BOLATICKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
milí Bolatičtí,
rok 2018 již ukrojil ze svého
času dva měsíce a nechal
zapomenout na ten minulý.
Mezitím jsme prožili velmi
vzrušující
prezidentské
volby, ve kterých došlo i na sousedské
a rodinné spory koho volit a já prožil velmi
pěkné oslavy svých kulatých narozenin.
A právě mé narozeniny a spousta gratulací a milých setkání (za která všem děkuji)
ve mne stále zanechávají příjemný pocit, že
mám kolem sebe spoustu dobrých lidí.
Přes tato vysoká pozitiva jsem se setkal
i s několika velmi špatnými zkušenostmi.
Co jiného si myslet o člověku, který o druhém
říká, že když ho vidí v kostele, tak se mu
otevírá nůž v kapse. Kde je jeho křesťanská
láska, kde je jeho snaha o odpuštění? Ano,
i takoví jsme křesťané. Bijeme se před Pánem
Bohem v prsa, ale vůbec se nestydíme druhého nenávidět, pomlouvat. Ale tady bude
soudit úplně někdo jiný.
Stejně jako u občanky, která přeje druhým
neštěstí a pořád jí něco vadí. Říká se, přej
a bude Ti přáno, dej a bude Ti dáno. A také se
říká, že kdo s čím zachází, tím také schází…
Nevím, odkud se bere v lidech taková nenávist, závist a zloba. Je pravdou, že to jsou
převážně lidé, kteří nezažili šťastný život, kteří
nemají přátele a jsou věčně nespokojeni.
Ti byli, jsou a budou. Horší je, že přibývá lidí,
kteří nejsou spokojeni se svým životem jako
takovým, jsou zklamáni ze všeho okolo sebe,
protože si myslí, že by se mohli mít mnohem
lépe, kdyby…
A tady je to kdyby.
Již jsem o tom psal několikrát v minulých
letech, že přestože žijeme v nejlepší době
za posledních více jak 70 let, pořád nám něco
vadí. Na někom, na něčem, to není tak a ono
zase jinak…Nechci strašit, ale vždy, když
byli lidé v minulosti takto nespokojeni, přišel
nějaký trest v podobě ničivých nemocí, válek
či jiných pohrom. I když to tak (zatím) nevypadá, může se to stát.
Přestáváme myslet na budoucnost našich

dětí a vnoučat a snažíme se co nejvíce užívat
si života v našem životě. Je jistě dobře, aby
člověk žil spokojeně a šťastně, ale neměl by
žít jen konzumním životem, měl by více myslet
na to, jaký život budou mít naše děti, a podle
toho se i rozhodovat.
Je pravdou, že většina lidí je dobrých, pracovitých
a poctivých, ale i oni někdy podlehnou různým
vábničkám, které je pak mohou nahnat do rukou
nenávisti, závisti a pochybných existencí.
Přes všechny negativní informace, které jsem
zde popsal, jsem stále životním optimistou.
Věřím v přátelství, lásku, vzájemnou pomoc
a v dobrá srdce lidí. A opravňují mne k tomu
různé krásné zážitky v podobě zapojování se
mnoha občanů do organizování akcí pro veřejnost, štědrost občanů při různých sbírkách,
účastí na akcích, prací mnoha občanů pro
obec i občany atd.
		
Herbert Pavera
Milí Bolatičtí,
pokud jsem Vás částí úvodníku rozesmutnil, omlouvám se. Ale chtěl jsem upozornit
na některá nebezpečí, která ohrožují naši
bolatickou pospolitost, za kterou jsem Vám
nesmírně vděčný.
Moc Vám přeji, abyste ve svém životě zažívali co
nejvíce šťastných chvil, abyste měli co nejvíce
radosti ze svých nejbližších, abyste i nadále měli
chuť pomáhat druhým a aby ve Vás rostl životní
optimismus. A také Vám přeji, abyste měli dost
sil bojovat se závistí, protože vnáší do našeho
života nespokojenost i neštěstí.
Mějte pěkné, krásné a úspěšné nadcházející
jarní dny.
Motto:
„Závist je nejhloupější ze všech neřestí,
neboť nepřináší nic.“
(Honoré de Balzac, francouzský spisovatel)
„Nezáviď nikomu, protože nevíš, zda
neskrývá něco, co bys s ním za žádnou cenu
neměnil.“
(August Strindberg, švédský dramatik, básník)

Z

N

a začátku roku 2018 opět ocenila obec Bolatice mladé sportovce a družstva za jejich úspěchy a za reprezentaci obce v roce 2017. Na Obecním plese dne 27. 1. 2018
a na Bále Hlučínska dne 3. 2. 2018 jim byl předán malý finanční dar.

OCENĚNÍ SPORTOVCI OBCE BOLATICE ZA ROK 2017 - OBECNÍ PLES 27. 1. 2018
Vít Baránek - fotbalový brankář
- 2x startoval za repre U 15 proti Belgii, hráno v Belgii 18. 4. 2017 a 20. 4. 2017
- zápasy proti AC Milan v Itálii, výhra 3 - 1 , ve Španělsku proti Alicante, výhra 1 - 0, v Rakousku proti ST. PÖLTEN, výhra 2 – 0
- je v širší nominaci v repre U 16
Vojta Kolarčík - atlet
- 60 m –  6.81 s – 2. místo v tabulkách ČR – muži do 22 let
- 100 m – 10.56 s – 2. místo v tabulkách ČR – muži do 22 let
- 3. místo na mistrovství ČR do 22 let na 100 m
- člen reprezentačního družstva ČR
- člen reprezentační štafety 4 x 100 m na mistrovství Evropy družstev mužů v Lille
- člen reprezentační štafety 4 x 100 m na mistrovství Evropy do 22 let v Bydhošti
- splnění limitu a účast na mistrovství Evropy do 22 let v běhu na 100 m
Hana Mrovcová - hasička
- 1. místo v okresním kole mladších dorostenek
- 2. místo v krajském kole mladších dorostenek
- 2. místo v krajském kole hry Plamen a 2. místo v okresní lize
Družstvo starších borovských hasičů
- 2. místo v krajském kole hry Plamen a 2. místo v okresní lize
TTC Bolatice - postup družstva do 3. ligy

„Ten, kdo chápe, není schopen nenávisti.“
(Selma Lagerlöf, švédská spisovatelka)

Obec Bolatice děkuje všem
vstřícným lidem i firmám
za práci pro obec a občany
nového roku již uplynuly dva měsíce
a mezitím desítky lidí i firem pomáhaly
obci, spolkům a organizacím v podpoře
jejich aktivit a činností. A vůbec jich nebylo
málo. Možná i vy jste se účastnili některého
z plesů pořádaných spolky, obcí, Sdružením
obcí Hlučínska, popř. se vaše děti nebo i vy
účastnili sportovních turnajů, Maškarního
plesu, Rozloučení s masopustem, výročních
schůzí spolků a dalších akcí.
A všechny tyto akce by se neobešly bez obětavých a pracovitých organizátorů, bez vstřícných
sponzorů a také by se neobešly bez diváků.
Obec Bolatice proto děkuje:
a) spoluobčanům:
- za úklid místních komunikací a chodníků

Úspěšní občané obce obdrželi malý
finanční dar

od sněhu i smetků;
- za hlášení poruch na majetku obce (osvětlení, rozhlas, chodníky, kanalizace);
- za vysokou účast v prezidentských volbách;
- za účast na akcích obce, spolků a organizací;
- Ing. Davidu Jakšovi - za moderování Obecního plesu a Bálu Hlučínska;
- panu Rudolfu Nandzikovi - za spolupráci při
organizaci akce Rozloučení s masopustem;
- spoluobčanům z ulice Souběžná - za aktivní
účast na akci Rozloučení s masopustem
a přípravy masopustní scénky;
- paní Šárce Blokeschové, paní Ivaně Kramářové, paní Petře Šulové, panu Jiřímu
Sniehottovi - za péči o psy v areálu TS;
- paní Blance Karhanové - za zajištění

OCENĚNÉ SPORTOVKYNĚ OBCE BOLATICE ZA ROK 2017 VE VOLTIŽI - BÁL HLUČÍNSKA
3. 2. 2018
Kateřina Kocurová
- členka juniorského týmu ČR – 5. místo na Mistrovství světa v Rakousku 2017 a juniorská
mistryně České republiky za rok 2017
Nela Stříbná
- členka juniorského týmu ČR – 5. místo na Mistrovství světa v Rakousku 2017 a juniorská
mistryně České republiky za rok 2017
Lea Tlachová
- soutěžila v juniorské kategorii a při Juniorském mistrovství ČR za rok 2017 obsadila 4. místo
Ema Tlachová
- soutěžila v dětské kategorii D a v přátelské soutěži týmů při Juniorském mistrovství České
republiky za rok 2017 obsadila 2. místo
Tereza Dudová
- soutěžila v juniorské kategorii a při Juniorském mistrovství ČR za rok 2017 obsadila 4. místo
Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.          
						
Janetta Gratzová

1. 4. - Oslava vzkříšení aneb velikonoční veselice • 10. 4. - Koncert Yvetty Simonové a Josefa Zímy • 30. 4. - Stavění májky na skanzenu
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nového domova pro pejska Ajdu, kterému
zemřel jeho pán;
- paní Petře Šulové a dalším občanům z ul.
Souběžná - za dočasnou péči o osamělého
psa Ajdu;
- paní Anně Lasákové, paní Marcele Bochňákové - za zajištění pohřbu osamělého občana
Františka Balarina a za snahu o pomoc
tomuto občanovi v době jeho života;
- panu Pavlu Kochovi a dalším organizátorům - za uspořádání badmintonového turnaje
pro veřejnost;
- panu Ondřeji Langrovi - za pomoc při zajištění odvozu hostů z Bálu Hlučínska;
- všem maskám i dalším občanům - za účast
v masopustním průvodu;
- panu faráři Leškovi - za účast na Obecním
plese a Bále Hlučínska, za podporu obecních
akcí, za zajištění občerstvení pro účastníky
masopustního průvodu;
b) spolkům a organizacím:
- SDH Bolatice - za proškolení hasičských
hlídek v kulturním domě, za uspořádání
Hasičského plesu, za spolupráci při organizaci akce Rozloučení s masopustem, za zajištění občerstvení pro účastníky masopustního
průvodu a za pochování basy na této akci;
- SDH Borová - za uspořádání Hasičského
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plesu pro své členy a příznivce;
- ZŠ a MŠ Bolatice - za uspořádání Školního
plesu a maškarních plesů pro děti;
- Klubu seniorů - za uspořádání Peříčkového plesu, za vystoupení na akci Rozloučení
s masopustem, za reprezentaci obce se svými
vystoupeními na akcích v obcích a městech
Hlučínska;
- Osadnímu výboru Borová - za uspořádání
plesu na Borové;
- Dětské organizaci Kondor - za spolupráci při
organizaci Obecního plesu a Bálu Hlučínska;
- FK Bolatice - za uspořádání přátelského fotbalového utkání Baník - Hlučín, za uspořádání
Sportovního plesu, za organizaci tří halových
fotbalových turnajů pro žáky;
- bolatickým Bobrům - za kulturní vystoupení
na Obecním plese, Bále Hlučínska, na akci
Rozloučení s masopustem;
c) firmám:
- Zahradnictví Mazalovi - za výzdobu sálu KD pro
Obecní ples a Bál Hlučínska, za zajištění pohoštění pro účastníky masopustního průvodu;
- Kovářství Petr Hanslík - za zajištění občerstvení pro účastníky masopustního průvodu;
- Obchodnímu středisku TUTY - za zajištění
občerstvení pro účastníky masopustního průvodu;
- Pekárně AZPEK - za zajištění občerstvení
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Zpravodajství z obce
pro účastníky masopustního průvodu;
- LANEX, a. s. a CONROP, s.r.o. - za zajištění občerstvení pro účastníky masopustního
průvodu; za finanční dary na podporu kultury
a životního prostředí v obci;
- obchodu MALHVO - za zajištění občerstvení
pro účastníky masopustního průvodu;
- restauraci Pod Kostelem - za zajištění občerstvení pro účastníky masopustního průvodu;
Sponzorům Obecního plesu a Rozloučení
s masopustem za věcné a finanční dary:
ARMATURY Group a.s.; Audit-web, s.r.o.;
Auto-Pneu Servis Blokeš; AVE CZ odpadové
hospodářství, s.r.o.; AZPEK, s.r.o.; DaJOBoldent, s.r.o.; DUDA lité podlahy; Erich Stromský - střešní krytiny; Generali Pojišťovna a.s.,
MALHVO, s.r.o.; Martin Kurka; GIKOSTART
Opava; Mgr. Herbert Pavera; Hlučínsko Tv;
interiéry-pagáč, s.r.o.; ISOTRA a.s.; Jana
Mochová - účetní kancelář; Josef Kučera;
Kadeřnictví Alena Vitásková; Kadeřnictví Zuzana Monsbergerová; Kavárna PERFECT
COFFEE; Keramika Katka.cz; Lékárna U ZLATÉ
RYBKY; Manželé Jana a Josef Šimečkovi; MK
Klemens - MASOMA; MUDr. Táňa Lefnerová;
MUDr. Tomáš Papuga; Opavský a hlučínský
DENÍK; MVDr. Vít Holý; Pavel Kocur; PEREVA;
Perfect Ladies/masážní salón MARUŠKA;

Perfect Ladies/Zuzana Kolarčíková; PETROMETAL, s.r.o.; PF PLASTY CZ, s.r.o.; Restaurace BARCA - René Pawlitte; Revize plyn.
zařízení a TNS - Bc. Aleš Kašný; Řeznictví Maxmilián Ritzka; Petr Gargoš - SOFTCOMP
TECHNOLOGY; Stanislav Plaček - zednictví;
STAVITELSTVÍ UVARA, s.r.o.; Stoklasa textilní
galanterie, s.r.o.; TEMPO, prodejna Bolatice;
Tomáš Vlk - zdravotní pomůcky; Zahradnictví Mazalovi; Zubní ambulance MDDr. Anna
Enderová.
d) členům výborů a komisí při zastupitelstvu
a radě obce
- za práci pro obec a občany ve svém volném
čase, za pomoc při organizování akcí pro
veřejnost, za pomoc při řešení stavebních,
právních a jiných problémů v obci.
Velké poděkování náleží všem, kteří ve svém
volném čase trénují děti a mládež, trénují
dospělé, pracují ve výborech spolků a organizací, poděkování patří i všem organizátorům
akcí, protože bez nich by tyto akce nebyly,
poděkování si zaslouží i zaměstnanci obce,
kteří se rovněž ve svém volném čase podíleli
na organizaci řady akcí i voleb.
Vždy se stává, že na někoho zapomeneme,
prosíme tedy o prominutí, příště to napravíme.  
Herbert Pavera

Bude v obci jezdit Senior taxi? Semafor na ulici Hlučínská bude

N

a Hlučínsku funguje služba Senior taxi zatím
jen v Hlučíně. A jsou tam s ní maximálně
spokojeni. Podobnou službu bychom rádi zavedli
i u nás v Bolaticích, protože ne každý má k dispozici auto, ne každý může jezdit veřejnou dopravou.
Zatím se nedaří najít vhodného provozovatele
této služby, ale již dva zájemci se na tuto službu ptali. Tak uvidíme, zda se podaří Senior
taxi u nás rozjet alespoň na zkoušku.
Případní zájemci o provozování služby Senior
taxi se mohou hlásit u starosty obce.
Herbert Pavera

svítit červeně

P

o téměř tříměsíční zkušenosti s provozem zpomalovacího semaforu na ulici Hlučínská, kdy rychle jedoucí
auta od Dolního Benešova nezastavovala u semaforu,
protože jim pozdě blikla žlutá a červená, bude nyní na semaforu trvale svítit červená a pokud řidič pojede 55 km/
hod. a méně, rozsvítí se mu zelená.
Pro chodce se touto změnou nic nemění, opět si musí
pro přecházení silnice zmáčknout semafor, aby jim pro
přecházení svítila zelená.
			
Herbert Pavera

Jak je to se zimní údržbou silnic?
Z

imy a sněhu jsme si u nás moc neužili, ale diskuse na téma „Proč nejsou silnice v Bolaticích
posolené“ byla docela velká.
A argumenty diskutujících, kteří fandí solení, jsou prosté. Díky solení jsou cesty mnohem lépe
sjízdné.
Jenže má to několik háčků.
Údržba silnic I. tříd (např. cesta z Opavy přes Kravaře do Hlučína a Ostravy), popř. II. tříd (např.
silnice z Opavy přes Hněvošice do Sudic) patří do majetku státu a o tyto silnice pečuje Ředitelství silnic a dálnic. To se rozhodlo, že bude své cesty solit. I proto jsou tzv. hlavní velké silnice
brzy po nasněžení sjízdné a během max. pár dnů i čisté.
To se nedá říci o silnicích III. tříd, jako jsou všechny silnice, které vedou z Bolatic do D. Benešova, Kravař, Kobeřic a Chuchelné. Ty patří Moravskoslezskému kraji a pečuje o ně Správa silnic
MSK. A ta po dohodě s krajem rozhodla, že se tyto silnice nebudou solit, jen sypat posypovým
materiálem. Výjimečně jsou posolené některé křižovatky.
A tak solit, nebo nesolit?
Solení má jak pozitivní, tak i negativní znaky.
Pozitivní znaky:
- při náledí či ledovce velmi rychle účinkuje;
- jednoduše se aplikuje;
- nezanáší kanalizaci pískem nebo štěrkem;
- neobsahuje pevné částice, které by mohly poškodit karoserii aut.
Negativní znaky:
- sůl je agresivní materiál - poškozuje boty, dlažbu, povrch komunikací, základy a omítky domů;
- udává se, že díky solení silnic se zkracuje životnost aut až o polovinu;
- sůl poškozuje stromy a rostliny u cest, zvířatům rozežírá tlapky, dostává se vsakem a kanalizací
do spodních vod;
- při teplotách pod -10°C sůl neúčinkuje, a přesto se v mrazech používá;

- polorozpuštěná slaná kaše klouže ještě více než ujetý sníh a vzniká daleko více nehod, protože
se mění podmínky uměle;
- z bílého krásného sněhu se stává šedá až černá břečka.
Tím, že se silnice nesolí, se nezvyšuje zákonitě nehodovost. Přece jen řidiči jezdí opatrněji.
Naopak na posolených silnicích řidiči někdy podceňují stav vozovky a zbytečně bourají, protože
na „břečce“ hrozí mnohem více problémů než na sněhu.
Správa silnic MSK je připravena v budoucnu zařadit více kilometrů krajských silnic k solení.
Je tak pravděpodobné, že již od příští zimy by se více solilo i na cestách vedoucích do Bolatic.
						
Herbert Pavera

Víte, že v Bolaticích funguje známá
galerie Čekárna?

V

budově bývalé autobusové čekárny proběhly díky mladým spoluobčanům z Komise mládeže,
sportu a pro volný čas a jejich přátelům velmi krásné a zajímavé výstavy fotografií a obrazů.
Neoficiálně se této budově říká galerie Čekárna a již zde vystavovali svá díla fotografové a malíři
jak z Bolatic, tak i z dalekého okolí. Galerie je úspěšná i díky spolupráci s Ostravskou univerzitou, jejíž studenti zde často vystavují.
A některá díla jsou opravdu velmi zajímavá.
Výstavy v galerii Čekárna budou probíhat asi až do září, kdy bude budova v rámci výstavby
nového centra zbourána.
Galerie by však nemusela zaniknout, protože již nyní se hledají vhodné prostory, kde by mohly
probíhat další podobné výstavy.
						
Herbert Pavera
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V zimních měsících se toho moc nestihlo udělat, i kvůli nemocem

Oprava sklepů KD

Rozšíření nového hřbitova

Rozšíření nového hřbitova

P

rvní měsíce nového roku se toho zatím nestihlo příliš udělat. Na vině je jak počasí, tak i nemocnost zaměstnanců TS.
Na začátku ledna opisovali pracovníci TS spotřebu vody, při sněhových nadílkách zajišťovali
odklízení sněhu a posyp hůře sjízdných místních komunikací a chodníků, ořezávali nálety kolem
stromů, prováděli zednické práce v suterénu kulturního domu (oprava stěn po sanaci), malovali
v budově vodojemu, položili dlažbu v garážích Hasičské zbrojnice Bolatice, rozšiřovali boxy pro
odchycené psy v areálu TS atd. Ale především TS zahájily práce na rozšíření hřbitova.  
ČEZ Distribuce pak od začátku února začal měnit sloupy a vedení NN na části ul. Hlučínská,
Svobody, Školní, kde obec zajišťovala i výměnu vedení veřejného osvětlení prostřednictvím firmy
pana Romana Dudy. ČEZ provádí výměnu vedení NN i z důvodu posílení kapacity a dodávky
elektřiny. 						                 Herbert Pavera

Opravy a oplocení vodojemu

V jižní části centra obce „Zebra“
(zatím) nevyroste

F

irma REALXL, Píšť, přestože má projektovou dokumentaci i stavební povolení na tzv. „Zebru“,
vzdala její výstavbu v jižní části budoucího nového náměstí v Bolaticích. Jaké jsou pravé
důvody nerealizace stavby, se asi nedovíme, protože majitel firmy z Píště nereagoval na žádný
dopis obce ani na telefonáty starosty.
Obci se sice vrátí pozemek zpět do majetku, ale zůstane zde zklamání z jednání zástupců firmy.
						
Herbert Pavera

Další dny a týdny přinesou mnohem větší
Den Země bude opět příležitostí
stavební ruch v obci
nejen k úklidu okolí obce, ale také

S

přibývajícím sluníčkem bude přibývat i více pracovní činnosti v obci. TS budou pokračovat
ve výstavbě rozšíření hřbitova, budou dokončovat opravy omítek v suterénu kulturního domu,
dokončí opravu budovy, oplocení a příjezdové plochy vodojemu na Albertovci. Drobné práce se
uskuteční na budově ČOV v Bolaticích i na Borové. TS provedou přeložky sítí pod plánovaným
prodloužením chodníku na ul. Lipová, zahájí výstavbu inženýrských sítí na obecních pozemcích
pro lokalitu Větřák, opraví část kanalizace na ul. Ratibořská, ve skanzenu budou odborné firmy
a TS provádět sanaci zdiva a likvidaci dřevomorky.		                 Herbert Pavera

k ošetření zeleně

Osamělí lidé to nemají jednoduché,
ale měli by myslet na „zadní kolečka“

V

naší obci žije řada osamělých lidí. Někteří mají příbuzné, kteří je navštěvují, někteří ale
nemají nikoho a ty navštěvuje pracovnice obce Bolatice, nebo vůbec nikdo.
Když je člověk mladý, vše jde ještě relativně dobře, ale s přibývajícími léty a zdravotními problémy
nastávají situace, které se staly i u nás v posledních dvou měsících. Náhle zemřeli postupně tři
muži ve věku okolo 60 let. U některých se stalo, že jejich těla byla objevena až po několika dnech.
Všichni tito osamělí lidé by měli být s někým dohodnuti na určitých kontaktech (zavolání telefonem každé ráno, návštěva známého, příbuzného apod.). Jen tak předejdou v budoucnu
nepříjemným situacím, které způsobí pozůstalým či jiným lidem.
Případně se mohou také obrátit na zaměstnance obce o spolupráci a pomoc.
Obec Bolatice se prostřednictvím své terénní sociální pracovnice již stará o některé osamělé
občany a pomáhá jim tak zvládat jejich nelehkou životní situaci, do které se někteří dostali
i vlastní vinou.					                Herbert Pavera

M

ezinárodní oslava života na Zemi v Bolaticích, Den Země, připadne letos na čtvrtek 19.
dubna, popř. na úterý 24. dubna. Děti i dospělí projdou okolí obce a vysbírají případné
odpadky, které tam nechali nezodpovědní občané. V rámci Dne Země dosadíme jen několik
stromů a více se zaměříme na údržbu stávajících stromů, jejich ošetření, upevnění ke kůlům
atd. Na závěr akce budou mít všichni zúčastnění možnost posedět u táboráku, opéci si párek,
případně se vydovádět na různých atrakcích. 			                 Herbert Pavera
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Obec si nechala zpracovat
Krajinářskou studii a její
výsledky jsou alarmující!

V

loňském roce si objednala obec u dvou odborníků (Mgr. Adrian Czernik, Mgr. et Mgr. Petr
Krpec) zpracování Krajinářské studie. Ta měla za úkol ukázat zástupcům obce, občanům
i zemědělcům, kde je v okolí obce ohrožena půda i příroda. A výsledky studie jsou alarmující.
Pokud se nezmění osevní systém na polích, nezbude na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích za pár let žádná orná půda. Studie také ukázala, že ne všechny vysázené stromy jsou
dobře ošetřovány, a hlavně zde byly v minulosti vysázeny druhy, které k nám nepatří.
V březnu uspořádá obec besedu se zástupci zemědělců, zahrádkářů, myslivců a zastupitelů a snahou bude ji informovat o některých krocích, které by mohly vést ke zlepšení kvality
půdy i krajiny.
Jedná se např. o návrhy obnovení některých polních cest, o výsadbu travního porostu v některých údolích, o změnu osevního postupu atd.
Obec Bolatice je připravena finančně podpořit řadu opatření a také stát chce podporovat
finančně zemědělce při ochraně půdního fondu a budování zelených pásů, remízek apod.
					
Herbert Pavera

Pes Ajda, kterému zemřel jeho pán,
našel díky dobrým lidem nový domov
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Díky nadšeným odborníkům se plánuje
v obci vybudování miniarboreta

D

va místní občané, odborníci na les a zeleň (Ing. Jana Bezděková, Ing. Zdeněk Mazal), připravují projekt vytvoření miniarboreta na pozemcích u hráze č. IX na ulici Družstevní. V rámci
miniarboreta vznikne parčík s bylinami našich luk a zahrad a také parčík se stromy, které jsou
typické pro naši oblast a republiku. V rámci tohoto projektu bude vybudována i pergola, kde si
budou moci lidé posedět i vzdělávat se o flóře našich lesů a parků dále odpočívadla, cestičky
i naučné tabule. S jeho realizací bychom mohli začít ještě letos na podzim.
Herbert Pavera

Provozní doba kompostárny a sběrného dvora
Kompostárna pana Radka Poláška v areálu bývalého ZD v Bolaticích
Duben - Listopad

Prosinec - Březen

Středa

12:00 - 17:00

-

Sobota

9:00 - 14:00

9:00 - 12:00

Sběrný dvůr Bolatice
Provozní doba sběrného dvoru v Bolaticích není i přes jeho probíhající rekonstrukci v současné
době žádným způsobem omezena a platí časy určené pro zimní období.
V případě jakékoliv změny režimu provozu z důvodu probíhající stavby budou občané informováni na internetových stránkách, místním rozhlasem nebo případně mobilní aplikací.
Provozní doba sběrného dvora je sezonní:
Březen - Říjen

Listopad - Únor

Pondělí

12:00 - 17:00

-

Středa

12:00 - 17:00

11:00 - 16:00

Sobota

8:00 - 12:00

8:00 - 12:00

UPOZORNĚNÍ: Ke každému výkupu je občan povinen předložit OBČANSKÝ PRŮKAZ!
							Martin Bortlík

Hodnotící zpráva za rok 2017 – matrika
a evidence obyvatel
Narození  52  (19 dívek a 33 chlapců)             Úmrtí  42  (11 žen a 31 mužů)
ROK 2017

Statistika dat

P

es Ajda žil spokojeně se svým pánem dlouhých devět let v rodinném domě na ulici Padoly.
Bohužel, před Vánocemi Ajda osiřel, protože jeho pán náhle zemřel.
Ajdu však nikdo nechtěl, přece jen to byl starší pes, kříženec jezevčíka. A tak se o Ajdu v jeho
domově starali sousedé, především Petra Šulová. Ajda se tak alespoň trochu necítil úplně osamocen. Mezitím se však rozjela akce „Hledáme Ajdovi nový domov“, do které se zapojila i paní
Blanka Karhanová. A té se podařilo najít Ajdovi nový domov u jedné babičky na Vysočině. Ta
nedávno ztratila svého pejska, a tak byl Ajda pro ni výbornou náhradou. Ajda se v novém domově
rychle zabydlel, jak by ne, když má dovoleno se válet i na gauči a v posteli.
Nová paní má z Ajdy obrovskou radost, protože jí dělá celodenního společníka. A Ajda má radost,
protože již není sám. Držme oběma palce, ať si jeden druhého co nejvíce užijí.
A všem, kteří se o Ajdu starali a našli mu nový domov, patří naše velké poděkování a uznání.
						
Herbert Pavera

Nové veřejné osvětlení částečně osvětlí
i polní cestu na Borovou

V

obyvatel
Obyvatelé
Bolatice

Celkem

Ženy

ROK 2016
Muži

Celkem

Ženy

Muži

4 439

2 228

2 211

4 418

2 226

2 192

3 753

1 885

1 868

3 728

1 879

1 849

Borová

686

343

343

690

347

343

Děti do 15 let

746

363

383

731

365

366

Děti do 18 let

870

434

436

854

435

419

Starší 60 let

1 064

596

468

1 036

576

460

Starší 80 let

156

101

55

152

98

54

Starší 90 let
Průměrný věk

12

10

2

12

9

3

41,00

42,31

39,68

40,72

41,74

39,68

Informativní počet cizinců s realizovaným pobytem
Trvalý pobyt   23,  Přechodný pobyt  13,   Celkem   36   (15 žen a 21 mužů)
Marcela Bochňáková

HODINA ZEMĚ 2018
O

letošním roce se plánuje rozšíření veřejného osvětlení v obci. Ať už v některých ulicích, tak
především na polní cestě z Bolatic do Borové, kde by mělo být nové osvětlení zatím až po oba
kopce. Na Borové u Liškovy zahrady a v Bolaticích u hráze č. V. Cestu mezi těmito kopci zatím
bec Bolatice se v letošním roce rovněž zapojí do akce
osvětlí větší světla a pokud bude nutné, rozšíří se osvětlení i podél zbývající polní cesty.
Hodina Země 2018. Tato celosvětová událost na ochranu
						
Herbert Pavera životního prostředí a zejména klimatu se odehraje v sobotu
24. března 2018 od 20.30 do 21.30 hodin.
Zapojit se do Hodiny Země 2018 je jednoduché. Stačí na hodinu zhasnout například veřejné osvětlení, nasvícení památek nebo jiné světelné zdroje v majetku obce, občané mohou
ádáme občany, kteří ještě nezaplatili fakturu za vodné a stočné roku 2017, aby tak
zhasnout svá světla ve svých domácnostech.
učinili.
V České republice se k akci loni připojilo na 90 měst a vesnic, 75 firem a tisíce jednotlivců,
Doplatky za vodné můžete zaplatit buď na pokladně, nebo bezhotovostní platbou na účet
v celém světě to bylo více než 12 000 památek z více než 170 zemí. Symbolickým gestem dávají
43-7019400217/0100 (KB a.s.), do variabilního symbolu napište číslo Vaší faktury.
najevo, že jim ochrana životního prostředí a zejména klimatu není lhostejná.
Přeplatky Vám budou vyplaceny pouze na pokladně OÚ u paní Kateřiny Paškové.
Další informace najdete na stránkách www.hodinazeme.cz.
Na pokladně OÚ se platí také poplatky za pejsky na letošní rok.
Facebook Hodiny Země https://www.facebook.com/hodinazemecr/
Děkujeme za vstřícnost a pochopení.			        Renáta Řehořová
Twitter Hodiny Země@hodinazeme, značka #hodinazeme		             Janetta Gratzová

Ž
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Naše obec zavádí Mobilní rozhlas!
V

ážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů
u nás zavádíme novou službu - Mobilní rozhlas. Nově
Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail.
Následně budete ZDARMA dostávat:
• SMS zprávy,
• hlasové zprávy,
• e-maily,
• zprávy do aplikace,
• a důležité aktuality - upozornění na odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho
dalšího.

zničenou lavičku nebo například sraženou zvěř, označit
místo a odeslat. Kompetentní
osoba se již postará o nápravu. Samozřejmě budeme rádi
i za pozitivní a pochvalné fotohlášky jako povedenou rekonstrukci, opravený chodník
nebo hezkou vánoční výzdobu.
• Tísňové linky: V aplikaci
můžete jednoduše najít seznam nejdůležitějších tísňových linek a zavolat záchrannou službu, hasiče či policii. Součástí
této funkce je také možnost zobrazit Vaši aktuální polohu a mapu okolí pro případ nenadálých
událostí a nehod. Díky tísňovým linkám budete mít pocit bezpečí, ať půjdete kamkoliv.
• Informace o místě Vašeho bydliště: V této sekci najdete demografické, geografické a historické údaje, stejně jako fotogalerii z kulturních či jiných aktivit, kontakty a otevírací dobu úřadů
a tipy na nejzajímavější aktivity a výlety v okolí. U každého tipu na výlet navíc najdete jeho polohu, otevírací dobu a případně vstupné. Už si nebudete muset lámat hlavu s tím, kam vyrazit.

Stáhněte si aplikaci Mobilní rozhlas!
• Stáhnout aplikaci pro Android
• Stáhnout aplikaci pro iOS
Jak začít používat aplikaci Mobilní rozhlas?

Registrujte se na: bolatice.mobilnirozhlas.cz
nebo odevzdáním registračního ústřižku na podatelně úřadu
nebo v knihovně. Služba je pro občany ZDARMA!
Co Vás čekají za zprávy v Bolaticích?

Budete dostávat jen ty informace, o které máte zájem, resp. které si při registraci sami vyberete.
Výběr zasílaných informací lze samozřejmě kdykoliv prostřednictvím aplikace změnit.
Krizové informace
• Povodňové nebezpečí
• Varování před výkyvy počasí
• Zhoršená smogová situace
• Krizové řízení
Zprávy z obce
• Upozornění na odstávky vody
• Výpadky elektrické energie či plynu
• Změny úředních hodin institucí
• Uzavírky silnic
• Upozornění na termíny a povinnosti
Akce
• Pozvánky na kulturní, společenské
     i sportovní události v obci
• Pořádání zábavních akcí pro děti
Rozhlas
• Přepisy hlášení místního rozhlasu
Informace z knihovny
• Pozvánky na besedy
• Pořádání akcí pro děti
Zpětná vazba
• Odpovědi na referenda a ankety
• Názory občanů na dění v obci

Máme pro Vás novou aplikaci pro
chytré telefony

Stáhněte si aplikaci do Vašeho mobilu a otestujte všechny užitečné funkce.
Užitečné funkce aplikace Mobilní rozhlas:
• Chytrá nástěnka: Na hlavní stránce aplikace najdete všechny zprávy z úřadu. Aktuality, informace z úřední desky a fotografie z událostí, stejně jako rozcestník do dalších sekcí aplikace.
Kromě novinek se také dozvíte, jaké je u nás zrovna počasí, kdo má svátek a najdete tam upozornění na zprávy, které Vám budeme posílat.
• Fotohlášky Zmapujto: Funkce, díky které můžete vyfotit a poslat na úřad pochvaly i náměty
na zlepšení. Stačí přímo v aplikaci vyfotit černou skládku, výmol na silnici, nesvítící lampu,

1. Stáhněte si aplikaci z jednoho ze dvou odkazů uvedených výše a nainstalujte ji.
2. Otevřete aplikaci a vyberte místo Vašeho bydliště.
3. Zadejte své telefonní číslo, aby bylo možné Váš kontakt přiřadit k aplikaci.
4. A to je vše! Můžete začít využívat všechny funkce v aplikaci.
Díky naší nové aplikaci Mobilní rozhlas budete mít vždy po ruce důležité informace, kontakty
i možnost podílet se na zlepšení života u Vás i ve Vašem okolí.
						
Radim Herudek

Kompostárna se připravuje
na rok 2018

K

ompostárna Radka Poláška v Bolaticích má za sebou první rok činnosti. Po počátečním
váhání na počátku roku 2016 se kompostárna naplno rozběhla v únoru 2017. Kompostárna
za rok 2017 zpracovala 1968,5 tun materiálu, z toho 351,7 tun bylo ze zásob z konce roku
2016. Občané Bolatic spolu s Technickými službami odevzdali v roce 2017 1575,65 tun zelené
hmoty a Správa silnic MSK dodala 112,15 tun. Na každého občana Bolatic tedy připadá více
než 350 kg suroviny.
Kompostárna vyprodukovala za rok 2017 celkem 1082 tun kompostu a předala Bolatickým zemědělcům 923,7 tun kompostu, což představuje ošetření cca 100 hektarů polností, a pomohla
tak zadržet v krajině minimálně 750 000 litrů vody. Lze tak říci, že kompostárna přispěla nejen
k zlepšení ovzduší v okolí silážních jam, kde je příjemně cítit vůně čerstvé zeminy, na rozdíl
od zápachu zbytků siláže v minulých letech, ale i významně přispěla životnímu prostředí zadržením většího množství vody v krajině.
V roce 2018 se předpokládá, že kompostárna zpracuje podobné množství zelené hmoty a stejné
množství kompostu dodá zemědělcům. To ale není vše. Vzhledem k tomu že Kompost z Bolatic
(což je název schváleného hnojiva) je v rámci celé republiky jedním z nejkvalitnějších kompostů,
přichází kompostárna s malospotřebitelským balením, určeným pro zahrádkáře a drobné pěstitele. Aby se plně využilo vynikajících vlastností Kompostu z Bolatic, budou malospotřebitelská
balení hned ve dvou specifikacích.
Prvním je neupravovaný kompost. Druhým je kompost doplněný o hydrogel a stimulační látky,
čímž se kompostárna po roce provozu, zařadila mezi průkopníky v oboru minimálně v rámci
ČR, ale spíše i v celé EU. Kompost z Bolatic (plus) vznikl spojením kompostu s přidáním 0,1%
přípravku TS HG Plant bolatické společnosti TRISOL farm a nové stimulační látky vyvinuté Univerzitou Palackého v Olomouci. Zvýšila se tak absorpční kapacita kompostu o cca 50%, takže
1 litr kompostu udrží cca 1 litr vody, a zároveň se výrazně stimuluje klíčení a rozvoj kořenového
systému rostlin a zlepšuje příjem dodávaných živin.
Kompost z Bolatic (plus) je tak vhodný pro výsadbu ovoce a zeleniny, jako zemina do truhlíků
a v neposlední řadě jako podklad pro okrasné a sportovní trávníky. Toto hnojivo by mělo být
k dispozici již od počátku zahrádkářské sezóny v blízkých zahradnických potřebách a stavebninách.
Pro sezónu 2019 budou přidány další modifikace, např. s přídavkem organického fosforu pro
lepší násadu květů, případně komletní NPK hnojivo s mikroprvky.
Jsme rádi, že spoluprací firem z Bolatic mohlo vzniknout něco nového a přejeme Vám zahrádkářům a pěstitelům květin mnoho radosti z Vaší práce. 			 Pavel Bezděk

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

leden - únor 2018

6

Zpravodajství z obce/Zdraví

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech
12. 1. – 13. 1. 2018 a 26. 1. – 27. 1. 2018
Kraj: Moravskoslezský kraj, Okres: Opava, Obec: Bolatice
Okrsek: 1

1. kolo
2. kolo

Obec Bolatice

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

1 417
1 416

917
970

64,71
68,50

917
969

908
968

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

číslo
1
Topolánek Mirek Ing.
Horáček Michal Mgr.
2
Ph.D.
3
Fischer Pavel Mgr.
4
Hynek Jiří RNDr.
5
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing.
6
Dr.h.c.
*7 Zeman Miloš Ing.
Hilšer Marek MUDr. Bc.
8
Ph.D.
Drahoš Jiří prof. Ing.
+9
DrSc., Dr. h. c.

Navrhující Politická
strana
příslušnost

%
platných
hlasů
99,02
99,90

1. kolo
hlasy

%

hlasy

%

Senátoři

BEZPP

23

2,53

X

X

Občan

BEZPP

60

6,60

X

X

Senátoři
Poslanci
Poslanci

BEZPP
REAL
Rozumní

80
9
2

8,81
0,99
0,22

X
X
X

X
X
X

Poslanci

ODA

1

0,11

X

X

Občan

SPO

441

48,56

573

59,19

Senátoři

BEZPP

57

6,27

X

X

Občan

BEZPP

235

25,88

395

40,80

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

1 565
1 567

971
1 066

62,04
68,03

971
1 066

965
1 065

příjmení, jméno, tituly
číslo
1
Topolánek Mirek Ing.
Horáček Michal Mgr.
2
Ph.D.
3
Fischer Pavel Mgr.
4
Hynek Jiří RNDr.
5
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing.
6
Dr.h.c.
*7 Zeman Miloš Ing.
Hilšer Marek MUDr. Bc.
8
Ph.D.
Drahoš Jiří prof. Ing.
+9
DrSc., Dr. h. c.

Navrhující Politická
strana
příslušnost

%
platných
hlasů
99,38
99,91

1. kolo

2. kolo

hlasy

%

hlasy

%

Senátoři

BEZPP

29

3,00

X

X

Občan

BEZPP

51

5,28

X

X

Senátoři
Poslanci
Poslanci

BEZPP
REAL
Rozumní

126
14
10

13,05
1,45
1,03

X
X
X

X
X
X

Poslanci

ODA

2

0,20

X

X

Občan

SPO

406

42,07

607

56,99

Senátoři

BEZPP

78

8,08

X

X

Občan

BEZPP

249

25,80

458

43,00

Okrsek: 3
Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

549
552

394
423

71,77
76,63

394
423

393
421

Kandidát
příjmení, jméno, tituly

číslo
1
Topolánek Mirek Ing.
Horáček Michal Mgr.
2
Ph.D.
3
Fischer Pavel Mgr.
4
Hynek Jiří RNDr.
5
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing.
6
Dr.h.c.
*7 Zeman Miloš Ing.
Hilšer Marek MUDr. Bc.
8
Ph.D.
Drahoš Jiří prof. Ing.
+9
DrSc., Dr. h. c.

Navrhující Politická
strana
příslušnost
Senátoři

BEZPP

%
platných
hlasů
99,75
99,53

1. kolo

2. kolo

hlasy

%

hlasy

%

18

4,58

X

X

Občan

BEZPP

28

7,12

X

X

Senátoři
Poslanci
Poslanci

BEZPP
REAL
Rozumní

38
3
3

9,66
0,76
0,76

X
X
X

X
X
X

Poslanci

ODA

0

0,00

X

X

Občan

SPO

202

51,39

272

64,60

Senátoři

BEZPP

22

5,59

X

X

Občan

BEZPP

79

20,10

149

35,39

*) zvolený kandidát +) postupující kandidát

3

100,00

3

3

100,00

Kandidát
příjmení, jméno, tituly
číslo
1
Topolánek Mirek Ing.
Horáček Michal Mgr.
2
Ph.D.
3
Fischer Pavel Mgr.
4
Hynek Jiří RNDr.
5
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav Ing.
6
Dr.h.c.
*7 Zeman Miloš Ing.
Hilšer Marek MUDr. Bc.
8
Ph.D.
Drahoš Jiří prof. Ing.
+9
DrSc., Dr. h. c.

Vydané
obálky

Volební
účast v
%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

3 531

2 282

64,63

2 282

2 266

99,30

3 535

2 459

69,56

2 458

2 454

99,84

Navrhující Politická
strana
příslušnost

1. kolo

2. kolo

hlasy

%

hlasy

%

Senátoři

BEZPP

70

3,08

X

X

Občan

BEZPP

139

6,13

X

X

Senátoři
Poslanci
Poslanci

BEZPP
REAL
Rozumní

244
26
15

10,76
1,14
0,66

X
X
X

X
X
X

Poslanci

ODA

3

0,13

X

X

Občan

SPO

1 049

46,29

1 452

59,16

Senátoři

BEZPP

157

6,92

X

X

Občan

BEZPP

563

24,84

1 002

40,83

1.
kolo
2.
kolo

Poč.

Okrsky
Zprac.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast
v%

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

%
platných
hlasů

14 866

14 866

100,00

8 366 433

5 180 290

61,92

5 177 238

5 148 141

99,44

14 866

14 866

100,00

8 362 987

5 569 665

66,60

5 567 627

5 554 596

99,77

Kandidát
příjmení, jméno,
číslo
tituly
Topolánek Mirek
1
Ing.
Horáček Michal
2
Mgr. Ph.D.
3
Fischer Pavel Mgr.
4
Hynek Jiří RNDr.
5
Hannig Petr Mgr.
Kulhánek Vratislav
6
Ing. Dr.h.c.
*7 Zeman Miloš Ing.
Hilšer Marek
8
MUDr. Bc. Ph.D.
Drahoš Jiří prof.
+9
Ing. DrSc., Dr. h. c.

Navrhující Politická
strana
příslušnost

1. kolo

2. kolo

hlasy

%

hlasy

%

Senátoři

BEZPP

221 689

4,30

X

X

Občan

BEZPP

472 643

9,18

X

X

Senátoři
Poslanci
Poslanci

BEZPP
REAL
Rozumní

526 694
63 348
29 228

10,23
1,23
0,56

X
X
X

X
X
X

Poslanci

ODA

24 442

0,47

X

X

Občan

SPO

Senátoři

BEZPP

Občan

BEZPP

*) zvolený kandidát +) postupující kandidát

*) zvolený kandidát +) postupující kandidát

1. kolo
2. kolo

3

Voliči
v
seznamu

Obec Bolatice – celkové výsledky

Okrsek: 2

Kandidát

1.
kolo
2.
kolo

2. kolo

*) zvolený kandidát +) postupující kandidát

1. kolo
2. kolo

Okrsky
Poč. Zprac.
v%

1 985 547 38,56 2 853 390 51,36
454 949

8,83

X

X

1 369 601 26,60 2 701 206 48,63

Převzato z ČSÚ

Dejme dětem rodinu – Hostitelská péče

H

ostitelskou péčí se rozumí dlouhodobé a opakující se kontakty dítěte žijícího v ústavním zařízení
s rodinou či jednotlivci, kteří nejsou biologickými
příbuznými dítěte. Nejčastěji je realizována u dětí
starších 10 let, kterým se z různých důvodů nedaří
zprostředkovat pěstounskou péči. Účelem je poskytnout dítěti možnost navázat citový vztah, možnost
zažít fungování běžné rodiny a vztahů v ní, zažít
úspěch a rozšířit společenské zázemí dítěte. Zájemci si musí i pro tuto formu dočasné péče splnit
některé formality – doložit opis rejstříku trestů, projít zhodnocením sociálních poměrů a odborným
posouzením, které na žádost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností provádí krajský úřad.
Hostitelská péče není v zákoně výslovně upravena, při pobytu dítěte v hostitelské rodině se postupuje dle § 30 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, kde je uvedeno, že ředitel
ústavního zařízení může po předchozím písemném souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou
působností povolit dítěti, které je v ústavním zařízení umístěno na základě rozhodnutí soudu, pobyt u jiných fyzických osob, a to nejvýše v rozsahu 30 kalendářních dnů při prvním pobytu u těchto
osob. Tato doba může být na základě písemného souhlasu obecního úřadu obce s rozšířenou
působností prodloužena. Náklady na pobyt dítěte v domácnosti si nese hostitelská rodina sama.
Bližší informace Vám v době úředních hodin poskytne pracovnice Městského úřadu Kravaře, odboru sociálních věcí, Mgr. Jana Hubáčková.
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Začíná realizace česko-polského projektu zaměřeného
na invazivní druhy rostlin

V

lednu letošního roku byl zahájen dlouho připravovaný projekt Jak na invazivní druhy rostlin
na Hlučínsku a v polských gminách, který realizuje Sdružení obcí Hlučínska s polskými
gminami Kietrz, Pietrowice Wielkie a Krzyżanowice za finanční podpory programu INTERREG
V-A Česká republika - Polsko.
Projekt se zabývá řešením problémů v krajině společného přeshraničního regionu v souvislosti
se značným výskytem invazivních druhů rostlin, zejména křídlatek a bolševníků. Tyto rostliny
nemají větší nárok na živiny a najdeme je všude - uprostřed měst a obcí, na kraji silnic, v lesích,
u vodních toků, v polích atd. Vytlačují původní druhy a mohou také pozměňovat poměry živin
v půdě. Zhoršují přístupnost pozemků a zvyšují náklady na údržbu krajiny. Některé z nich jsou
navíc velmi škodlivé lidskému zdraví. Jejich invazi lze zabránit pouze cílenou mechanicko-biologickou likvidací, která musí být efektivní, celoplošná a důsledná. Jelikož je včasná reakce
- prevence a rychlá likvidace na malé ploše podstatně levnější než řešení následků masové
invaze, byly stanoveny následující cíle a s nimi související aktivity:
Hlavním cílem projektu je získání přehledu ploch s výskytem invazivních rostlin,
resp. vytvoření podkladu pro pozdější celoplošnou likvidaci těchto rostlin. Dále je
nezbytné zvýšení znalosti o invazivních druzích, o možnostech jejich likvidace apod.
u zástupců obcí a měst regionu, neziskových organizací a podnikatelů (zemědělců).
V neposlední řadě je potřebné zvýšit informovanost obyvatel regionu o účincích a vlivu
invazivních rostlin na přírodu a na zdraví člověka.

Prvním krokem při realizaci projektu bylo zřízení česko-polské webové stránky http://invazivni-druhy.hlucinsko.eu, kde jsou uvedeny všechny informace o projektu, jednotlivých aktivitách,
invazivních druzích a jejich škodlivosti, mapování, databázi apod. Zájemci mohou zasílat své
dotazy a podněty na mail invazivni-druhy@centrum.cz.
Od března 2018 až do jara roku 2019 bude probíhat komplexní mapování ploch s invazivními rostlinami v jednotlivých obcích regionu. Mapovatelé budou procházet území obcí a zaznamenávat dle metodiky do databázových karet výskyt invazivních druhů. Z takto získaných dat
budou vytvořeny elektronicky přístupné databáze a mapy s výskytem invazivních rostlin. Údaje
k plochám výskytu invazivních druhů budou řazeny po katastrech obcí a gmin, součástí budou
mapy v elektronické verzi s vyznačením výskytu.
Od jara 2018 do června 2019 budou probíhat ukázkové likvidace invazivních druhů rostlin
a budou uspořádány workshopy zaměřené na legislativu a příklady praxe z konkrétního území
na Hlučínsku a v gminách Kietrz, Pietrowice Wielkie a Krzyżanowice.
Pro zástupce obcí a další zájemce bude určena exkurze za příklady „dobré praxe“ do Beskyd,
kde již problém s invazivními druhy rostlin úspěšně řešili.
Na závěr projektu v červnu 2019 budou vydány informační letáky pro veřejnost, které poskytnou informace o těchto rostlinách, zásady zacházení s nimi apod. Tyto letáky budou distribuovány do všech domácností na Hlučínsku a ve 3 partnerských gminách. Pro obce, města a vlastníky dotčených pozemků z obou
stran regionu budou připraveny metodiky likvidace invazivních druhů.      		   Radim Lokoč

Semafor na ul. Hlučínská

V

elice často se pohybujeme v okolí „zpomalovacího a poptávkového“ semaforu na ulici Hlučínská, který je nově instalován u řádně označeného přechodu pro chodce na začátku obce
ve směru od Dolního Benešova.
Když procházíme okolo tohoto zařízení, jsme hodně, opravdu musíme zdůraznit slovíčko hodně, překvapeni odvahou velkého počtu řidičů, kteří ignorují toto světelné signalizační zařízení tříbarevné
soustavy a přejíždějí okolo na svítící červenou barvu. Dokonce byl zaregistrován i případ, že vozidlo
zastaví na červený signál „Stůj“ a další  vozidlo, jedoucí za ním, toto stojící vozidlo předjelo.
Nechceme tímto příspěvkem moralizovat, ale dovolíme si řidičům připomenout některá ustanovení zákona o silničním provozu. Tam je mimo jiné uvedeno:
Při řízení provozu na křižovatce znamená pro řidiče:
a) Signál s červeným světlem „Stůj“ povinnost zastavit vozidlo před dopravní značkou „Příčná
čára souvislá“ (upozorňuji, že i vodorovné dopravní značení je nutno respektovat).
b) Signál se současně svítícím červeným a žlutým světlem „Pozor!“ znamená povinnost připravit
se k jízdě.
c) Signál se zeleným plným kruhovým světlem „Volno“ možno pokračovat v jízdě.
Dále bychom chtěli upozornit, že takový „semafor“ lze umístit pouze na křižovatce nebo před
přechodem pro chodce, u kterého platí stejná ustanovení jako u semaforu u křižovatky.
Když opomeneme riziko dopravní nehody v důsledku nerespektování svítícího červeného světla,
chtěli bychom řidiče upozornit, že se dopouštějí několika dopravních přestupků, a to: nerespektování signálu s červeným světlem „Stůj“ (§ 4 písm. c), nedodržení maximální povolené
rychlosti v obci (§ 18 odst. 4) – červené světlo zapíná při zaregistrování překročení maximální
povolené rychlosti a také řidič nesmí předjíždět na přechodu pro chodce (§ 17 odst. 5 písm. d).
Uvedeným porušením předpisů může být řidič „oceněn“ přidělením bodů do evidenční karty řidiče.
Připomínáme, že jízda na červenou je za 5 bodů a pokuta může být udělena ve výši 4 000 –
7 500 Kč, nedodržení maximální povolené rychlosti 2 – 5 bodů, pokuta 5 000 – 10 000 Kč,
při předjíždění vozidla v případech, kdy je obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu
na pozemních komunikacích zakázáno 3 body a pokuta 5 000 – 10 000 Kč. Musíme doplnit,
že k přiděleným bodům lze v některých případech uložit ve správním řízení i zákaz činnosti.
Vážení řidiči, prosíme, zkuste se zamyslet nad svým jednáním při řízení vozidla a vyvarujte
se zcela úmyslného a vědomého porušování dopravních předpisů za volantem. Přispějete tím
k vyšší kultuře silničního provozu.		                Připravil: Robert Vitásek, Petr Franěc

Potřebujete zalaminovat dárkový poukaz
nebo kresbu?
Nebo si nechat svázat ročníkovou práci do kroužkové vazby? Vytisknout dokument barevně či černobíle? To vše a mnohem více můžete využít v Místní knihovně Bolatice.
Mezi další služby patří kopírování (barevné i černobílé), skenování, obalování na míru
(knihy, učebnice, sešity), zajistíme vám půjčení knih z jiné knihovny pomocí meziknihovní
výpůjční služby. Samozřejmostí je půjčování knih a časopisů, deskových her, audioknih
pro malé i velké. Nebojte se a přijďte se k nám podívat, něco si půjčit nebo jen tak posedět… 						 Jana Štěpáníková

Knihovna Bolatice

Trocha čísel z knihovny
aneb Statistika nikoho nezabije
Stav knihovního fondu
Přírůstky
Úbytky
Počet docházejících periodik
Počet výpůjček
- z toho periodik
MVS požadavky
Rezervace knih
Počet čtenářů
- z toho do 15 let
Počet návštěvníků knihovny celkem
Nejpilnější čtenář

Nejvíce půjčované dokumenty
- Sandra Brown, Mrazivý chlad (14x) - Shari Lapena, Manželé odvedle (14x)
- Alena Mornštajnová, Hana (14x)

14 532
910
476
50
25 352
4 210
169
864
835
336
12 684
341
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Plánovaný seznam akcí Místní knihovny Bolatice 2018

Další informace

Nejpůjčovanějšími hrami byly Dobble a Grabolo.
Celoročně jsou nabízeny k prodeji vyřazené knihy.
Nabízíme tyto služby – laminování dokumentů a také možnost kroužkové vazby. Samozřejmostí
je tisk a kopírování (barevně i černobíle), skenování, obalování knih…
Návštěvníci knihovny mají možnost posedět u dobré kávy, čaje, domácích sušenek.
Více informací o knihovně naleznete na www.knihovna.bolatice.cz nebo na www.facebook.
com/mistni.knihovna.bolatice.
Fotogalerie knihovny se nachází na adrese http://knihovnabolatice.rajce.idnes.cz/.
						
Jana Štěpáníková

Místní knihovna Bolatice nabízí k prodeji knihu kuchaře Petra Stupky
„Kuchařské čarování III.“. Cena 100 Kč.
Jde o knihu, kterou p. Stupka nabízel na své kuchařské show v Bolaticích
a na všechny zájemce se nedostalo.

Leden
Únor
Březen

Duben
Květen

Místní knihovna Bolatice
Červen
KDY: pátek 9. března 2018 // sobota 10. března 2018
PRO KOHO: pro děti 1. - 3. tříd s vlastní průkazkou do knihovny, které pravidelně
chodí do knihovny, půjčují si knihy…
CO SE BUDE DÍT: hry, soutěže a zábavné aktivity s Rychlými šípy

Červenec
Srpen
Září
Říjen

Listopad
Prosinec

2.1.

1. úterý

19.1.

chytrý kvíz

6.2.
14.2.

1. úterý, večer deskových her
Mezinárodní den darování knih
Zažij knižní lásku

6.3.

1. úterý, večer deskových her

7.3.

Ocenění nejlepších čtenářů

9.3.

Noc s Andersenem

15.3.

Přednáška - Vladimír Sácký - Význam pohádek

16.3.

Chytrý kvíz

22.3.

Přednáška - Arnošt Vašíček - Labyrint záhad

3.4.
25.4.

1. úterý, večer deskových her
Přednáška Victorian Catherine - Extrémy a paradoxy viktoriánské doby

2., 3., 4. 5.

Zažij knižní lásku II.

9.5.

Setkání knihovníků okresu Opava

15.5.

1. úterý, večer deskových her

18.5.

Chytrý kvíz

24.5.

Beseda - Ivana Chřibková - Suchý hadr na dně mořském

29.5.

IX. ročník pexesového turnaje

5.6.

1. úterý, večer deskových her

12.6.

Pasování prvňáčků na čtenáře

20.6.

Slavnostní vyhodnocení Lovců perel

3.7.

1. úterý, večer deskových her

7.8.

1. úterý, večer deskových her

4.9.

1. úterý, večer deskových her

13.9.

Beseda - Dana Šimková - Příběhy lidí z Titanicu

1. - 5. 10.

Týden knihoven

2.10.

1. úterý, večer deskových her

3.10.

Cestovatelská beseda - Jiří a Monika Márovi

6.11.

1. úterý, večer deskových her

4. 12.

1. úterý, večer deskových her
III. ročník Napiš dopis Ježíškovi

Seznam je pouze orientační, plakáty s více informacemi budou včas vyvěšeny.

Vyhrazujeme si právo odmítnout dítě z důvodu nesplnění podmínek.

Hej, hej, hej na Borové
byl MAŠKARNÍ REJ!
T

Místní knihovna Bolatice

Hlučínská 6/684, Bolatice 747 23, tel. 553 654 721
www.knihovna.bolatice.cz, knihovna@bolatice.cz

Pozvánka na Vítání občánků

D

ěti narozené v roce 2017 slavnostně přivítáme
do života v neděli 18. března ve 14.00 hod.
v kulturním domě. Součástí celé akce bude
kulturní program.
Pro 52 nově narozených občánků budou připraveny věcné i finanční dárky a pro jejich rodiče malé
občerstvení.
		
Marcela Bochňáková

éma pohádek je dětem velmi blízké. Znají klasické i ty moderní. Už měly svůj ples na Sovičkové třídě i s „kolem štěstí“, ale ten pravý Maškarní bál byl ve čtvrtek 1. února v sále hostince
U KOZLA. A protože druhý den byly pololetní prázdniny, děti i rodiče si celý ples pořádně užili.
Agentura z CVČ Kravaře si pro letošní program zvolila téma MYŠI, MYŠKY A MICKY MOUSE.
Nejvíce soutěží a písniček bylo právě o myších a sýru. Roztančené děti s rodiči pak uvítaly chvíli
odpočinku a s nadšením zhlédly vystoupení dětské dívčí skupiny Taurus pod vedením pí Silvie
Hříbkové. Perfektně secvičené číslo si vysloužilo bouřlivý potlesk.
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Zlatým hřebem pak byla tombola. Stalo se tradicí, že na Borové bývá tombola rozdělena na dvě
části. V té první vyhrává každé dítě (to proto, aby děti z plesu neodcházely se slzičkami, že
nic nevyhrály). Druhá část, při které mohou děti vyhrát větší a hodnotnější ceny, pak probíhá
klasicky. Tak snad byli všichni spokojeni.
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Moc děkujeme rodičům a sponzorům za dárky a příspěvky do tomboly, bez kterých by se Maškarní bál nemohl vůbec uskutečnit. Poděkování také patří agentuře CVČ Kravaře a taneční skupině Taurus, které přejeme spoustu tanečních příležitostí.
Tak za rok na shledanou!	                Za oddělení MŠ Bolatice - Borová Iveta Komárková

Škola Bolatice

Animace v Čekárně

VZPOMÍNKA

K

dyž jsme se v závěru loňského roku dozvěděli, že nás náhle a nečekaně opustila naše
dlouholetá spolupracovnice a kamarádka, paní učitelka Jana Halfarová, nemohli jsme
zprávě uvěřit. Vybavila se nám totiž za všech okolností usměvavá žena plná života a síly.
Nejvíce jsme si na ní vážili, že dokázala s každým mluvit hezky, s otevřeností a zájmem.
K žákům byla vždy hodná, vstřícná, trpělivá a pro všechny pracovníky školy byla oblíbenou,
ochotnou a milou kolegyní a přítelkyní. Žáci vždy oceňovali jejího “sportovního ducha“, ať
už na školních akcích, lyžařských kurzech, nebo výletech se třídou.
Za kolegy, a určitě také za spoustu současných i bývalých žáků, můžeme říct, že v našich
srdcích stále zůstává a zůstane krásná vzpomínka na vše, co jsme s Janou mohli prožívat.

U

mění patří do hodin výtvarné výchovy jako ryba do vody. Proto se žáci 7.A zúčastnili již
podruhé výtvarné animace v prostorách bolatické galerie Čekárna na autobusovém nádraží,
a to ve středu 7. února. Tentokrát navštívili výstavu osmi studentů Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity s názvem Neutrální forma. Následný výtvarný program si
pro ně připravila lektorka Bc. Petra Rybaříková. Převážně malby rozmanitých námětů i formátů
zaujaly mladé publikum různě, někteří je přijali s nadšením, jiné výstava neoslovila.
Jak hodinu výtvarné výchovy v galerii zhodnotili žáci, si můžete přečíst zde:
Štěpán: Výstava byla dobrá, líbily se mi skoro všechny obrazy až na ty strašidelné. Moc příjemná
byla i paní průvodkyně, která s námi prošla všechna díla. Ale podruhé bych tam už asi nešel.  
Šimon: Líbilo se mi to, obrazy byly nádherné, některé mne opravdu mile zaujaly. Byla to krásně
vzdělávací hodina s paní učitelkou Lasákovou, příjemná kulturní vložka.
Sofie: Bylo to krásné, klidně bych šla znova. Líbilo se mi tam, protože mám ráda umění. Lektorka uměla vysvětlit všechno. Na stupnici od 1 do 10 bych dala 10.
Robin: Bylo to tam super. Klidně bych šel znovu. Paní byla milá. Obrazy od těch studentů byly
velmi nádherné a jednou z nich vyrostou učitelé výtvarné výchovy, jako je ta naše paní učitelka.
Nikol: Výstava se mi líbila, obrazy byly neskutečně hezké a šlo vidět, jak se autoři snažili a kolik
do toho dali práce. Ale výstavy mě moc nezajímají, protože to není moje vášeň ani nic takového.
A byla tam obrovská zima a víc by mě uspokojilo, kdyby to příště bylo v teplém prostředí.
Natálie: Obrazy se mi líbily, autoři mají šikovné ručičky a hlavu plnou nápadů. Paní Rybaříková
nám nechala si vyzkoušet nakreslit obraz zrcadlově, byla to zábava. Ale výstavy mě nezajímají
a znova bych tam nešla, hlavně ne v zimě.

Michal: Bylo to pěkné a naučné a zajímavé. Určitě bych tam ještě zašel, hodně se tam dozvíte.
Eliška: Obrazy se mi hodně líbily, paní byla také velmi milá. Autoři obrazů mají šikovné ruce
a hlavu plnou nápadů. Bohužel mě výstava nezaujala. Byla tam zima a budu z toho nemocná,
takže bych tam znovu už nešla.
Andrea: Výstava obrazů se mi velice líbila, celkově mě tato výstava zaujala. Paní Rybaříková byla
velice milá a hodná, nechala nás vytvořit ve skupinkách také nějaký obraz. Obrazy byly hezké
a od všech autorů se mi díla velice líbila. Znova bych tam asi nešla, protože mě výstavy moc
nebaví.
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Exkurze 8.B v nemocnici
E

xkurze ve Slezské nemocnici v Opavě se zúčastnila třída 8.B dne 21.
prosince 2017. Do Opavy jsme jeli
ve čtvrtek ráno a v 9 hodin jsme se
v nemocnici rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina šla na prohlídku
patologického muzea, kde nám paní
primářka patologie vysvětlila, jak
pracuje, a provedla nás po patologickém muzeu i s přednáškou o tom,
co jsme tam mohli vidět. Vykládala
nám o různých nemocech a viděli
jsme například plíce kuřáka nebo
játra alkoholika. Druhá skupina byla
v muzeu ošetřovatelství, kde jsme
viděli i prezentaci starých fotek zdravotních sester při pomoci jiným lidem
a potom jsme se prošli po muzeu, kde
bylo k vidění staré vybavení nemocnic,
oblečení zdravotních sester a doktorů
apod. Mimo jiné jsme viděli, jak kdysi
vypadala například gynekologická ambulance nebo třeba psychiatrické oddělení. Taky jsme zkoušeli, jestli si umíme správně umývat
ruce. Když se obě skupiny vyměnily, šli jsme na prohlídku sanitky, kde nám vysvětlili, jak probíhá
jejich pracovní doba, a ukázali nám vybavení sanitky, kterou jsme si potom všichni mohli projít,
čímž byla naše exkurze zakončena. 			     Natálie Papugová, 8.B

Školy/Výchova/Vzdělání
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Vánoční besídka vyššího stupně

J

ako každý rok se konala vánoční besídka, kde se zpívaly různé písně. Písně zpívali žáci 6., 7.,
8. a 9. tříd, zpívalo se postupně od těch nejmladších až po ty nejstarší. Líbilo se mi, že si naši
deváťáci připravili pohádku o Mrazíkovi, myslím, že odvedli skvělý výkon. Dokonce i naši učitelé
zpívali a překvapili nás svými pěveckými výkony. Nakonec jsme si všichni zazpívali píseň Vánoce,
Vánoce přicházejí. Zpívalo se postupně od 6. tříd, A, B dohromady, až do 9. tříd. Jako každý rok
se besídka konala u nás na velké chodbě na vyšším stupni. Konala se dne 22. prosince za účelem si užít ten poslední den školy. Myslím, že se vánoční besídka povedla, mi se rozhodně líbila
a těším se na další.				                              Marek Kubný, 7.B

Florbalový turnaj dívek Florbalový turnaj 6. - 8. tříd

V

naší hale odehrál další florbalový turnaj. Tentokráte pod záštitou AŠSK. Dva ze soupeřů se
bohužel omluvili, takže nás čekaly pouze dva zápasy. První jsme sebevědomě ovládli poměrem 9:2, ale druhé utkání se nám nepovedlo dle představ a podlehli jsme v něm 2:4, takže jsme
na postup (v letošním školním roce poprvé) nedosáhli. 			
David Neuvald

Předvánoční dění ve škole

D

o florbalového turnaje se poprvé zapojily také dívky. A byla to premiéra, jak se patří. Ke svému turnaji jsme cestovali do Opavy na ZŠ Mařádkova, kde jsme se střetli se třemi týmy.
Holky hned v prvním utkání vletěly na domácí družstvo a s přehledem zvítězily 5:0. Neprodleně
musely nastoupit do dalšího utkání, kde otočily nepříznivý stav 1:3 na konečných 4:3. V posledním utkání proti sobě nastoupily oba neporažené týmy, tedy my a ZŠ Kylešovice. Děvčata opět
prokázala morální sílu, i když od první minuty prohrávala, tak se nakonec radovala z vítězství
2:1, což samozřejmě znamenalo také vítězství v celém turnaji - GRATULUJEME!!! A také postup
do velkého finále, které se odehrálo o týden později v tělocvičně na ZŠ Otická. Ve finále se
střetlo šest nejlepších holky se ve velké konkurenci vůbec neztratily a jen o kousek jim utekla
třetí příčka, a získaly tak neoblíbené “bramborové“ medaile. Nevadí, i přes počáteční zklamání
je to velký úspěch a holkám děkujeme za perfektní reprezentaci školy.                David Neuvald
Očima hráček:
Adéla Tielová, 7.A: Bylo to mega super, spoluhráčky odvedly skvělou práci! Jela bych znova,
sport mě baví.
Karolína Balarinová, 7.A: Na turnaji bylo nádherně, sice tam byla družstva, která hrajou florbal
už dlouho, chodí na tréninky a hrajou ligu, ale my jsme se jen tak nedaly. S holkama jsme si
užily hodně srandy.
Julie Nawrathová, 8.B: Když jsme přijely na turnaj, myslely jsme si, že nemáme šanci vyhrát, ale
zadařilo se a porazily jsme všechny týmy. Soupeřky byly dobré hráčky a hlavně férové. Rozhodně
bych za rok jela znova, na tom jsme se shodly s celým týmem.

Poslední školní den kalendářního roku 2017 si všichni žáci užili. Sešli se na velké chodbě, kde
si společně zazpívali tradiční vánoční koledy a s úsměvem na tváři sledovali známou pohádku
Mrazík v podání skvělých herců ze třídy 9.A. Závěrem si dvě družstva šikovných žáků změřila
síly s družstvem odvážných učitelek, které podpořil svou účastí i pan ředitel. V plnění veselých
úkolů bylo letos úspěšnější družstvo dospělých. Nikdo z dětských soutěžících však nesmutnil.
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Trénují a těší se totiž na příští rok, kdy znovu poměří své dovednosti, schopnosti a zkušenosti vali dárečky. Již tradičně se sešli na chodbě u vánočního stromu, kde každá třída zazpívala svou
s učitelským sborem.
oblíbenou koledu, nechyběla ani tradiční pohádka a velmi pěkné taneční vystoupení žáků 9.B.
Předvánoční čas byl znát také na 2. stupni, kde od rána zněly koledy a ve třídách si žáci předáGabriela Elblová

Letíš, letím, letíme… Drony a jejich provoz
S

poklesem pořizovacích cen dronů se rozšiřuje jejich dostupnost pro širokou veřejnost. Při
jejich provozu je potřeba dodržovat platné zákony a předpisy. Za nedodržování těchto pravidel může být udělena pokuta až 5 miliónů Kč.

D

ne 21. prosince nás navštívil pan Jiří Vitásek a řekl nám, jak to funguje na letišti. Začali jsme
tím, že jsme se podívali na různá videa na interaktivní tabuli. Pak jsme si zahráli na letiště.
Paní učitelka vylosovala žáky, kteří se stali zaměstnanci letiště a ostatní letěli do New Yorku.
Během letu jsme dostali občerstvení a zhlédli jsme pohádku. Na závěr jsme si složili letadla
z papíru, která jsme vyzkoušeli na velké chodbě.  Moc děkujeme panu Vitáskovi, že si na nás
udělal čas.							           Kryštof

Vánoční besídka 5.A

P

omalu, ale jistě se blížily Vánoce a protože tyto svátky znamenají především setkávání rodin
a blízkých přátel, uspořádali žáci 5.A Vánoční besídku. Chodbu nižšího stupně proměnili
na divadelní sál. Uvítali své hosty Vánoční abecedou, zazpívali, zahráli divadlo, zatančili, předvedli parkour, přednesli básně a pak pozvali své rodiče do třídy, která se proměnila v dílničku,
kde si vyrobili svého anděla. Domů odcházeli všichni s vlastnoručně vyrobeným andílkem a pocitem, že se Vánoční besídka s dílničkou vydařila.  			              Šárka
Gargošová

Zákazy a nařízení v oblasti provozování dronů
(bezpilotních letounů)
Těmito pravidly se musí řídit každý, kdo chce
na území České republiky létat s dronem.
• zákaz létání nad lidmi bez jejich souhlasu
(koncerty, sportovní události, kulturní akce atd.),
• zákaz létání v blízkosti letiště*,
• zákaz létání ve výšce přesahující 300 metrů nad zemí**,
• zákaz létání nad městy, cestami, železnicemi a jinými zastavěnými oblastmi***,
• zákaz létání nad zakázanými, vojenskými a dalšími nebezpečnými zónami,
• zákaz natáčení prostor a osob na soukromých pozemcích,
• zákaz letu v noci (od občanského západu slunce do občanského východu slunce),
• zákaz létání bez patřičného povolení pod pokutou až 5 mil. Kč,
• zákaz riskování srážky s jinými letadly ve vzduchu,
• při letu musí vždy ovládající osoba udržovat vizuální kontakt s dronem,
• vzlety se smí provádět pouze s písemným souhlasem vlastníka vzletové plochy.
Letiště mohou být řízená a neřízená. Ta menší (často s travnatou drahou) jsou chráněna zónou
ATZ ve vzdálenosti 5 km od letiště, ve které se smí létat s malými drony o hmotnosti do 910 gramů bez povolení. S těmi těžšími se smí létat až do 300 metrů, ale pouze po schválení provozovatelem nebo službou AFIS, která je podobná řízení letového provozu. Ve speciálních případech
lze po domluvě s AFIS létat i výše. Řízená letiště civilní (Letiště Václava Havla, Brno, Ostrava,
Pardubice a Karlovy Vary) a vojenská (Čáslav a Náměšť nad Oslavou) mají okolo sebe zónu CTR.
V této zóně smíte létat ve vzdálenosti do 5,5 km od letiště s modelem o hmotnosti nižší než 910
gramů. S těžšími drony pak pouze v případě povolení ÚCL (Úřadu civilního letectví) nebo ŘLP
(Řízení letového provozu), ale vždy mimo ochranné zóny letišť. Ve vzdálenosti nad 5,5 km se
od letiště v této zóně CTR smí létat pouze do výšky 100 metrů.
Létat s drony se smí až do výšky 300 metrů mimo zónu CTR (popsáno výše), mimo zakázané
prostory (LKP – prohibited) a mimo omezené prostory (LKR – restricted), které jsou například
v blízkosti jaderných elektráren nebo muničních skladů a jsou zakázány neustále. Dále jsou
prostory označovány TSA (Temporary Secured Area) a TRA (Temporary Restricted Area) a jsou
nejčastěji využívány pro vojenská cvičení. Tyto oblasti jsou zakázány pouze občas (pokud jsou
využívány ke cvičení).  Tato zóna se nazývá vzdušný prostor třídyG. V zóně ATZ (okolo neřízených
letišť) se smí po získání povolení od AFIS létat ještě výše (dle konkrétního letiště).
Vždy musí být dodržena minimální bezpečná vzdálenost od osob (mimo pilota) při vzletu a přistání a od osob, staveb a osídleného prostoru v průběhu letu, která pro drony do 7 kg není
zákonem přesně definována (je uvedena pouze „bezpečná“ vzdálenost) a pro drony těžší je
stanovena na 50 m od osob mimo pilota při vzletu a přistání, 100 m od osob a staveb a 150 m
od osídleného prostoru.
Když si tedy veškeré zákazy shrneme, dá se říct, že nesmíme létat bez povolení nad lidmi, musíme respektovat jejich soukromí a nesmíme je v žádném případě ohrozit. Při létání musí brát
ohledy na zóny s omezenými možnostmi létání, jako jsou letiště, vojenské prostory a zastavěné
oblasti. Dále bychom neměli létat v noci a ve výšce přesahující 300 metrů (pokud nemáme
zvláštní povolení). Pokud dron používáme pro komerční účely nebo máme dron o hmotnosti
vyšší jak 20 kg pro rekreačně sportovní účely, máme také registrační povinnost. Naopak zákon
nezakazuje létat nad cizími pozemky, pokud neporušíme zmíněná pravidla (především pokud
nebudeme létat nad osobami bez jejich souhlasu.)                                            Převzato z tisku
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Spolky/Organizace

Příspěvek za Římskokatolickou farnost Bolatice

V

zkříšení Ježíše Krista je pro křesťany
ústředním bodem jejich víry. Znamená, že
smrt není konec, ale začátek nového života.
Proto se o Velikonocích zvěstuje, že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad
nespravedlností a láska nad nenávistí.
Na Velikonoce se křesťané připravují
čtyřicetidenním obdobím nazývaným postní
doba, které začíná Popeleční středou. Ta letos připadla na 14. února. Je to den přísného
půstu a připomínkou pomíjivosti pozemského
života. Popelec, který se toho dne při mši svaté uděluje se slovy - „Pamatuj, že prach jsi
a v prach se navrátíš.“ - nám má připomenout, že nemáme stavět na pomíjivosti tohoto
světa, ale máme mít na zřeteli hodnoty trvalé.
Následuje čtyřicetidenní postní období
spolu se šesti nedělemi. Neděle se do postní
doby nezapočítávají, poněvadž se za postní
dny nepovažují. V našem kostele se budou
po celou dobu postní konat pobožnosti Kří-

žové cesty. V pátky budou půl hodiny před
večerní mší svatou a povedou je jednotlivá
společenství naší farnosti. O nedělích začnou
pobožnosti Křížové cesty v 13:45 hodin a povede je o. Leslaw.
Od pátku 16. 3. do úterý 20. 3. 2018
se v naší farnosti uskuteční postní duchovní
obnova. Povede ji P. Marián Nowak, který již
v minulosti v naší farnosti duchovní obnovu
vedl. Na programu budou mše svaté, rozšířená
svátost smíření, adorace Nejsvětější svátosti
oltářní, katecheze pro školní děti, přednášky
pro dospělé aj. Podrobný program a informace budou zveřejněny v březnové Studánce,
na webových stránkách farnosti a v ohláškách.
Před Velikonocemi bude rozšířená možnost přistoupit ke svátosti smíření. Mějme
na paměti důležitost vykonání zpovědi zvláště
v tomto období i skutečnost, že každý katolický křesťan má povinnost přijmout Tělo Páně
v době velikonoční. Podrobnosti, týkající se
jednotlivých zpovědníků a času jejich zpovídání, budou zveřejněny v nedělních ohláškách,
na farním webu a také na nástěnkách u kostela a fary.
Oslava Svatého týdne začíná na Květnou
neděli průvodem, který symbolicky naznačuje,
že následujeme Pána na jeho cestě utrpení
a účastníme se jeho kříže, abychom dostali
také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě.
Tuto myšlenku vyzdvihuje zvláště žehnací mod-

litba nad ratolestmi: „…požehnej také nás, ať
s radostí jdeme za svým Králem Kristem.“
Květná neděle, která spojuje Kristův triumf
a jeho utrpení vjedno, letos připadne na 25.
března. Při bohoslužbách této neděle se čtou
pašije, které popisují odsouzení a umučení
Ježíše Krista. V tuto neděli budou během mše
svaté žehnány ratolesti.
Zelený čtvrtek letos připadne na 29. března.
Během večerní liturgie si připomínáme dvě události – ustanovení tajemství Eucharistie a ustanovení kněžství. V liturgii se objevuje obřad mytí
nohou, který je tím nejhlubším vyjádřením pokory
a lásky, která chce sloužit druhým. Po bohoslužbě bude přenesena Nejsvětější svátost do Getsemanské zahrady a následovat bude adorace.
Velký pátek (30. března) je dnem přísného půstu
od masa a újmy v jídle. Je znamením zvláštního
smutku, ticha a rozjímání. Podle prastaré tradice
se toho dne neslaví eucharistická oběť, ale obřady na památku utrpení Páně. Ty mají tři části:
Bohoslužbu slova, kdy znovu slyšíme pašije, zakončenou přímluvami za celý svět; uctívání kříže;
svaté přijímání. V samotném úvodu velkopátečních obřadů padá kněz před oltářem na tvář,
aby tak vyjádřil vděčnost Kristově oběti a ochotu
přijmout kříž a Ježíše následovat. V závěru obřadů bude přenesena Nejsvětější svátost do Hrobu
Páně, kde budeme mít možnost opět rozjímat.
Bílá sobota letos připadne na 31. března. Večer začne nejdůležitější bohoslužba bě-

hem celého liturgického roku – Paschální vigilie
s obnovou křestních závazků. Velikonoční vigilie je oslavou svaté noci, kdy Pán vstal z mrtvých, rozlomil pouta smrti, porazil temnoty zla
a jako vítěz vystoupil z hrobu, aby nám otevřel
cestu k životu. Liturgie začíná svěcením ohně
a svíce a vyjadřuje mnohými symboly a texty
toto velikonoční poselství přechodu ze zajetí
utrpení a smrti do života svobody a plnosti.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně letos připadne na neděli 1. dubna. Mše této neděle má
nejslavnostnější ráz v celém liturgickém roce
a jde o mši svatou s povinnou účastí. Paškál
(velikonoční svíce) je viditelně umístěn v presbytáři. Má nám připomínat, že hrob je prázdný, že
Ježíš Kristus svou obětí na kříži vítězně porazil
hřích a smrt. Sám Jan Pavel II. při svém uvedení
do papežského úřadu v říjnu 1978 řekl: „Moc
Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré
zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach.
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům
a ženám - Nebojte se! Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto
pomíjivého světa. A ten někdo je Láska. Jen on
se může plně zaručit za slova – Nebojte se!“
Přeji každému z nás naplněnou dobu přípravy na Velikonoce a milostiplné, požehnané
a radostné prožití těchto svátků!
Za Římskokatolickou farnost Bolatice
Pavlína Řehánková

V naší farnosti přednášela Františka Böhmová
V

sobotu 16. 12. 2017 přijela do naší farnosti
paní Františka Böhmová, sestra Kateřiny Lachmanové, se svou přednáškou na téma: O pokoji –
Jak hledat a udržet si pokoj. Přednáška navazovala
na večerní mši svatou.
Všichni, kteří si na samém sklonku doby adventní,
v době pro mnohé tak hektické, udělali čas a přišli,
se s nadšením zaposlouchali do slov pastorační
asistentky a katechetky z Ostravy – Zábřehu, která
je zároveň autorkou několika knih. Mnohé z těchto
knižních si titulů bylo možné v závěru přednášky
zakoupit.
Přednáška byla doprovázena využitím multimediální
techniky. Mluvené slovo tak umocňovaly promítané obrázky s motivy pokoje, citáty z Bible a výroky
světců.
První motiv byl velice krásný, protože znázorňoval
klidnou hladinu moře se západem slunce. Při pohledu na něj lektorka zdůraznila, jak je důležité mít pokojnou hladinu v duši, tak jak ji znázorňoval
tento obraz, protože každé dobro, které konáme, je odrazem Božím jako na hladině moře. Dále
podotkla, že věřící i nevěřící chtějí od Boha totéž – aby jim dal POKOJ. Jde jen o to, co si pod
pojmem pokoj kdo představuje.
Pokoj se rodí z důvěry. Základní podmínkou pro uchování pokoje je dobrá vůle. Už sv. Augustin
na toto téma pronesl: „Nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože.“ Rovněž příznačná jsou slova apoštola Pavla v listě Římanům (Řím 8, 28): „Těm, kdo milují Boha, všecko
napomáhá k dobrému.“
Co nás vlastně obírá o pokoj?
1) strach - z budoucnosti, z nemoci, ze ztráty blízkého…
2) chyby a nedostatky druhých
3) chyby vlastní
Lékem proti strachu je důvěra. Proti těmto chybám se dá bojovat trpělivostí a pokorou.
A jak si získávat pokoj?
1) modlitbou srdcem
2) trpělivostí
3) vzpomínkou na Boží doteky, kdy mi Bůh pomohl v těžké životní situaci
Toto téma lektorka demonstrovala na prostém příběhu mnicha:
Jednou se ptali mnicha, jak to dělá, že má stále v sobě takový pokoj. On odpověděl:

- 	
A vy:
být.
-

Když sedím, tak sedím.
Když jdu, tak jdu.
Když mlčím, tak mlčím…
Když sedíte, tak už vstáváte.
Když jdete, tak už tam chcete
Když mlčíte, tak už mluvíte…

V závěru přednášky Františka Böhmová
přednesla modlitbu o pokoji a zazpívali jsme si společně také píseň. Poté otec
Leslaw všem přítomným udělil požehnání
a s pokojem v srdci jsme se rozcházeli
do svých domovů. 		                           	
Regina Fojtíková

Adorace a pobožnosti
v naší farnosti
každá středa
1. čtvrtek v měsíci
1. pátek v měsíci

3. pátek v měsíci
3. sobota v měsíci
každá sobota

tichá adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní od 17:00 do 18:00
hodin (v letním období od 18:00 do 19:00 hodin)
po mši svaté adorace vedená za nová kněžská, řeholní a misijní
povolání
tichá adorace a možnost sv. zpovědi od 16:00 do 16:45 hodin (v
letním období od 17:00 do 17:45 hodin), společná modlitba
litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání; po
mši svaté tichá adorace do 18:30 hodin (v letním období do
19:30 hodin)
po mši svaté společná modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství
po večerní mši svaté adorace chval, díkůvzdání a proseb
půl hodiny před sobotní večerní mší svatou pobožnost k Panně
Marii, Matce ustavičné pomoci, se zpěvy a litaniemi
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Ohlédnutí a poděkování

za Tříkrálovou sbírkou 2018

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Finanční
pro3,Moravskoslezský
kraj
Naúřad
Jízdárně
709 00 Ostrava
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava
Tel.:
596 651 111
Tel.: 596 651 111

Nováslužba
službapro
pro občany
občany kk placení
věcí
Nová
placenídaně
daněz znemovitých
nemovitých
věcí
Víte,
nemovitýchvěcí
věcípoužíváte
používáte
klasickou
složenku,
Víte,žežei Vy,
i Vy,pokud
pokudstále
stálekkúhradě
úhradě daně
daně zz nemovitých
klasickou
složenku,
máte možnost přihlásit se do 15. března 2018 k novému a výhodnému placení této daně?

máte možnost přihlásit se do 15. března 2018 k novému a výhodnému placení této daně?

Výhody z přihlášení ke službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem:

Výhody z přihlášení ke službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem:

Veškeré potřebné údaje Vám budou zasílány elektronicky (e-mailem), budete tak mít perfektní přehled

•

•

L

etošní Tříkrálová sbírka proběhla v naší farnosti 5. a 6. ledna. Do našich domácností zavítali
tříkráloví koledníci, kteří nám popřáli vše dobré v novém roce a přinesli zprávu o příchodu
Boží lásky na svět.
Koledníci svým koledováním pomohli naplnit pokladničky charity penězi, které jsou určeny
na pomoc lidem v nouzi v naší diecézi. V Bolaticích a na Borové se vykoledovala krásná
částka celkem 130 573 Kč, je to o 18 500 Kč korun více než loni. Z toho v Bolaticích to byla
částka 109 975 Kč a na Borové 20 598 Kč.
Celkem koledovalo v naší farnosti 25 skupin, což je 100 dobrovolníků z řad dětí a dospělých.
Děkujeme každému, kdo se podílel na Tříkrálové sbírce. Těm co koledovali i všem, kteří otevřeli
svá srdce a přispěli jakýmkoliv darem. Poděkování patří zejména paní Aničce Harasimové, která
celou tuto sbírku v naší obci organizuje.
Pro všechny koledníky a vedoucí skupinek bylo připraveno jako poděkování filmové představení pohádky Čertoviny v sobotu 17. února ve 13 hodin v kině Bolatice.
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Zabráníte vzniku chyb při přepisování údajů z daňové složenky – velká část poplatníků si nechává
zasílat tištěnou daňovou složenku jen proto, aby měli k dispozici údaje pro bezhotovostní příkaz
• k úhradě.
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přepisování údajů. Stačí údaje jednoduše zkopírovat do internetového bankovnictví, nebo použít
unikátní QR kód, který po načtení mobilní platební aplikací jednoznačně identifikuje a odvede Vaši
V případě neuhrazení daně v zákonné lhůtě Vám bude finančním úřadem zaslán e-mail s upozorněním
naplatbu.
nedoplatek. Tuto službu správce daně v jiných případech neposkytuje.

•
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Přihlášením k této službě také prospějete životnímu prostředí, protože nebude potřeba tisknout
Aktivací této služby se vlastník nemovitosti nezavazuje ani neomezuje ve způsobu placení. Zůstává na
papírovou složenku.

Vašem rozhodnutí, zda daň uhradíte bezhotovostním převodem, prostřednictvím internetového
bankovnictví, nebo pomocí mobilní platební aplikace – načtení QR kódu.

Za koordinátorky Tříkrálové sbírky Andrea Pavlíková

Bližší informace jsou zveřejněny na http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/dznZasilani-udaju-pro-placeni-dane-emailem

•

Přihlášením k této službě také prospějete životnímu prostředí, protože nebude potřeba tisknout

Výše uvedené
se netýká
poplatníků, kteří platí daň prostřednictvím SIPO, nebo kterým jsou údaje o placení
papírovou
složenku.
daně z nemovitých věcí doručovány do jejich datových schránek.
Pokud žádost nestihnete podat do 15. března 2018, bude Vám služba aktivována pro následující zdaňovací
Bližší informace jsou zveřejněny na http://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/dznobdobí, tj. pro daň z nemovitých věcí na rok 2019.

Zasilani-udaju-pro-placeni-dane-emailem

Výše uvedené se netýká poplatníků, kteří platí daň prostřednictvím SIPO, nebo kterým jsou údaje o placení
daně z nemovitých věcí doručovány do jejich datových schránek.
Pokud žádost nestihnete podat do 15. března 2018, bude Vám služba aktivována pro následující zdaňovací
období, tj. pro daň z nemovitých věcí na rok 2019.

Amatérští hokejisté z Bolatic informují
S dalším vydáním Bolatického zpravodaje vám
přináším aktuální informace o průběhu AHL.
V minulém čísle jsem zmiňoval náš výborný
vstup do soutěže, ale i to, že nás v průběhu
prosince čeká série těžkých utkání. Většinu z nich jsme zvládli a v současné době již
máme odehráno všech 23 zápasů základní
části (jen tak mimochodem, příspěvek píšu
9. 2. a zrovna dnes začínají zimní olympijské
hry, doba, kdy spousta amatérských sportovců
bude fandit a držet palce našim profíkům). V tabulce nám patří 6. místo díky 32 bodům, s bilancí 15 vítězství, 2 remízy, 6 porážek a s celkovým skóre 107:77. Toto umístění nám zaručuje přímý
postup do osmifinále, kde na nás bude čekat soupeř postupující z předkola. Zatím netušíme,
o jaký tým se bude jednat, nicméně víme, že první zápas vyřazovací části nás čeká v sobotu 24.
února a odveta se stejným soupeřem ve středu 28. února. Po skončení základní části nás čeká
poměrně dlouhá pauza. V loňském roce to bylo stejné a poté jsme v osmifinále nestačili na soupeře, který byl z předkola rozehranější. Věříme, že tentokrát nás forma ze závěru základní části
neopustí a osmifinále pro nás nebude konečná. Jak to nakonec dopadne, vám napíšu v dalším
vydání zpravodaje.
Rozpis všech zápasů play-off je k dispozici nejen na webových stránkách AHL, kde naleznete
veškeré informace k soutěži – průběžnou tabulku, výsledky, kanadské bodování jednotlivých
hráčů, ale i novinky na facebooku AHL. Rovněž na stránkách naší obce - v sekci „Firmy, spolky,
organizace“ naleznete odkaz na „HC Bolatice“. Podívejte se.
Závěrem bych rád za celý náš tým poděkoval obci Bolatice, která nám účast v této soutěži
pomáhá finančně zajistit.
		
Za kolektiv amatérských hokejistů z Bolatic: Tomáš Boček
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Taneční klub Jarky Calábkové Ostrava pobočka - Bolatice

P

rvní pololetí je u konce, ale my v tanečním klubu opravdu neleníme.
V Bolaticích tancujeme již třetím rokem. Máme tři skupinky dětí
rozdělené podle věku.
Světlušky 3 - 6 let (15:30 - 16:30)
Sluníčka 6 - 9 let (13:30 - 14:30)
Kočky 9 - 15 let (14:30 - 16:30)
Scházíme se 1x týdně v malé tělocvičně ZŠ Bolatice.
Je úžasné sledovat, jak se děti zdokonalují a vznikají nová taneční čísla.
V dubnu 2018 nás čeká talentová soutěž Dance Star a Talent Star.
Máš li-chuť a zájem tančit s námi, ještě máme volná místa.
Přeji vám úspěšný nový rok a těším se na setkání.
Za taneční klub trenérka Jana Kuchařová

Závod horských kol BOLATICKÁ TŘICÍTKA 2018
se nezadržitelně blíží! Aby však v sobotu 7. dubna mohly
zaznít startovní výstřely, po kterých závodníci vyrazí na tratě podle jednotlivých kategorií, je potřeba odvést spoustu
poctivé práce.
Pořadatelský tým:
… se už od prosince schází i několikrát týdně, aby podal
všechny žádosti a získal potřebná potvrzení, proto oslovuje
státní instituce, soukromé firmy i jednotlivce. Každý rok se
mění pravidla i legislativa, takže „papírová válka“ vyžaduje

spoustu energie a pevné nervy;
… oslovuje tradiční i potenciálně nové sponzory, bez jejichž přízně by se tato i finančně náročná
akce nekonala;
… domlouvá pomoc organizovaných spolků i jednotlivců, protože v den závodu je potřeba více
než sto pořadatelů;
… zajišťuje spoustu dalších, méně i více potřebných věcí, které mohou být vnímány jako samozřejmost;   
… a pochopitelně, když to počasí dovolí,
projíždí a kontroluje všechny tratě a taky
se třeba snaží nudné asfaltové pasáže
nahradit atraktivnějšími lesními cestami.
A na co se letos můžeme těšit? Samozřejmě na skvělou atmosféru, špičkové sportovní výkony a taky dvě nové kategorie: KADETI - pro mládež do 17 let a FITNESS - pro ty, kteří
nestačili natrénovat na hlavní závod. Obě tyto kategorie vyrazí spolu na trať o délce 15 km,
která je vlastně totožná s tratí hlavního závodu, jen bez „odpočinkové části“ přes Chuchelnou
a Bělou. Takže nic pro slečinky!
Závodníci najdou podrobnosti a přihlášky od 16. 2. na www.bolatickatricitka.cz.
Chceš-li pomoci finančně, nebo osobně - najdeš kontakt tamtéž.
Všechny příznivce aktivního života, sportu a zejména horských kol srdečně zveme v sobotu 7.
dubna 2018 na již 8. ročník závodu horských kol BEZVAKOLO.CZ BOLATICKÁ TŘICÍTKA 2018.
						
Tým SCB
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Vánoční turnaj dětí ve stolním tenisu

R

ok se s rokem sešel a oddíl stolního tenisu uspořádal již tradiční IX. ročník turnaje pro
naše nejmenší členy. Turnaj se uskutečnil v sobotu 9. 12. 2017.  Od osmé hodiny se děti
se zápalem pustily do hry. Jednotliví účastníci byli rozděleni dle výkonnosti do tří kategorií
a děti s nadšením bojovaly o každý míček za velké podpory rodinných příslušníků. Výsledky
jednotlivých skupin:
A) Dívky
1. místo      -     Lucka Kramářová
2. místo      -     Magdaléna Pavlíková
3. místo      -     Leonka Matýsková
B) Chlapci
1. místo     -     Daniel Vitásek
2. místo    -      Teo Strak
3. místo    -      David Fojtík

C) Skupina útěchy
1. místo     -     Jakub Jurček
2. místo     -     Magdaléna Pavlíková
3. místo     -     Jakub Dihel
Zvláštní cenu obdržela nejmladší účastnice turnaje Terezka Pavlíková.
Turnaj byl zakončen tradiční tombolou s výhrou pro všechny účastníky.
Oddíl stolního tenisu děkuje všem hráčům, rodičům a sponzorům:
RKL , JMS, Zahradnictví Mazal, Pekárna AZPEK, DK1 Kozel, Dobrá káva, Obecní úřad Bolatice
Bouřlivým pokřikem „ HURÁ“  byl turnaj ukončen a už se těšíme na 10. ročník!
						

Jan Kostřica

Na Křeménkách se odchovávají zajíci
s přeměnou krajiny v duchu narůstání rozlohy obdělávaných ploch, zjednodušování osevních
postupů a zejména pak zaváděním chemických přípravků pro hnojení a ošetřování plodin. Výsledkem byl obecný pokles stavů zaječí zvěře a místy dokonce jejich úplné vymizení.
Hlučínsko, a zejména pak okolí Bolatic, rovněž jistý úbytek zaznamenalo, avšak zajíců stále
zůstávalo ucházející množství. V tzv. porevolučním období se však k výše nastíněným negativním
zásahům do krajiny přidal obrovský nárůst automobilové dopravy a vzestup počtu predátorů,
a to i nepůvodních druhů. Chceme-li tedy zaječí populaci zachovat alespoň na stávající úrovni, je
nezbytné, kromě celoroční péče a tlumení dravé zvěře, přistoupit rovněž k umělému vypouštěni
těchto živočichů do honitby.
Z toho důvodu byly v areálu chaty na Křeménkách vybudovány speciální kotce, ve kterých
budou pod veterinární kontrolou malí zajíčci přicházet na svět a po nezbytnou dobu vyrůstat.
Po dosažení jejich pohlavní dospělosti budou tito živočichové postupně vypouštění do polních
částí honitby. Dojde tak k prospěšnému posílení i promísení stávající populace. Umělý odchov
zajíců není pro bolatické myslivce novinkou, neboť již několik desítek kusů této zvěře v minulosti
do přírody vypustili. Původní odchovná zařízení však již přestala sloužit svému účelu, a tak zkraje
letošního roku došlo k jejich nahrazení novými přístřešky, jež byly zpracovány podle současných
ajíc polní byl v minulosti v České republice hojně rozšířen. Vyhovovala mu rozmanitá skladba poznatků. Doufejme, že také další etapa zachování této charakteristické zvěře našich polí a luk
plodin, malá políčka oddělena mezemi a doprovodná vegetace podél potoků i polních cest. bude úspěšná.
Změny v jeho početních stavech se začaly projevovat od 70. let minulého století v souvislosti
Tomáš Řehánek, Myslivecká společnost Křeménky

Z

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

leden - únor 2018

Turisté Bolatic

Spolky/Organizace

16

Navržené hlavní akce pro rok 2018
Termín
10. 02. - 17. 02.
09. 03.
15. 04.
30. 04.
08. 05.
23. 06.
30. 06. - 07. 07.
11. 08. - 13. 08.
06. 10.
26. 10.
17. 11.
23. 12.
29. 12.
duben - září

Akce
Lyžařský pobyt na Rejvízi
Večerní posezení MDŽ
Pochod a běh „Bolatická 20“ - koupaliště a návštěva z družební obce
Doľany
Pálení čarodějnic
Zájezd autobusem - Dolní Morava - na stezku do oblak
Vítání léta - sportovní den
Na kolech po Krušných horách
Družební obec Doľany na Slovensku „Pochod pre všetkých“
Zájezd autobusem na pochod Vinařské vrchy
Pochod na kolena do Rohova
Bílou Opavou na vrchol Praděd
Pochod na „Forele“ - Zlatá neděle - pstruzi
Lyžařský zájezd na Praděd
Cyklo výjezdy, sraz vždy ve čtvrtek cca v 18:00 u „C“ baru

V

pátek 2. 2. 2018 proběhla výroční schůze, na které byly vyhodnoceny uskutečněné akce
v roce 2017 a byly navrženy akce pro tento rok 2018. V uplynulém roce proběhlo celkem 16
akcí, kterých se zúčastnilo vždy více či méně členů.
Jednou z nejdůležitějších akcí je pochod a běh „Bolatická 20“, která se koná v dubnu.
Pěknou akcí v uplynulém roce byl určitě dvoudenní zájezd do Krkonoš s výstupem na Sněžku,
„Bolatická 20“ a pobyt v Brdech s výjezdy na kolech po bývalém vojenském prostoru.
V červnu jsme uskutečnili sportovní den se soutěžemi nejen pro děti na hřišti Horní ulice.
Začátkem října proběhla také pěkná akce, a to pochod „Po Bolatické 20“. Skoro všichni členové našeho klubu v dubnu totiž pomáhají s organizací této naší nejvýznamnější akce a nemohou
si ji projít. Proto organizujeme samostatný pochod po této trase, tentokrát však se zakončením
na moštárně místního zahrádkářského svazu.
Naše nové stránky jsou: www.turistibolatice.cz, kde se mimo jiné umisťují fotografie z uskutečněných akcí.
Uskutečněné akce v roce 2017
Termín

03. 02.
11. 02. - 18. 02.
11. 03.
31. 03.
09. 04.
25. 04.
30. 04.
06. - 07. 05.
26. - 28. 05.
17. 06.
03. - 10. 07.
30. 07.
29. - 30. 07.
04. - 06. 08.
12. - 14. 08.
19. 08.
28. 09.
07. 10.
14. 10.
15. 10.
27. 10.
17. 11.
02. 12.
17. 12.
30. 12.

Akce
Výroční schůze
Krušné hory - Marianská u Jáchymova
Oslava MDŽ - 12 účastnic
Příprava pořadatelů na „Bolatickou 20“
Pochod a běh „Bolatická 20“
Den Země - brigáda
Pochod po „Bolatické 20“
Zájezd Krkonoše na Sněžku
Jižní Morava na kolech
Sportovní den
Na kolech v Brdech
Do Polska na pstruhy - ves Pstruží
Na kolech - Hostýnské vrchy
Rychlebské stezky
Doľany - Pochod pre všetkých
Bolatické dožínky
Výstup na Lysou horu
Pochod po „Bolatické 20“ a na burčák
Zájezd na pochod po vinohradech
Pochod a výjezd za zdravím
Pochod do Rohova na kolena
Poznávání okolí - pochod z Děhylova do Háje
Mikulášský večírek na koupališti
Pochod do Bělé - Forele
Lyžařský zájezd na Praděd

Josef Blokeš

Zahrádkáři informují
J

aro nám klepe pomalu na dveře a my všichni se těšíme na procházky přírodou i na pomalu
se probouzející zahrádku. Ale dnes se nebudeme zabývat prací na zahradě. Určitě jste všichni
měli na Vánoce nebo ještě máte doma vánoční hvězdu. Pokud jste ji nevyhodili, udělali jste
dobře.
Nádherná červená poinsettie není jednoletkou, kterou byste po svátcích měli vyhodit, jakmile
vám odkvete. Při správné péči ji můžete uchovat i pro další Vánoce. Pokud jste si v obchodě
vybrali zdravou silnou rostlinku, máte velkou šanci, že vám vydrží dlouho. Nyní ji potřebujete
jen správně obstarat.
Poinsettie zpravidla kvetou od listopadu do února až počátku března. Slovo kvetou není úplně
to správné, protože květenství tvoří vlastně jen malé drobné žluté kvítky, které na poinsettii
nejsou tím nejzajímavějším. Co všichni velmi obdivujeme, jsou temně červené listeny tvořící
tvar hvězdy.
V současné době můžeme na trhu koupit i poinsettie v barvách od bílé, žluté, přes růžovou, až
po lososovou, ale je pravdou, že červená stále zůstává nejpopulárnější.
Koncem února rostlinu seřízněte, klidně až k 10 cm nad zemí, a omezte jí zálivku. Pozor! Po seříznutí začne z rostliny vytékat bílé mléko, které je prudce jedovaté a mohlo by vám popálit
pokožku. Ponořte místa řezu do teplé vody, rány se tak uzavřou a mléko přestane téct. Rostlinu
postavte na chladnější místo a počkejte přibližně tři až čtyři týdny, až jí uschnou a opadají listy.
Na jaře vánoční hvězdu přesaďte do většího květináče a po třech zmrzlých ji můžete vysadit
na balkon nebo na zahradu. Dobře zalévejte a pravidelně každé dva týdny přihnojujte. Během
léta rostlina zesílí.
Pro vánoční hvězdu začíná vegetační období znovu na podzim, přibližně od konce září. Přeneste
ji zpět do místnosti, pravidelně ji zalévejte a přihnojujte, ale co je nejdůležitější, rostlinu je třeba
každý den minimálně na 12 hodin zatemňovat. Jedině tak docílíte toho, že se na rostlině vytvoří
znovu nádherně zbarvené listeny.
Poinsettii vždy od večera do rána přikryjte tmavým (třeba novinovým) kornoutem, papírovou
taškou nebo jiným tmavým obalem, který bude lehký, aby nepolámal listy, zároveň jím však nepronikne sluneční svit ani umělé světlo lamp.
Budete-li trpěliví, po dvou měsících této péče
se vám vánoční hvězda odvděčí opět nádhernou hvězdicí listenů a můžete ji postavit na vánoční stůl.
Vánoční hvězda může shazovat listy. Důvodů
může být více, nejčastěji kvůli nachlazení,
průvanu nebo změnám teplot. Mexické krásce
vyhovuje stálá teplota nad 20 °C. Je velmi citlivá, proto může reagovat i na studený vzduch
táhnoucí od nedokonale odizolovaného okna, kterého si ani nevšimneme. Ohrozí ji i krátké
větrání. Na druhou stranu by neměla stát ani v blízkosti topení, příliš horký a suchý vzduch jí
také nesvědčí.
Přeji vám hodně úspěchů při pěstování této nádherné vánoční květiny a zároveň abyste se těšili
z jara.						    Za ČZS Karel Matelský
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rou vizitkou, rozhodlo představenstvo zemědělského družstva se sídlem v Bolaticích nabídnout
areál VKK  v Bolaticích obci Bolatice.
Jak je z výše uvedeného zřejmé, tento majetek je pro Opavici a.s., která převzala hospodaření
po zemědělském družstvu ať už na zemědělských pozemcích, tak i na potřebném nemovitém
majetku, nepotřebný.
Tento krok v žádném případě neovlivní hospodaření Opavice a.s., ale naopak pomůže obci Bolatice ke zlepšení životního prostředí a vzhledu obce.
		
Správní rada Opavice a.s. a představenstvo ZD se sídlem v Bolaticích

ak jistě mnozí víte, zemědělské družstvo se sídlem v Bolaticích je vlastníkem budov v areálu velkokapacitního
kravína v Bolaticích. Od roku 1998, kdy družstvo založilo akciovou společnost Opavice a.s., byla ukončena zemědělská
činnost v družstvu. Akciová společnost Opavice a.s. převzala
od zemědělského družstva k hospodaření veškeré pozemky, živý a mrtvý inventář a odkoupila či si pronajala stavby
potřebné k jejímu hospodaření. Mimo jiné si pronajala i areál velkokapacitního kravína (VKK)
k chovu dojnic. Tyto byly chovány ve VKK v Bolaticích do roku 2010, kdy vlivem dlouhodobě
nízkých výkupních cen mléka (6,20 Kč/l), byl chov dojnic dlouhodobě ztrátový, proto rozhodlo
představenstvo Opavice a.s. o ukončení chovu dojnic.
Samozřejmě v souvislosti s tím vyvstala otázka, jak smysluplně využít tento areál. Proto na podzim tohoto roku byla jedna produkční stáj VKK pronajata polské firmě k chovu dojnic po dobu,
než si tato firma v Polsku postavila své stáje, a to do jara roku 2013. Na podzim roku 2013 byly
stáje naskladněny  masnými jalovicemi na výkrm. Výkrm masných jalovic byl z ekonomických
důvodů v prosinci 2015 ukončen, stáje byly zakonzervovány a od ledna roku 2016 jsou prázdné.
K Voltiž Albertovec děkuje firmě Bezvakolo.cz za celoroční podporu našeho  týmu, který byl
Samozřejmě, že představenstvo zem. družstva hledalo další možnosti využití areálu. Pro chov
v roce 2017 pátý na světě. Majitelé firmy si prohlédli videa ze závodů a řekli: „No, tak takové
dojnic  jsou tyto objekty již nevyhovující, rekonstrukce by si vyžádala značné finanční prostředky
a vzhledem k tomu, že nejsou vypořádány majetkoprávní vztahy k pozemkům pod stavbami, je mladé talentované sportovce musíme podpořit..."
Moc si toho vážíme a moc děkujeme.
jakýkoli stavební zásah i možnost dosáhnout si na nějaké dotační prostředky nemožný.
JK Voltiž Albertovec
S ohledem na složitou majetkovou situaci i na to, že nevyužívané chátrající budovy nejsou dob-

BEZVAKOLO.CZ podporuje sportovce
z JK Voltiž Albertovec

J

Předsilvestrovský pochod mladých hasičů s rodiči na pískovnu

V

sobotu 30. prosince 2017 se všichni příznivci pochodu sešli před hasičskou zbrojnicí. Odtud
jsme vyrazili v počtu cca 30 lidí do pískovny. Počasí nám ten den přálo, bylo pod mráčkem,
vítr nefoukal a my si tak mohli užít příjemnou cestu, neboť předchozí den pršelo. V pískovně již
bylo připraveno dřevo a jehlice, které ráno nachystali dva ze zúčastněných. Bilancování celého
roku 2017 nám trvalo dlouho, neboť jsme si všichni měli co říct, ať už to byly věci dobré či
méně dobré.
Děti si zahrály spoustu her, opekly si párky, a příjemně tak strávily pohodový den na čerstvém
vzduchu po náročných vánočních svátcích.
Na zpáteční cestě jsme se rozhodli, že se ještě zastavíme na Křeménkách pozdravit prase Pepu,
a tak jsme i učinili. Děti měly velkou radost z nečekané akce a my si tak prodloužili vycházku.
Poslední zastavení bylo u Radka Slivky, kde jsme si na rozloučenou dali všichni po kelíšku
a připili si tak na Nový rok.
Všem, kteří se této akce zúčastnili, chci poděkovat. Věřím, že se jim akce líbila a doufám, že se
v tak hojném počtu opět sejdeme.  		     
					
Za SDH Bolatice Andrea Pytlíková

Tradiční Hasičský ples s pochováním basy

V

sobotu 10. 2. 2018 se uskutečnil tradiční Hasičský ples s pochováním basy, který organizoval a pořádal místní sbor dobrovolných hasičů.
U vstupu byli na přivítanou všichni pohoštěni štamprličkou a oficiální zahájení plesu bylo
ve 20:30 proslovem starostky sboru Andrei Pytlíkové a jednatele sboru Radka Slivky.  Program
večera byl velmi pestrý, k tanci a poslechu na sále hrála skupina Drive a v salónku se představil
DJ Kuchyňka, který hraje z originálních vinylových desek. Po poděkování všem sponzorům a organizátorům plesu mohl začít večer plný zábavy.
Ve 21.00 hod. se představili hasiči a hasičky z místního sboru svým vystoupením na jak jinak
než hasičskou písničku. Jejich bílá trička v zásahových kalhotách nabudila příjemnou atmosféru
a roztančila nejednoho tanečníka.
Během večera se prodávaly lístky do tomboly a okolo 22. hodiny byl vyhodnocen mrazivý kvíz,
kdy byl vylosován jeden stůl na sále a další stůl na salónku. V kvízu bylo sedm otázek, nad
kterými se snad každý zasmál.
Hodinu před půlnocí byl vyhlášen mrazivý tanec. Všichni plesající si u šatny mohli zakoupit potřebné věci k tomuto tanci, a to šerpu pro ženy a rukavičky pro muže. Tyto páry se sešly na parketu a zatančily si vášnivě mrazivý tanec, který byl na konci písničky vyhodnocen třemi cenami.
O půlnoci byla rozdána tombola, letos opravdu velmi bohatá. Po odevzdání poslední ceny se
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všichni návštěvníci sešli na parketu, aby si vychutnali již tradičně - netradiční pochování basy.
To bylo v duchu mrazu z pohádek, a to z Mrazíka, Ledového království a z filmů Padesátka či
Sněženky a Machři. Těchto rolí se ujali nejen členové hasičského sboru, ale také jejich rodinní
příslušníci a rodiče hasičských dětí. Všem těmto účinkujícím moc děkujeme za pomoc nejen
při organizaci, ale též za to, že do toho šli s takovou vervou.
Velké poděkování patří všem sponzorům, kteří přispěli jakýmkoliv věcným darem do tomboly,

Spolky/Organizace
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dále patří poděkování paní Mazalové, která nám zapůjčila výzdobu na ples, hasičům z Borové za zapůjčení zásahových kalhot, Obecnímu úřadu Bolatice za zapůjčení kulturního domu
a za vstřícnost a ochotu, mateřské škole za zapůjčení kostýmu a lisu na vločky a všem, kteří
strávili spoustu hodin na přípravě a organizaci plesu.
Doufáme, že se ples všem líbil a že se i v příštím roce opět v tak hojném počtu setkáme.
Za SDH Bolatice Andrea Pytlíková

Ani v zimní přestávce borovští hasiči nezahálejí

Z

dravíme občany Bolatic a Borové.
I přes „mimozávodní“ období roku jsou členové borovského hasičského sboru aktivní. Věnujeme se především naší mládeži. Vedoucí přípravky Vašek a Pavla si pro naše nejmenší připravili krásný výlet do Ostravy. Nejdříve navštívili Hasičské muzeum v Přívoze. Na tuto návštěvu
se také patřičně vystrojili. Vzali si své historické hasičské uniformy, ve kterých se již představili
v létě při oslavách 90 let od založení borovského sboru. Tentokrát uniformy vzbudily zájem mezi
ostatními návštěvníky muzea, především však u muzejního průvodce – vysloužilého hasiče. Díky
jeho nadšení si pak naše děti mohly vyzkoušet téměř každý exponát muzea. Zapumpovaly si
na historické stříkačce, sjely po hasičské tyči, zkusily si vytažení zraněného pomocí lanového
kladkostroje nebo zahoukaly z ruční sirény. Také zhlédly videoprojekci o náročné práci hasičů.
Na závěr prohlídky byly obdarovány samolepkou s logem muzea a také plyšovou hračkou. Z Přívozu se pak všichni přesunuli do Krásného Pole, kde navštívili planetárium. Zde si děti mohly
prohlídnout hvězdné nebe v tzv. sférickém kině a také si v experimentáriu vyzkoušet na vlastní
kůži fyzikální zákony, dozvědět se zajímavosti o složení naší planety, o vzniku samotné galaxie
či lidském dobývání vesmíru. Dětem se celý výlet moc líbil a byly plné nových zážitků. Děkujeme
vedoucím za uspořádání tohoto výletu.
Nelení ani naše žactvo. Díky vstřícnosti pana ředitele ZŠ se může připravovat v teple bolatické
tělocvičny. Starší i mladší žáci se tam pravidelně střídají každé pondělí. Starší žáci mají navíc
dvakrát do týdne i běhání venku na hřišti ve sportovním areálu v Borové. Trénují především
rychlostní vytrvalost a rychlost. Jejich přístup je výborný! Většina se pravidelně zúčastňuje
i přes náročné tréninkové dávky a rozhodně nic nevypouštějí. Jejich snažení se určitě zúročí

v jarních závodech. Vrcholem zimní přípravy bude sportovní soustředění, které si již pro ně připravují jejich vedoucí. Proběhne pravděpodobně v měsíci březnu.
Náš sbor nezahálí ani v ostatních činnostech. Začátkem roku uspořádal výroční valnou hromadu
pro své členy a společenský ples pro všechny občany Borové. Výroční schůze proběhla v sále
borovské hasičárny 13. ledna. Všechny přivítal starosta sboru p. Langer, který poté ve své zprávě
zhodnotil právě uplynulý rok 2017. Svou návštěvou nás potěšil také starosta obce, který ve svém
proslovu poděkoval borovským hasičům za jejich činnost a také vyzdvihl naši práci s mládeží.
Díky jeho návštěvě jsme s ním mohli také oslavit jeho významné životní jubileum. Na tomtéž
místě proběhl i náš ples, konkrétně v sobotu 3. února. Sál byl zcela zaplněn a všichni přítomní
se skvěle bavili až do ranních hodin. Poděkování za uspořádání plesu si zaslouží všichni organizátoři i sponzoři, kteří nám přispěli cenami do tomboly.
Díky finanční podpoře obce jsme mohli rozjet i další akci. V letošním roce jsme se rozhodli
vlastními silami zrekonstruovat všechny tři garáže naší hasičárny. Měla by proběhnout výměna
elektroinstalace, která je v hasičárně ještě původní z roku 1967. Taktéž by se měly udělat nové
omítky a podlahy. Snad se vše zdárně podaří. O výsledku vás určitě budeme informovat.
Závěrem ještě další poděkování: firmy Stavitelství Uvara a Isotra v poslední době štědře podpořily naši činnost. Pan Uvara koupil našemu žactvu krásné softshellové bundy v objemu třiceti
kusů, včetně potisku logy a nápisy.  Díky tomu se výrazně zvýšil komfort našich malých závodníků
i prezentace našeho sboru na veřejnosti. Díky firmě Isotra pak byla dovybavena naše výjezdová
jednotka o pracovní stejnokroje se zvýšenou odolností proti chladu a vlhkosti. Děkujeme!!!
SDH Borová
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Peříčkový ples seniorů

J

elikož každý začátek roku je sezona plesů, tak i náš Klub seniorů Bolatice uspořádal Peříčkový ples, který pořádáme pro naše vrstevníky, aby se mohli také ve společnosti pobavit
a zapomenout na běžné starosti.
Na ples mezi nás přišli i přátelé z Polska a okolí, např. Chuchelné, Bělé a další. Potěšila nás

hojná účast. Na plese nechyběla tombola ani občerstvení. K tanci a poslechu hrála skupina
MUPHI p. Musiola a p. Philippa.
Ples byl obohacen vystoupením bolatických tanečníků.
Těšíme se na další shledání, a to 8. 2. 2019.			                Marie Šoltysová

V Bolaticích se konal již 20. Bál Hlučínska

P

rvní únorová sobota je již dlouho zamluvená pro pořádání Bálů Hlučínska.
Organizací plesu se ujímají v D. Benešově, Hlučíně, v Kravařích a v Bolaticích. Tentokrát se konal 3. 2. v Bolaticích a byl to již jeho 20. ročník. Když
v roce 1999 poprvé uspořádali Bál Hlučínska v Dolním Benešově, asi málokdo
předpokládal, že bude významnou akcí na Hlučínsku i po 20 letech.
Každoročně se ho účastní zástupci obcí a měst Hlučínska a partnerských obcí
a i letos přijelo do Bolatic téměř 300 hostů z 27 obcí, měst a městských částí
(z celkových 33 členů a partnerů Sdružení obcí Hlučínska).
Bolatičtí připravili pro své hosty bohatý kulturní program, ve kterém vystoupili
mladí tanečníci, juniorské mistryně ČR ve voltiži, bolatičtí Bobři a o půlnoci
překvapila přítomné přehlídka spodního prádla. Do bohaté tomboly přispěly
všechny členské a partnerské obce, a tak z plesu odcházeli mnozí návštěvníci i s bohatou výslužkou či s nádherným portrétem namalovaným pozvaným
malířem.
Další ročník se uskuteční první únorovou sobotu (2. 2.) v roce 2019 v Dolním
Benešově.
				
Herbert Pavera
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Obecní ples

Z

ačátek roku je neodmyslitelně spjat s plesovou sezonou a obec Bolatice také pořádá jednu
ze svých tradičních akcí - Obecní ples. Letošní ročník byl opět spojen s bohatým zábavným
programem. Účastníci tak mohli obdivovat např. mladý taneční pár, který předvedl sadu latinsko-amerických tanců, nebo statečnost a ohebnost mladých děvčat během voltižního vystoupení. Nemohlo samozřejmě chybět vystoupení Bobrů, kteří se svými pompóny a oblečky roztleskali
všechny okolo sebe.
Vyhrávající po půlnoci jistě potěšila bohatá tombola, do které svými dary přispěli sponzoři
nejen z Bolatic. Patří jim za to velký dík.
Celý program probíhal v nádherně vyzdobeném kulturním době, kterou zajistili pracovníci zahradnictví Mazalovi.
Snad si návštěvníci plesu užili příjemnou plesovou atmosféru, ke který přispěli také hudebníci
z kapely JenTak Band a reprodukovaná hudba.
						
Gabriela Bočková

US

A
Máte-li rádi kulturu a sport,
můžete si vybrat z řady
připravovaných akcí:
06. 3. - Veřejné bruslení na ledové ploše v Kravařích
18. 3. - Vítání občánků
01. 4. - Oslava vzkříšení aneb velikonoční veselice
06. 4. - Veřejné plavání v Aquaparku v Kravařích
07. 4. - Bolatická „30“
10. 4. - Koncert Yvetty Simonové a Josefa Zímy
15. 4. - Výroční členská schůze SNS
15. 4. - Bolatická „20“
19. 4. nebo 24. 4. - Den Země
30. 4. - Stavění májky na skanzenu
15. 5. - Beseda s Halinou Pawlowskou
					Gabriela Bočková
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první tři závodníci ve všech kategoriích obdrží věcné ceny dle možností sponzorů
bude vylosován účastník na zájezd pořádaný turisty

www.turistibolatice.cz
Těšíme se na Vaši účast a budeme rádi,
přivedete-li své přátelé a děti.
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Obec Bolatice zve na koncert populární dvojice

VSTUPNÉ 150,- Kč

Předprodej vstupenek:

OÚ Bolatice, přízemí – pokladna
p. Bočková, tel. 553 654 996

P

řestože Yvetta Simonová a Josef Zíma mají dohromady více jak 170 let, jsou stále žádanou
pěveckou dvojicí. K nám do Bolatic přijedou v úterý 10. dubna. Oba zpěváci jsou známí především těm dříve narozeným občanům, kteří jejich hudbu poslouchali již před více jak 60 lety.
Pana Zímu mají spojeného s udatným princem z pohádky Princezna se zlatou hvězdou. A paní
Simonová se proslavila duety s Milanem Chladilem. Oba dva zpěváci mají ve svém repertoáru
řadu skvělých hitů. Některé jistě uslyšíme i v Bolaticích.
Přestože vstupné na jejich vystoupení bude ve výši cca 150 Kč, věříme, že sál kulturního domu
se zaplní do posledního místa. 				                  Herbert Pavera
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Narození

–6

Úmrtí 		

–6

Jubilanti
98 let – 1, 96 let – 2, 92 let – 1, 90 let – 2,
85 let – 2, 80 let – 5, 75 let – 7, 70 let – 6
Diamantová svatba – 1
			
			

Marcela Bochňáková

Co je dobročinná organizace Moment
O

rganizace Moment ČR funguje na bázi věcných darů, které dostává od lidí, ať už prostřednictvím sbírky, či individuálním dárcovstvím přímo v obchodě.
Dary poté putují na centrální sklad, kde jsou roztříděny a poslány do sítě dobročinných second
handů organizace.
Moment provozuje osm obchodů, šest z nich je v Ostravě, jeden v Karviné a v Praze a svou
činností nyní podporuje mobilní hospic Ondrášek, denní stacionář Žebřík, Kola pro Afriku, Save
Elephants a CCBC.

rovaným neziskovým organizacím
- v prosinci jsme otevřeli první MOMENT charity shop v Praze
- pražským obchodem jsme přijali další nezisk.org., kterou budeme podporovat. Jedná se o nadační fond CCBC.
- měníme logo a sjednocujeme design		    Jana Málková, MOMENT ČR, o.p.s.

Koho svými dary podpoříte?
Mobilní hospic Ondrášek
Provází nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v posledním období života a odbornou péčí jim
umožňuje strávit ho doma, v kruhu rodiny.  
Stacionář Žebřík
Umožňuje mladým lidem se zdravotním postižením osobní rozvoj, setkávání s vrstevníky
v přátelském a podpůrném prostředí.
Kola pro Afriku
Díky darovaným kolům v rámci sběrných míst po celé České republice, dopřejí cestu ke vzdělání
dětem v Africe.
Save Elephants
Projekt vedený českým rodákem, který bojuje proti pytláctví a ilegálnímu obchodu se slonovinou
CCBC
Česká společnost pro ochranu biodiverzity podporuje aktivity, které vedou k ochraně přírody.
Jedna taška darovaných pěkných věcí znamená pro partnerské neziskové organizace například tyto možnosti:
• pro Mobilní hospic Ondrášek:
Hodinu a půl života doma pro nevyléčitelně nemocné pod zdravotnickým dohledem.
• pro Žebřík:
Jednu hodinu expresivní terapie pro všechny klienty stacionáře.
• pro Kola pro Afriku:
Transport jednoho kola do Afriky a umožnění pravidelné školní docházky jednomu dítěti na několik let.
• pro Save Elephants:
Krmení na jeden den pro celý psí tým v Kongu, který je speciálně vycvičen na odhalování pytláků
slonoviny.
• pro CCBC
v projektu Kedjom- Keku pomůžete postavit jeden úl v Kamerunu pro včely, které chrání kamerunský les.
Nebo např. pomůžete 6 mořským želvám na svět.
Co je v MOMENTU nového?
- přestěhovali jsme obchod na ul. Msgre Šrámka, který pomáhá Mob. hospici Ondrášek - stěhování proběhlo z 2.patra do přízemí (tatáž ulice).
- v roce 2017 jsme - i díky Vaší podpoře a sbírkám - předali 1,2 miliónů korun našim 4 podpo-

KDY: 7.dubna 2018
od 9:00-11:00
KDE: v bývalé kotelně OÚ Bolatice.
Parkoviště za prodejnou
TUTY
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Starostové obcí a měst Hlučínska
vyzývají všechny spoluobčany
k darování krve v rámci akce

Hematologicko-transfuzním oddělení
Slezské nemocnice v Opavě, Olomoucká 86, 746 01 Opava
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Stříbrná medaile

z VIII. zimní olympiády
dětí a mládeže

26

Inzerce

S P O R T 11

JK VOLTIŽ ALBERTOVEC VÁS SRDEČNĚ ZVE
na sportovní akce pořádané
v letošním roce.

www.vol�zalbertovec.cz

O

d 28. ledna do 2. února
2018 hostil Pardubický kraj
VIII. ročník zimní olympiády dětí
a mládeže.
O medaile bojovalo více než
1 500 sportovců v jedenácti
sportovních soutěžích (alpské
lyžování, běžecké lyžování, lední
hokej, skicross, snowboarding,
biatlon, krasobruslení, rychlobruslení, lyžařský orientační běh,
taneční soutěž a šachy).
V hokeji se ve dvou skupinách
o medaile utkalo 14 výběrů ze
všech krajů České republiky
a ve výběru Moravskoslezského
kraje měly Bolatice zastoupení
v Antonínu Zmarzlákovi, aktuálně hrajícímu extraligu mladšího
dorostu v HC Havířov.
Moravskoslezský kraj, zastoupený hráči z Vítkovic, Poruby, Třince a Havířova, svoji skupinu vyhrál, cestou do finále překonal favority turnaje - kraje Plzeňský a Královehradecký, aby se o zlato
utkal s týmem Vysočiny.
Ve finálovém souboji nakonec po velkém boji prohrál v prodloužení, a do Bolatic tedy putuje
stříbrná medaile.					               Milan Zmarzlák

Sobota 14.04.2018
NÁRODNÍ KOLO VOLTIŽNÍHO
POHÁRU S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ.
Od soboty 07.07. - 08.07.2018

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE VOLTIŽI.

Přijďte si užít krásné zážitky a povzbudit domácí závodníky
z JK Voltiž Albertovec do krásných prostor Hřebčína Albertovec.

Těšíme se na vás!

Bohaté občerstvení zajištěno.

Proč některé ženy odmítají mamografické vyšetření?
Domnívají se, že se jich toto onemocnění netýká

Screeningové centrum je pro ně tzv. »z ruky«

Značná část žen má mylnou představu, že onemocnění rakovinou prsu hrozí
pouze ženám, které mají v rodině zvýšený výskyt této nemoci. Pravda je ale
taková, že jen jedna třetina z žen, které nádorem prsu onemocní, mají příbuzného s nádorem prsu v rodině. Dvě třetiny žen naopak nikoho s tímto onemocněním v rodině nemají, a přesto nádorem prsu onemocní. Rakovina prsu
je nejčastější zhoubný nádor u žen. Během života onemocní tímto nádorem
každá osmá žena. Proto se tato nemoc může týkat opravdu každé ženy.

Ačkoliv je dostatečný počet center, značná část klientek musí za vyšetřením
dojíždět a strávit tak spoustu času v dopravních prostředcích. Tento diskomfort
se rozhodla vyřešit ostravská klinika SILESIA MEDICAL, s.r.o. Její Centrum pro
nemoci prsu nabízí stávajícím i novým klientkám novou službu. Prakticky to
vypadá tak, že paní si během telefonické objednávky s operátorkou kliniky dohodne termín vyšetření mamografem a současně, pokud má zájem o svozovou
službu, je informována ohledně času a místa kde bude nastupovat. Klientka je
dopravena osobním vozem až před kliniku a po vyšetření je odvezena zpět na ná
stupní místo. Tato nová služba je zpoplatněna 100,-Kč za cestu na kliniku i zpět.

Bojí se vyšetření
Mnohdy se ženy bojí rentgenového záření, jindy se obávají stlačení prsu
a bolesti. Vyšetření je prováděno na akreditovaných pracovištích, které disponují moderními plně digitálními přístroji s velmi nízkou dávkou tzv. měkkého
záření. Při vyšetření mamografem dostane žena dávku záření, jakou v běžném
životě obdrží za 4,5 dne z přírodních zdrojů. Radiační zátěž klientky je tedy
minimální a samotné vyšetření je možné provést šetrně a prakticky bezbolestně
díky modernímu přístroji a citlivému přístupu zkušených radiologických asistentek.

Myslí si, že postačí vyšetření
pomocí ultrazvuku

Čtyři důvody, pro které by se ženy měly objednat
k vyšetření prsů na kliniku Silesia Medical v Ostravě!
TERMÍN objednání k vyšetření mamografem je do 14 dnů
KOMFORTNÍ DOPRAVA na vyšetření při využití svozové služby
PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ kliniky včetně vstřícného a empatického
zdravotnického personálu
ODBORNĚ PROVEDENÉ VYŠETŘENÍ, jež pomůže nádor prsu odhalit včas
Kvalitní preventivní vyšetření prsou pomůže nalézt nádor včas,
tedy v době, kdy většinou není hmatná bulka ani jiná
známka nádoru. A právě tato časná stadia jsou
lépe, jednodušeji a úspěšněji léčitelná a ve
většině případů (téměř 100 %) vedou
k uzdravení. Převážná část žen však odchází domů s úsměvem na tváři, dobrým
výsledkem v ruce a s klidem na duši.

Ultrazvukové vyšetření se používá k preventivnímu vyšetření u žen do 40 let.
Ženy nad 30 let mají strukturu prsou, kterou je nutno prohlédnout mamografem.
Pouze mamografie dokáže odhalit
mikrokalcifikace a tyto jsou mnohdy
jedinou známkou počínajícího nádoru
prsu. A právě tyto mikrokalcifikace saPro objednání na preventivní mamografické vyšetření a případného
motný ultrazvuk neodhalí a proto je
odvozu je možno využít: e-mail: transfer.servis@silesiamedical.cz ,
vyšetření mamografem nenahraditelné.
mobil: 733 534 437 nebo e-mail: mamografie@silesiamedical.cz

STAČÍ SE JEN OBJEDNAT
A VĚNOVAT PÁR MINUT
DŮLEŽITÉMU PREVENTIVNÍMU
VYŠETŘENÍ!

Další informace o nabídce kliniky SILESIA MEDICAL, s.r.o. včetně krátké instruktážní sekvence
zachycující vyšetření mamografem lze najít na stránkách w w w.silesiamedical.cz
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DĚLNÍK/CE NA TKALCOVNĚ
DĚLNÍK/CE NA ŠITÍ
VELKOOBJEMOVÝCH VAKŮ
SEŘIZOVAČ
www.conrop.cz

734 644 261

eva.holanova@conrop.com
Hlučínská 93/7, 747 23 Bolatice

TOMÁŠ HANÁK
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DĚLNÍK VE VÝROBNÍCH
PROVOZECH
ELEKTRIKÁŘ
ZÁMEČNÍK
www.lanex.cz

725 519 336

prace@lanex.cz
Hlučínská 96/1, 747 23 Bolatice
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