale s VELKÝM přehledem neskutečný talent a sympaťák Patrik Loza z UFC Ostrava
a výkonem 230 kg potvrdil, že porazit ho je téměř nemožné. Na druhém místě David Kozlovský,
dlouholetý člen našeho oddílu, tak tak nedotlačil 160 kg a bohužel si zapsal jen 150 kg. Na místě třetím se umístil Vlastík Pagáč výkonem 120 kg, závodník rovněž z naší posilovny a rekordman
v počtu účasti na BB, protože soutěž za 11 let ani jednou nevynechal.
Za přípravou těchto závodů stojí neskutečný kus práce a vy všichni, co jste se na ní podíleli, jste
ukázali, jak moc vám na nich záleží a že my jako oddíl SK Mates Gym Bolatice fungujeme jako
tým a že se opravdu nemáme za co stydět. Všem, co jste se na nich podíleli, jak závodníci, tak
pořadatelé, nesmírně děkuji. Také bych chtěl poděkovat panu starostovi a senátorovi Herbertu
Paverovi, že si udělal čas a přišel se na nás podívat.
BB 2022 je za námi a ještě jednou všem děkuji.
Pokrařování na další straně.
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Kategorie žen (smíšená)
1. Andrea Benešová, UFC Ostrava (TH 65,4 kg), výkon 102 kg (1992)
2. Veronika Zemková, SK Mates Gym Bolatice (TH 79,3 kg), výkon 75 kg (2002)
3. Adéla Ševčíková, SK Mates Gym Bolatice (TH 72,7 kg), výkon 65 kg (2004)
4. Karolína Nevřelová, SK Mates Gym Bolatice (TH 50 kg), výkon 43 kg (2007)
5. Dominika Strnisková, SK Mates Gym Bolatice (TH 63,6 kg), výkon 52 kg (2001)
6. Eliška Korbelová, SK Mates Gym Bolatice (TH 63,1 kg), výkon 50 kg (2005)
7. Lea Tlachová, SK Mates Gym Bolatice (TH 65,4 kg), výkon 47 kg (2006)
8. Nikol Pagáčová, SK Mates Gym Bolatice (TH 67,3 kg), výkon 45 kg (2000)
9. Ester Petričová, SK Mates Gym Bolatice (TH 59,9 kg), výkon 40 kg (2007)
Kategorie dorostu a juniorů do 23 let (smíšená)
1. Jan Petrič, SK Mates Gym Bolatice (TH 105,6 kg), výkon 153 kg (1999)
2. Patrik Slivka, SK Mates Gym Bolatice (TH 78,5 kg), výkon 130 kg (2002)
3. Dominik Sněhota, SK Mates Gym Bolatice (TH 77 kg), výkon 127 kg (2005)
4. Štěpán Hluchník, SK Mates Gym Bolatice (TH 82,6 kg), výkon 127 kg (2004)
5. Vojta Gratza, SK Mates Gym Bolatice (TH 90 kg), výkon 130 kg (2002)
6. Marek Ondruš, Fitness Relax (TH 106,6 kg), výkon 135 kg (2001)
7. Václav Ryška, SK Mates Gym Bolatice (TH 78,6 kg), výkon 107 kg (2004)
8. David Wrana, SK Mates Gym Bolatice (TH 81 kg), výkon 105 kg (1999)
9. Filip Zamoravec, SK Mates Gym Bolatice (TH 61,7 kg), výkon 82 kg (2004)
10. Martin Slaný, Buly Gym (TH 87,7 kg), výkon 102 kg (2001)
11. Jakub Obrusník, SK Mates Gym Bolatice (TH 54,2 kg), výkon 67 kg (2008)
12. Jan Kremser, SK Mates Gym Bolatice (TH 66,4 kg), výkon 45 kg (2008)
Kategorie mužů do 100 kg
1. Stanislav Beneš, UFC Ostrava (TH 78,1 kg), výkon 180 kg (1989)
2. Lukáš Fojtík, Bolatice - Borová (TH 93,2 kg), výkon 165 kg (1992)
3. Patrik Mojžíšek, SK Mates Gym Bolatice (TH 93,2 kg), výkon 150 kg (1996)
4. Marek Ďurica, SK Mates Gym Bolatice (TH 89,9 kg), výkon 110 kg (1995)
Kategorie mužů nad 100 kg
1. Patrik Loza, UFC Ostrava (TH 119,7 kg), výkon 230 kg (1985)
2. David Kozlovský, SK Mates Gym Bolatice (TH 105 kg), výkon 150 kg (1991)
3. Vlastimil Pagáč, SK Mates Gym Bolatice (TH 101,8 kg), výkon 120 kg (1978)
Za SK Mates Gym Bolatice Vlastimil Matýsek alias Mates

David Hahn 721550248 info@hdprace.cz

Sháníte řemeslníka?!
Ať už si přejete rekonstrukci bytu či pověsit obraz,
jsme tady pro Vás!
Nabízíme Vám:

-

SERVIS (oken, dveří,..)
PODLAHY (lino, pvc, koberce, vinyl, plovoucí podlahy,..)
MONTÁŽE (skříně, kuchyně, poličky,..)
MALOVÁNÍ
ZEDNICKÉ PRÁCE
DLAŽBY, OBKLADY
SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE (stropy, zdi, podhledy,..)
OPRAVY VŠEHO DRUHU !

- ÚKLIDOVÉ SLUŽBY

… a mnoho dalšího dle přání zákazníka !

www.hdp
ra
7215502 ce.cz
info@hdp 48
race.cz

Interier
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NAVŠTIVTE NOVĚ OTEVŘENOU
SPECIALIZOVANOU PRODEJNU
PONOŽEK!

OTVÍRACÍ DOBA:
PO - PÁ 9-12 13-17
PRODEJ PUNČOCHOVÉHO ZBOŽÍ
BALÍKOVNA
SVOZ BALÍKŮ DPD
TABÁKOVÉ VÝROBKY
SAZKA

Naleznete nás na ulici Sokolovská 1027/1a, Bolatice 747 23.
22

5–20

182

MĚSÍČNÍ

197

let

PROMO

AKCE

& 728 644 712
Pivo a nápoje všeho druhu lihoviny rumy víno nealko drogerie
gastro zboží prodej po kusech samoobsluha

·

·

·

·

·
·

·

·
·

·

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

Opavské výčepní
9,99/0,5 L
(1L=19,98)
699,-/20 L
(1L=34,95)
999,-/30 L
(1L=33,30)
1.589,-/50 L
(1L=31,78)
Opavská jededenáctka 11˚
(1L=22,98)
11,49/0,5 L
759,-/20 L
(1L=37,95)
1.069,-/30 L
(1L=35,63)
1.689,-/50 L
(1L=33,78)
Opavský ležák 12˚
(1L=26,98)
13,49/0,5 L
829,-/20 L
(1L=41,45)
1.129,-/30 L
(1L=37,63)
1.789,-/50 L
(1L=35,78)

Sudové limonády z produkce
Zlatovar
Malina, Citron, Pomeranč, Hrozno
Jahoda, Kiwi, Cola

529,-/30 L
749,-/50 L

(1L=17,63)
(1L=14,98)

Vratná záloha Keg sud:
1 400,-/20 L 1 200,-/ 30 a 50 L
3,-/ lahev 0,5L 100,-/ přepravka

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

NEJVĚTŠÍ výběr značek sudového piva v Opavě !

Ceny uvedeny s DPH
ZAL.

1298

Půjčovné chlazení po celý rok při zakoupení sudového piva Zlatovar

www.napojove-centrum.cz

& 728 644 712
www.zlatovar.cz

P

Po–Pá: 8.00–16.30 | So: 8.00–12.00
AKCEPTUJEME PLATEBNÍ KARTY!

www.pijsrozumem.cz

Nyní je náš sklad dostupný i z obchvatu – Exit Pekařská

·

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

www.napojove-centrum.cz
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Náborový příspěvek 40 000 Kč!
Pracuj jako svářeč, zámečník nebo obsluha CNC
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

5 týdnů dovolené
Příspěvek na dopravu
Benefitní program Benefit Plus
Příspěvek na stravování
Příspěvek k jubileu, k odchodu do důchodu
Příspěvek na penzijní pojištění
Příspěvek pro dárce krve
Firemní akce, vánoční dárky
Zvýhodněné telefonní tarify
Podpora mimopracovních aktivit zaměstnanců
Příspěvek za doporučení nového zaměstnance (až 60 000 Kč/osobu)

Přijď se k nám podívat! V září
každé úterý v 15 nebo 16 hodin.
ZAMLUV SI TERMÍN
PO-PÁ 8-16 , TEL: 734 262 836

www.ostrojacisrdcem.cz
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