BOLATICKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané, milí
Bolatičtí a Borovští,
jarní sluníčko dalo zapomenout na smutné zimní
měsíce a přineslo do rodin
i do obce více energie.
Jak v obci, tak i na zahradách a kolem domků je rušno, všude se uklízí,
upravuje, opravuje.
Všichni chceme, abychom se měli lépe, abychom žili kvalitnějším životem. A to je dobře.
Jen nesmíme zapomenout i na dobré vztahy
se sousedy, s příbuznými, na úctu k lidem
i k přírodě.
Nedávno jsem listoval v knize „Bolatice – od pravěku k současnosti“ z roku
2010, kterou pro nás zpracoval již zesnulý
PhDr. Václav Štěpán. A opět mne zaujala jeho
charakteristika nás Hlučíňáků.
Myslím si, že jeho slova (zkrácená a upravená) je dobré si připomenout, protože by nás
všechny mohla vrátit ke kořenům:
„Každého, kdo přijede na Hlučínsko, překvapí výstavné vesnice, pořádek na ulicích
a kolem domů, šetrnost lidí, zdvořilé pozdravy
okolojdoucích,… Lidé jsou zde citliví, přátelští, toužící po vzdělání, mající hluboký smysl
pro spravedlnost,… Jen doba zapříčinila, že
některé z těchto ctností lidé raději skrývali.“
A proč tato slova píši?
Ne všichni již uklízejí kolem svého domu,

ne všichni ctí otce svého a matku svou, ne
všichni vycházejí dobře se svými sousedy,
příbuznými, ne všichni jsou šetrní a mnohdy
se zbytečně zadlužují tak, že přicházejí o své
domy, ne všichni mají smysl pro spravedlnost
a myslí především na svůj prospěch, ne všichni
pozdraví, …
Každý z nás se asi v těch posledních slovech
najde a bude záležet jen na nás, jak své chyby
napravíme.
Jen je potřebné si přiznat, že jsme omylní
a snažit se o nápravu.
Vlastnosti, které nám přiznal nejen
PhDr. Štěpán, z nás udělaly fenomén a o Hlučíňácích (Prajzácích) se vždy mluvilo jako
o velmi pracovitých a pořádkumilovných lidech.
Zkusme tyto naše základní vlastnosti nadále
rozvíjet a budeme žít v tom nejhezčím regionu.
Milí spoluobčané,
přeji nám všem, abychom i nadále byli hrdí
na vše, co vybudovali naši předkové, abychom
nadále v nás pěstovali všechny pozitivní vlastnosti, které nás odlišují od jiných regionů.
Mějte pěkné a pokojné dny naplněné štěstím,
láskou a radostí.
		
Herbert Pavera
Motto:
„Jenom jednoduché věci nikdy nezklamou.
A štěstí se má začít hledat úplně dole při zemi.“
(Erich Maria Remarque)

Bolatická 20

V

Přátelé z Dolan na startu pochodu

neděli 15. dubna 2018 se konal pochod a běh Bolatická 20. Start a cíl byl v areálu
místního koupaliště.
První odpočet a výstřel zazněl v devět hodin. Po hlavním závodu byly odstartovány soutěže
dětí, nejdříve běh na 3 km pro školou povinné od 10 let a následně na 600 m pro děti 7 až
10 let a okolo koupaliště pro předškoláky.
Na startovní čáru se na trať 20 km postavilo 86 běžců, na 10 km 33 běžců, na 3 km 20 dětí,
na 600 m 8 a okolo koupaliště 13. Závodu se opět zúčastnili i běžci ze sousední Polské
republiky.
Na pochod se přihlásilo celkem 651 chodců, což je nejvíce za poslední roky. Na 7. km
byla pro všechny zúčastněné občerstvovací stanice v údolí zvaném „Pinkadélko“, kde také
zahrála trampská skupina. Pro chodce na 20 km byla ještě na 11. km zastávka u pstruhů.
Poslední roky je účast na dvacítce obohacena návštěvou turistů z družební obce Doľany ze
Slovenska a nejinak tomu bylo i letos.
pokračování na str. 19

Poděkování všem, kteří činí naši obec
krásnější, žádanější, čistější
P

oděkování není nikdy dost a my chceme
upřímně poděkovat všem, kteří se
ve svém volném čase podílejí na tom, aby se
nám v obci žilo lépe, abychom smysluplně
vyplňovali volný čas, aby obec byla čistá,
upravená i opravená.
Spoluobčanům:
- za úklid veřejných prostranství od smetků;
- za péči o veřejnou zeleň;
- za hlášení poruch na majetku obce (chodníky, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení);
- za darování šatstva pro organizaci MOMENT;
- za pomoc při stavbě lešení v kostele;
- všem občanům, kteří se zapojili do akce
Den Země;
- paní Adéle Lasákové, paní Růženě Návratové, paní Annemarii Slivkové - za vystoupení sudiček na akci Vítání občánků;
- Bc. Kristině Adamcové - za moderování
akce Vítání občánků;
- p. Ondřeji Kutašovi - za fotografování akce
Vítání občánků;
- manželům Baarovým - za darování bolatického kroje pro potřeby skanzenu;
- p. Martinu Bortlíkovi a Ing. Radimu Herudkovi - za pomoc při sběru šatstva pro organizaci MOMENT;
- Ing. Danielu Kozlovi a jeho synovi - za pomoc

při úklidu polních cest a ořez suchých větví
na obecních stromech;
- p. Radku Poláškovi - za zajištění dřeva
na táboráky u příležitosti Dne Země;
- p. Vlastu Poláškovi - za zajištění stromků
a pomoc při výsadbě stromků v rámci Dne
Země;
- p. Pavlu Kochovi - za spolupráci při svozu
odpadků v rámci Dne Země;
- maminkám - za výborné buchty a bábovky
na akci Noc s Andersenem;
- p. Rudolfu Nandzikovi a p. Dominiku
Theuerovi a jeho partě - za pomoc při organizaci akce Stavění májky;
- p. Marku Kalužíkovi - za zapůjčení elektro
materiálu a za pomoc při organizaci akce
Stavění májky;
- p. Karlu Kupkovi - za zapůjčení elektro
materiálu na akci Stavění májky;
- rodině Burianové - za napojení el. energie
na akci Stavění májky;
- bolatickým ženám - za napečení buchet
do soutěže na akci Stavění májky;
- p. Jiřímu Dudkovi - za spolupráci při akci
Stavění májky;
- sl. Heleně Kramářové a Patriku Vehovskému – za pomoc při organizaci jarního
koncertu v kostele.

Spolkům a organizacím:
- Sport Clubu Bolatice - za uspořádání 8.
ročníku Bolatické třicítky;
- Klubu turistů Bolatice - za organizaci
pochodu a běhu Bolatická dvacítka;
- Římskokatolické farnosti Bolatice - za uspořádání oslavy Vzkříšení v sále KD a za napojení
el. energie na akci Stavění májky; za spoluorganizaci jarního koncertu;
- FK Bolatice - za uspořádání turnaje pro
malé fotbalisty;
- ZŠ Bolatice - za spolupráci při výsadbě
ovocných stromů nad koupalištěm;
- dětem z MŠ pod vedením paní učitelek
Věry Návratové a Bc. Lucie Vehovské za vystoupení na akci Vítání občánků;
- dětem ze ZŠ pod vedením Mgr. et Bc. Michaely Bumbové - za vystoupení na akci Vítání
občánků;
- Klubu seniorů - za vystoupení na akci Stavění májky;
- Buriankám - za vystoupení na akci Stavění
májky;
- Dětské organizaci KONDOR - za zajištění
her a soutěží pro děti na akci Stavění májky;
- Mysliveckému sdružení Křeménky - za zapůjčení stolů, lavic, stanů na akci Stavění májky;
- zástupcům spolků a organizací - Českému svazu zahrádkářů, Klubu seniorů,

SDH Bolatice, SDH Borová, HC Bolatice,
FK Bolatice, Osadnímu výboru, SC Bolatice,
Myslivecké společnosti Křeménky, Klubu
turistů, Volejbalovému klubu, Českému
svazu včelařů, Dětské organizaci Kondor,
Základní škole a Mateřské škole Bolatice za spolupráci při brigádě ke Dni Země.
Firmám:
- Výšivky Eva Jakšová - za vyšití jmen
na osušky pro děti na Vítání občánků;
- Prodejna květin Xenie Mazalová - za zhotovení kytiček pro maminky dětí na Vítání
občánků a za materiální pomoc na akci
Stavění májky;
- pekárně a restauraci AZPEK Bolatice
- za sponzorské dary na akce Noc s Andersenem, Den Země;
- p. Renému Pawlittemu - za sponzorský dar
k akci Den Země;
- Technickým službám Bolatice - za zapůjčení elektro materiálu na akci Stavění májky;
- ISOTRA, a.s. - za sponzorský dar na akci
Den Země;
- DUDA lité podlahy - za sponzorský dar
na akci Den Země;
- Audit-web, s.r.o. - za sponzorské dary na akce
Den Země, Stavění májky na skanzenu.
Herbert Pavera a zaměstnanci obce

6. 5. - Oslava Dne matek • 1. 6. - Kácení máje • 16. 6. - Letecký a dětský den • 24. 6. - Myslivecká slavnost
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V příštích měsících se zahájí První jarní měsíc nedovolily
příliš rozjet mnoho staveb v obci
největší letošní stavba

N

ásledující týdny budou pokračovat práce na rozšíření sběrny druhotných surovin (firma Swietelsky) a také na hřbitově (TS Bolatice). Obě stavby by měly být dokončeny do konce června,
nejpozději v průběhu července.
V květnu pak zahájí stavební firma Rybka z Kravař výstavbu nové budovy MŠ na Borové, která se
tak stane největší stavbou letošního roku. Děti se tak konečně budou učit ve společných a navíc
moderních prostorech. Stavba by měla být dokončena do konce letošního roku.
Zaměstnanci TS pak budou realizovat přeložku vodovodu na ul. Lipová a prodloužení chodníku
k poslednímu domu na této ulici, vybudují kanalizaci a rozvod elektrického vedení veřejného
osvětlení pro část nové infrastruktury pro rodinné domy na Větřáku (v obecním pozemku).
						
Herbert Pavera

Krajinářská studie
vzbudila vášně
V

pondělí 12. března představila obec Krajinářskou studii zemědělcům, zástupcům Myslivecké společnosti Křeménky, zahrádkářům a zastupitelům. Odborníci, kteří tuto studii zpracovali, Mgr. Adrian Czernik (odborník na biologické hodnocení) a Mgr. Petr Krpec (odborník
na geografii a geoekologii), upozornili přítomné na velmi poškozená místa na polích, která
jsou silně ohrožena erozí, rovněž vysvětlili, že erozi půdy lze předejít i zmenšením osevních
ploch, orbou po vrstevnicích, správným osevním postupem, obnovou polních cest, tvorbou mezí,
ozeleněním některých úvozů atd. Také připomenuli, že by se neměly v našem kraji vysazovat
cizokrajné stromy a keře, ale především původní stromy.
Zástupci zemědělců připomněli, že tato studie se měla udělat před komplexními pozemkovými
úpravami, aby se úpravy pozemků udělaly na státních pozemcích (Bohužel, komplexní pozemkové úpravy neřeší obec, ale Státní pozemkový úřad, obec je jeden z účastníků těchto úprav.)
Obec nabídla zemědělcům pomoc při tvorbě opatření proti erozi, která s nimi projedná v průběhu roku, aby se mohla na podzim, popř. na jaře některá z nich realizovat. Herbert Pavera

Setkání souvkařů
ve skanzenu

V

sobotu 21. dubna se již poněkolikáté setkali milovníci pazourků, kamenů, tzv. souvkaři
(souvek je označení pro kámen různého mineralogického složení, který vzniká jako důsledek
ledovcové činnosti), na skanzenu, aby si zde vyměnili nejen své zkušenosti z různých nálezů kamenů, ale také aby si své nálezy ukázali. Při každém setkání se jich sejde okolo 20 a do Bolatic
přijíždějí z Moravy i z Prahy.
Po každé jejich návštěvě se obohatí sbírka souvků v expozici na skanzenu.
Souvkaři během svých nálezů našli i zajímavé archeologické zbytky nářadí, otisky starověkých
zvířat a nyní se je chystají darovat Muzeu Hlučínska v Hlučíně, aby zde v budoucnu mohla
vzniknout nová expozice archeologických nálezů z Hlučínska. Pobočka by pak měla vzniknout
v bolatickém skanzenu, kde připravujeme rozšířit stávající expozici souvků.
O stávající expozici se zajímají odborníci i VŠB-TU, fakulta geologie.
Všem souvkařům děkujeme za šíření dobrého jména obce a panu Jiřímu Dudkovi z Hlučína ještě
jednou děkujeme za založení expozice.
						
Herbert Pavera

Z

ima si dala letos načas, přišla jednak později a ještě v březnu byly docela velké mrazy.
A právě mrazy nedovolily, aby se v obci více rozjely plánované stavby.
Na druhé straně mrazy umožnily zahájit terénní úpravy při rozšiřování hřbitova, které pokračovaly i v dubnu budováním inženýrských sítí, obrubníků a terénních úprav. A teprve po Velikonocích
pak pokračovaly práce na rozšíření sběrny druhotných surovin.
Z dalších prací je možné jmenovat ořezy stromů, při nichž obci pomáhali zaměstnanci TS Bolatice, TS Opava, Zahradnictví Mazal, spolky a také někteří občané.
Smetky po zimě uklízeli především občané, TS Bolatice a hlavní cesty pomáhala uklízet čistícím
vozem Správa silnic MSK Hlučín.
Pracovníci TS Bolatice během posledních týdnů provedli řadu oprav na kanalizacích a také
na vodovodu, mj. opravili i zdi ve sklepech kulturního domu.
Firma Jan Ondruš EL-EKO přeložila sloup elektrického vedení NN na ul. Lipová, aby se zde mohl
přeložit vodovod a vybudovat prodloužený chodník.
Žáci ZŠ Bolatice pod vedením Mgr. Radima Lokoče vysadili přes 60 ks ovocných stromů do sadu
nad koupalištěm a mezi stromky vytvořil Mgr. Andrian Czernik motýlí louku.
Firma ČEZ zmodernizovala a posílila síť NN na ulicích Hlučínská, Svobody, Školní a také v Borové.
Herbert Pavera
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Nová smlouva pro nakládání
s komunálním odpadem

P

řílohou tohoto zpravodaje je nová smlouva mezi obcí Bolatice a občany Bolatic o využívání
systému nakládání s komunálním odpadem pro období od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019.
Ceny za jednotlivé režimy svozu zůstávají stejné jako v předešlém období.
Termín úhrady poplatku je nejpozději do 30. 6. 2018.
Tuto smlouvu je možno také stáhnout elektronicky na webových stránkách obce www.bolatice.cz,
popř. si ji můžete vyzvednout na pokladně OÚ.
Nová smlouva je vypracována tak aby byla možno automaticky prodloužit i pro následující období a nemusela se uzavírat smlouva nová. Případné změny např. o cenových ujednáních budou
občanům oznámeny ve zpravodaji, na úřední desce.			
Martin Bortlík

Pracovní schůzka zastupitelů

D

en Země se na celém světě slaví 22. dubna již téměř 50 let (od roku 1969). Ve většině států
světa lidé uklízejí přírodu, sadí stromy a více se zajímají o to, jak pomoci přírodě.
V Bolaticích jsme slavili Den Země již ve čtvrtek 19. dubna a akce se zúčastnilo více jak 500
lidí včetně žáků ZŠ.
Uklízeli obec, okolí obce, odstraňovali nálety u stromů, dosazovali stromky v obecním lesíku
a na polních cestách (téměř 600 ks!), keře na bývalé skládce v Borové a na mezích polních cest
(šípky v počtu 300 ks), a protože někteří nemohli, čistili les o následujících sobotách.
Odpadků sbíráme již mnohem méně než v minulosti, ale stále nelze chápat, jak mohou být lidé
tak neuctiví k přírodě a vyhodí odpady, které mohou v každé obci odevzdat a za které v každé
obci platí.
Všem, kteří se Dne Země účastnili, patří velké poděkování.
Herbert Pavera

T

aké letos se v sobotu 24. 3. 2018 uskutečnila schůzka zastupitelů. Tradičně bylo prvním
bodem programu detailní projednání hospodaření obce za rok 2017.
Dále byli zastupitelé seznámeni s připravovanými projekty, které by obec měla v letošním roce
realizovat.
Při prohlídce Bolatic si zastupitelé prohlédli areál koupaliště, především jeho ubytovací část,
navštívili zahájenou stavbu rozšíření nového hřbitova, na Borové si prohlédli nový ovocný sad
a na závěr pracovního jednání navštívili kompostárnu p. Radka Poláška.
Martin Bortlík

Na pokladně OÚ budete moci již v průběhu
května platit i platební kartou

Bolatice žijí kulturou

N

a základě řady dotazů občanů, kdy si obec pořídí platební terminál, můžeme již sdělit, že v průběhu května
budou moci občané již za veškeré platby na pokladně OÚ
platit i platebními kartami.
Se zavedením terminálu jsme čekali i kvůli horším platebním
podmínkám. Nyní však obec obdržela od KB v Opavě velmi
zajímavou nabídkou, a tak obec nabídku přijala a zastupitelstvo jednohlasně podpořilo zavedení této moderní platby pro občany.

Herbert Pavera

Český svaz zahrádkářů v Bolaticích
má nového předsedu

V

letošním roce slaví bolatičtí zahrádkáři 60. výročí od svého založení. 19. března 1958 se
poprvé sešel ustanovující výbor a během deseti let měl svaz zahrádkářů více jak 250 členů.
Dnes má již „pouze“ 60 členů. Mezi nimi však najdete i občany mladší 30 let, a přestože většina
členské základny je v důchodovém věku nebo ve věku blízkém důchodu, vypadá to, že zahrádkáři oslaví i další kulatá výročí. A to je dobře, protože se nejen v minulosti, ale i v současnosti
podílejí na údržbě zeleně v obci a poskytují řadu služeb pěstitelům ovoce i zeleniny.
Na výroční schůzi, která se konala v neděli 22. dubna v Zahrádkářském domě na ul. Svobody
za účasti více jak 30 členů, byl zvolen novým předsedou této organizace Ing. Jiří Kupka. Ten
nahradil dlouholetého předsedu zahrádkářů pana Karla Kupku, který odstoupil z funkce ze
zdravotních důvodů po 34 letech. Odstupujícímu předsedovi děkujeme za výbornou spolupráci
a novému předsedovi přejeme, aby byl min. stejně úspěšný jako jeho předchůdce.
						
Herbert Pavera

N

ejen o profesním životě, ale také například o společném seznámení vyprávěli ve svém pořadu „Život je jen náhoda“ zaplněnému sálu kulturního domu ve čtvrtek 22. března Eva
Hrušková a Jan Přeučil. Nechybělo ani poučení o správné mluvě a krásné písničky z Popelky.
Jan Přeučil dokázal, že je pravý gentleman a svou krásnou češtinou i nás Hlučíňáky nadchl.
Eva Hrušková pak svým herectvím, úsměvem i zpěvem ukázala, proč jsme ji milovali jako Popelku.
Druhý den pak oba umělci zahráli dětem loutkové divadlo „Staré pověsti české“, díky kterému
mladému publiku velmi hravou formou přiblížili významné postavy naší historie. Žáci i pedagogové si tento pořad pochvalovali, a tak je možné, že se s našimi hosty setkáme i někdy příště.
						
Herbert Pavera
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sociálních služeb s domovem
Úhrada poplatků za psy Centrum
pro seniory má již první návrh podoby
V
A
ážení chovatelé a majitelé psů,
dovolujeme si připomenout, že do 30. 6. t. r. je nutné uhradit roční poplatek za svého čtyřnohého miláčka na letošní rok.
Úhradu lze provést hotově na pokladně OÚ Bolatice nebo
bezhotovostním převodem na bankovní účet obce Bolatice
č. 43-7019400217/0100, variabilní symbol 1341 a do textu
jméno majitele psa.
Děkujeme za spolupráci.
Řehořová Renáta

Legendy české populární hudby
a dechovky v Bolaticích

rch. Ing. David Mokrý na základě zadání obce zpracoval prvotní návrh možné podoby budoucího Centra sociálních služeb.
V nově vybudovaném Centru sociálních služeb by měly být byty pro seniory, denní stacionář,
terapeutická dílna, jídelna, kuchyň pro ohřev jídla, kanceláře, prádelna atd.
Návrh nyní připomínkují členové Komise výstavby a rozvoje a také zastupitelé, kteří své připomínky sdělí panu architektovi začátkem května.
Po projednání všech připomínek bude studie dopracována a poté bude prezentována veřejnosti.
Na základě konečné studie by mohla být objednána projektová dokumentace a samotná výstavba by měla začít v roce 2020. Ale vše bude záležet na rozhodnutí zastupitelstva, zda tento
projekt podpoří. Vzhledem k tomu, že po bytech pro seniory i dalších službách je v obci poptávka, věříme, že k výstavbě nakonec dojde. 			
Herbert Pavera

Přihláška do soutěže Vesnice roku 2018

Z

astupitelstvo obce schválilo na svém 31. zasedání 16. 4. 2018 přihlášku obce Bolatice
do soutěže Vesnice roku 2018. V minulosti se obec do této soutěže přihlásila třikrát, z toho
dvakrát získala Zlatou stuhu.
Nyní je konkurence každoročně větší a těžší, protože všechny obce jsou pěkně upravené a mnohé mají bohatý společenský život.
Ale také naše obec se má čím pochlubit, jsou zde upravené domy, zahrady, různorodá veřejná
zeleň, čistota, pořádek, široká paleta služeb, bohatý kulturně-společenský a sportovní život
a především velmi aktivní občané, kteří se zapojují do rozvoje obce, pracují v téměř 30 různých
spolcích a organizacích a zaslouží si, aby o nich kraj i republika více věděly.
Hodnotící komise by měla zavítat do obce někdy na přelomu května a června (včas vás budeme
informovat) a budeme velmi rádi, pokud nám s prezentací obce a úklidem v obci pomůžete.
ne 10. dubna zavítaly do našeho kulturního domu opravdové legendy české populární hudby
Herbert Pavera
a dechovky - Iveta Simonová a Josef Zíma. A i když toto duo lákalo především dříve narozené 						
občany, všichni byli mladší než naši vystupující. Vystoupení obou umělců ještě velmi dobře doplňoval moderátor, hudební skladatel a zpěvák Pavel Skalický.
Na obou legendách byla úžasná jejich vitalita a stálý úsměv na rtech. Možná byste si mysleli, že
budou oba po cestě z Prahy a dvouhodinovém vystoupení unavení. Naopak! Ještě dvě hodiny pak
poseděli v zákulisí a vyprávěli o svých životních zážitcích.
Diváci si vyslechli jejich nejznámější písničky. Paní Simonová zazpívala např. písně Já jsem zamilovaná a Zhasněte lampióny, společně s Pavlem Skalickým zapěli Děti z Pirea a pan Zíma
nezapomněl ani na svoji úspěšnou pohádkovou píseň Prstýnek z pohádky Princezna se zlatou
hvězdou. A když zpíval píseň O mamince, tak nezůstalo v sále skoro žádné oko suché.
Byl to nádherný zážitek pro všechny více jak dvě stovky diváků, kteří oba umělce ocenili obrovským potleskem vestoje. 				
Herbert Pavera

D

První část hřbitova by měla
být hotová v červenci

Zastupitelé schválili modernizaci
pokojů na koupališti

B

olatice jsou jednou z mála obcí, kde se lze ubytovat. Kromě turistické ubytovny, jejíž rekonstrukce proběhla nedávno, se mohou zájemci ubytovat i v pěti pokojích penzionu U Fontány
a také v penzionu Na Koupališti.
Pokoje na koupališti byly vybudovány v roce 1997, a protože jsou pokoje příliš „vybydlené“, roziž od března provádějí zaměstnanci TS Bolatice ve spolupráci s dalšími firmami rozšíření
hodlo zastupitelstvo obce uvolnit finanční prostředky na jejich celkovou opravu. Při rekonstrukci
první části hřbitova. Byla provedena skrývka ornice na celé ploše, byla odbagrována hlína
pokojů budou modernizovány sociálky, bude dobudováno odvětrávání a pokoje budou vybaveny
a
vytvořeny tři navazující kaskády, jsou vybudovány inženýrské sítě, na vrchní kaskádě jsou
novým nábytkem. Vše by mělo proběhnout nejpozději do července letošního roku.
zabetonovány
obrubníky a do jednotlivých polí se navezla ornice. A v květnu by se měla položit
						
Herbert Pavera
dlažba, popř. i asfaltový povrch hlavní příjezdové plochy.
Začátkem května budou objednána kolumbária, která by měla být dodána v červenci.
A právě v červenci by měla být první část hřbitova požehnána.
Herbert Pavera

J

Volně se potulující kočky začínají
vadit občanům

V

posledních letech se výrazně omezil počet volně pobíhajících psů, zato se objevuje problém
s potulujícími se kočkami.
I kočky se sice stále častěji chovají v bytě, řada chovatelů koček nechává svá zvířata se volně
pohybovat po obci a některé z nich pak i „zdivočí“. A to začíná vadit řadě občanů.
Majitelé koček by si měli stejně jako chovatelé psů svá zvířata zabezpečit tak, aby se volně
nepohybovala a neznečišťovala obydlí sousedů ani veřejná prostranství.
Obec neuvažuje o žádné vyhlášce omezující chov koček, ale pokud budou na OÚ nahlášeny
zdivočelé kočky, nechá je obec odchytit a vykastrovat.
Herbert Pavera
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Nad koupalištěm byl vysázen
další ovocný sad a byla vytvořena
motýlí louka

V

polovině dubna žáci ZŠ Bolatice pod vedením pana Mgr. Radima Lokoče vysadili na louce
nad koupalištěm přes 60 ovocných stromů (původní regionální odrůdy z Hlučínska - třešně,
švestky, jablka, hrušky) do již druhého sadu v Bolaticích. A mezi stromy pak Mgr. Adrian Czernik
vytvořil další motýlí louku. Motýlí louka je zatravněná půda s lučními květy, která má do naší
krajiny opět přilákat motýly, kteří se z krajiny skoro vytratili.
Herbert Pavera

Vážený pane starosto,
ráda bych touto cestou poděkovala za perfektní organizaci a realizaci sbírky, díky čemu se
podařilo vašim občanům nasbírat pro MOMENT ČR, o.p.s. rekordních 1 527 kg oděvů + hračky,
sklo - keramika, boty, domácí potřeby, a dokonce i postýlka pro panenky. Všechny dary byly již
roztříděny, putují do našich charitativních obchodů a mohou dále rozdávat radost a posloužit
potřebným.
Mockrát všem dárcům a věrným příznivcům upřímně děkujeme za opravdu zdařilou jarní
sbírku, velice si vaší pomoci vážíme!
Za celý kolektiv MOMENTu přeji Vám, kolegům a všem občanům Bolatic krásné jarní dny.
					Za MOMENT ČR, o.p.s. Hana Krylová

Hodina Země 2018
D

ne 24. 3. 2018 se Bolatice opět zapojily do akce Hodina Země.
V České republice se zapojilo 113 obcí (včetně 16 z 26 statutárních měst), 11 památek, 83
firem, proběhlo 19 veřejných akcí a k akci se přihlásily stovky jednotlivců.
Ve většině zúčastněných obcí a měst došlo k vypnutí veřejného osvětlení nebo potemnění slavnostního nasvětlení památek.
Hodina Země se zapsala do historie jako nejrozsáhlejší dobrovolná akce, která připomíná nutnost snížení příspěvku lidstva ke změnám klimatu.
Postupně se do happeningu zapojili lidé z více než 180 zemí světa, zhasíná více než 3 000 významných
památek světového významu a připojují se miliony lidí. Kampaň se celosvětově koná pojedenácté,
v České republice jde o osmý ročník. Každoročně ji v ČR koordinuje Ekologický institut Veronica.
Bolatice se tak se spoustou dalších obcí a měst nejen v ČR, ale i na celém světě staly součástí
iniciativy, která podporuje ochranu životního prostředí.
Příští rok opět zhasneme na podporu ochrany klimatu v sobotu 30. března 2019 ve 20.30 hod.
Motto: Klima už jsme změnili, teď se pojďme změnit my.
Janetta Gratzová
+ čerpáno z tiskové zprávy http://www.veronica.cz/hodinazeme/

Vážení občané Bolatic a čtenáři Bolatického zpravodaje,
úvodem mého dopisu mně dovolte, abych se Vám představil. Jmenuji
se Josef Výtisk, narodil jsem se v Opavě a své dětství i mládí jsem
prožil v Háji ve Slezsku – Smolkově. Od roku 1998 bydlím v severních
Čechách a jsem učitelem v důchodu.
Vaše obec se nachází na Hlučínsku, ke kterému jsem to měl vždy
poměrně blízko; jak se říká – co by kamenem dohodil. Jen pár metrů
přes řeku Opavu. S tímto regionem jsem byl spojen vztahy příbuzenskými (Vřesina, Hlučín, Zábřeh), mám zde spolužačku z vysoké školy
(Píšť) a různé kamarády i známé (Štěpánkovice, Kobeřice, Ludgeřovice, Dolní Benešov). Ve Velkých Hošticích jsem si plnil povinnosti, jež
souvisely s mým učitelským povoláním, otce jsem navštěvoval v rehabilitačním zařízení v Chuchelné. Nemohu také zapomenout na tradiční posvícení v Kravařích
a na pěkné výstavy v kravařském zámku.
Bolatice se však do mého zorného pohledu jaksi dlouho nedostávaly. Ale dočkaly se. Při funkčním studiu jsem se seznámil s Mgr. Herbertem Paverou, Vaším dlouholetým starostou, z kterého
se stal můj velmi dobrý kamarád, a který mi věnoval nádhernou knihu o Vaší obci. Publikaci jsem
poctivě přečetl, prohlédl si obrázky a následně ve mně uzrála myšlenka, že tuto vesnici musím
vidět. S panem starostou jsem se domluvil, že se při nejbližší návštěvě Opavska přijedu podívat.
A stalo se. Dne 21. února t. r. jsem z Opavy autobusem vyrazil za poznáním další hlučínské obce.
Cestou na obecní úřad jsem si všiml celkové upravenosti a čistoty. Po srdečném přijetí a prohlídce budovy zámku, v němž obecní úřad sídlí, jsem si vyslechl historii Bolatic i vizi do blízké
i vzdálenější budoucnosti.

Pak jsme zahájili prohlídku obce. Prochodili – lépe řečeno projezdili jsme vesnici křížem krážem. Zpětně si vybavuji areál základní školy, kostel sv. Stanislava, pěkně upravený místní hřbitov, sociální byty, Skanzen lidových tradic. Ten mě vrátil do minulosti a já po mnoha letech
spatřil různé nádobí a nářadí, která jsme měli kdysi doma. A těch pazourků! Zavítali jsme
rovněž do osady Borová. Na co ale nikdy nezapomenu, to byly desítky a desítky jmen bolatických
mužů, kteří padli na frontách 1. a 2. světové války. Je zbytečné klást si otázku, na které to bylo
straně. Těm mužům život zpátky už nikdo nikdy nevrátí.
Na fotografiích jsem také uviděl Vaše koupaliště. Mohu jen konstatovat, že mnohé větší město
by Vám mohlo závidět. Návštěvu jsem zakončil výborným obědem v restauraci „Pod Kostelem“.
Málem bych však zapomněl na vyhlášené koláče! Bolatický koláč – to má ten nejlepší zvuk
v širokém okolí. Musel bych se zastydět, kdybych Vám měl nabídnout nějaký koláč od nás. Pan
starosta mě zásobil koláči i dalším pečivem, že jsem měl ještě na cestu domů.
Ale nejen materiální statky jsou nutné pro život člověka. Rovněž duchovní oblast je třeba rozvíjet. Při
loučení jsem obdržel dalších několik knih a příruček, vztahujících se k Bolaticím. Rád si je přečtu.
Panu starostovi chci za všechno upřímně poděkovat, zejména za to, že si ve své náročné práci
našel volný čas k tomu, aby mi ukázal jednu z nejhezčích obcí Hlučínska.
Co říci závěrem? Vážení občané, zvelebujte si nadále Vaši obec, jak jen nejvíce dokážete. Buďte
hrdí na to, co jste dokázali. Važte si toho, že můžete žít v tak krásném prostředí. V žádném
případě se nemáte za co stydět. Určitě k Vám rád někdy zase zavítám.
Přeji Vám všem jen pevné zdraví, poněvadž zdraví je zdrojem všestranné spokojenosti a úspěchu.
Ve Střelné 19. března 2018
				
Mgr. Josef Výtisk, Košťany – Střelná, Ústecký kraj
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ALARMUJÍCÍ ZADLUŽENÍ OBČANŮ
Herbert Pavera přednášel
dat platných pro rok 2017, které je možno vyčíst z tzv. mapy exekucí, jsme se mnozí s přev šilheřovické základní škole Zkvapením
dozvěděli, že na občany Bolatic je vedeno celkem 3302 exekucí, máme zde 866

V

e středu 18. dubna 2018 měli žáci 6. – 9. tříd Základní školy v Šilheřovicích tu čest přivítat
významného hosta. Byl jím starosta obce Bolatice, Mgr. Herbert Pavera.
Žáci 6. a 7. třídy měli přednášku na téma Parlament ČR. Herbert Pavera hovořil o struktuře
Parlamentu České republiky, jakožto dvoukomorovém zákonodárném sboru ČR, tvořeném Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Představil také webové stránky Parlamentu ČR a názorně žákům
ukázal, jak se v nich mají orientovat. Na programu přednášky byly parlamentní volby, proces
přijímání zákonů, přehled zákonodárné činnosti, hlasovací a jednací řád sněmovny aj.
Pro žáky 8. a 9. třídy byl připraven tematický celek – Hlučínsko a jeho význam. Herbert Pavera
představil nejen Hlučínsko, ale i organizaci Sdružení obcí Hlučínska, kde již řadu let vykonává
funkci předsedy. Problematiku pojal nejen z hlediska geografických a historických souvislostí,
ale vyzdvihl taktéž roli zdejší „prajzské“ kultury, která vždy sehrávala značnou úlohu. Zároveň
vyzval k jejímu zachování pro budoucí generace. V závěru byl vyhrazen prostor pro dotazy žáků
i vyučujících.
Děkujeme tímto Mgr. Herbertu Paverovi za přízeň šilheřovické základní škole a věříme, že se
s ním opět setkáme při některé z dalších zajímavých přednášek.
Pavlína Řehánková

Dejme dětem rodinu
– Hostitelská péče

O

svojení
zákon definuje jako přijetí cizí osoby
za vlastní za účelem vzniku nové rodiny pro nezletilé dítě. O této statusové změně rozhoduje
na návrh soud. Na základě rozhodnutí soudu
o osvojení se osvojitel zapíše do matriky jako
rodič. Osvojení je nově vnímáno jako forma rodičovství – nikoliv jako náhradní péče o dítě. Osvojení nezletilého musí být v souladu s jeho zájmy.
Osvojením vzniká mezi osvojitelem
a osvojencem vztah jako mezi rodičem a dítětem, rovněž tak vzniká příbuzenský vztah k ostatním členům rodiny osvojitele.
Vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou osvojením zanikají.
Podmínkou k osvojení je přiměřený věkový rozdíl mezi osvojitelem a osvojencem, zpravidla
ne menší než šestnáct let. Dítě lze osvojit se souhlasem rodičů, popř. i bez souhlasu rodičů
(např. při trvalém nezájmu). Zda je potřeba k osvojení souhlasu rodičů, rozhoduje soud. K osvojení je třeba souhlasu dítěte. Ten dá buď opatrovník, nebo v případě, že dítě dosáhlo 12 let, dá
souhlas dítě samo.
Před rozhodnutím soudu o osvojení musí být dítě po dobu nejméně šesti měsíců v péči
budoucího osvojitele, a to na jeho náklady. V případě, kdy je třeba souhlasu rodičů k osvojení dítěte, se podmínka trvání šesti měsíců osobní péče před osvojením počítá vždy až po uplynutí tří
měsíců ode dne udělení souhlasu k osvojení. V souladu s občanským zákoníkem jsou osvojitelé
povinni informovat osvojené dítě o osvojení (jakmile se to bude jevit jako vhodné, nejpozději
však do zahájení školní docházky osvojeného dítěte). Po uplynutí tří let od rozsudku o osvojení
již nelze osvojení zrušit, do té doby lze osvojení zrušit, a to pouze na návrh osvojitele nebo
osvojence. Na návrh osvojitele může soud rozhodnout, že osvojení a jeho okolnosti mají být před
původní rodinou dítěte utajeny. Soud může na dobu nezbytně nutnou nařídit nad osvojením dohled. Osvojitel má za splnění podmínek uvedených v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském
pojištění, nárok na peněžitou pomoc v mateřství a za splnění podmínek uvedených v zákoně č.
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, nárok na rodičovský příspěvek.
Bližší informace Vám v době úředních hodin poskytne pracovnice Městského úřadu Kravaře, odboru sociálních věcí, Mgr. Jana Hubáčková.

dlužníků v exekuci, přičemž podíl osob starších 15-ti let potýkajících se s exekucí činí v naší obci
neuvěřitelných 23,35% (pro srovnání Ostrava má 14,38% obyvatel v exekuci). Bolatičtí přitom čelí
většinou více než jedné exekuci. Mírně povzbudivé je, že celkový počet exekucí se oproti r. 2016
snížil z 3547 na 3 302 (z 23,79% na 23,35%), stále se však jedná o příliš vysoké číslo.
Mapa exekucí je interaktivní webová aplikace, která kombinuje statistická data o živých
exekucích v naší republice (získané z Centrální evidence exekucí vedené Exekutorskou komorou
České republiky) s geografickými údaji, a najdete ji na www.mapaexekuci.cz. Z aktualizované
mapy exekucí, kterou spustila Otevřená společnost, o.p.s. a Ekumenická Akademie, činí průměrný věk dlužníka 44 let, ale co je vážně děsivé, rok od roku přibývá počet exekucí vedených
vůči seniorům (momentálně 61 tisíc osob ve věku 65+). Alarmující je rovněž počet nezletilých
dlužníků; české právo totiž za určitých okolností připouští žalovat nezletilé děti například za nezaplacené pokuty za jízdu na černo v prostředcích MHD ve větších městech.
Z analýz zpracovaných neziskovou organizací Otevřená společnost, o.p.s. vyplynulo, že každý 10. dospělý člověk v České republice je v exekuci a každý den je zahájeno 1 863 (!) nových
exekucí. Není sporu o tom, že exekuce představují významný problém pro stále více domácností
i podnikatelů. Oproti loňskému roku se počet exekucí navýšil o 3,4% na 863 tisíc lidí v exekuci
a stále více lidí má navíc problém s vícečetnými exekucemi (tři a více exekucí na 493 tisíc
obyvatel). Aktuálně otevřených exekucí je 4,7 milionů a toto číslo neustále roste.
Nekontrolovaný nárůst zadluženosti českých občanů, který u mnohých přerůstá do předlužení, ohrožuje celou ekonomiku i stabilitu sociálního systému. Pro jednotlivce zadlužení často
znamená nejen ztrátu majetku či příjmu, ale také rozpad osobních i rodinných vztahů, zhoršení
zdravotního stavu a výjimkou není ani vyloučení ze společnosti (dlužníci často nakonec končí
na ubytovnách či v azylových domech).
Většina zadlužených lidí přitom své problémy tají, vnímají je jako stigma, stydí se o nich mluvit
anebo netuší, kde hledat pomoc. Důkazem budiž loňská zkušenost, kdy naše obec umožnila
občanům Bolatic bezplatné právní poradenství právě ohledně exekucí a oddlužení ve vymezených dnech na obecním úřadě. Poradit se se svými problémy však nepřišel nikdo.
Čeho je aktuální situace důsledkem a jak z ní ven? Zadlužení je přece obecně vnímáno jako
normální jev a je do jisté míry též ekonomicky žádoucí, například ve vztahu k úvěrování vlastního
bydlení. Na druhou stranu, život na dluh, zvláště jsou-li dluhy takzvaně nezvládnuté, považujeme
za selhání jednotlivce a něco nemorálního. Obvykle nezvládnuté zadlužení připisujeme nedostatečné kontrole nad vlastními financemi a schopnosti s nimi žádoucím způsobem nakládat (absence plánování a tvorby rezerv) či nedostatečné kontrole nad vlastní spotřebou (tzv. žití nad poměry
či podléhání svodům reklamy); případně nedostatečné finanční gramotnosti.
Takový odsuzující náhled na dlužníky je ale mnohdy nespravedlivý. Dluhy totiž mohou přerůst přes hlavu úplně každému, stačí k tomu pouze nepříznivá situace, kterou ani sami nejsme
schopni ovlivnit. Lidé nemají problém své dluhy splácet až do chvíle, kdy jim do života vstoupí
nějaká nečekaná událost, jako je rozpad manželství (mimochodem, většina rozvádějících se si
neuvědomuje, že rozvod manželství s dětmi většinou znamená prudký finanční pád pro všechny
zúčastněné), úmrtí blízké osoby, neúspěšné podnikání, sociální hendikep, pracovní úraz (pracovní neschopnost) a podobně. Kromě dluhů se pak tito lidé začnou potýkat i s nedostatkem
finančních prostředků na zajištění jídla, léků a současně se stresem, strachem a neustálým,
mnohdy nevybíravým tlakem ze stran svých věřitelů. Výzkumy nepotvrdily, že by zadluženost byla
spojena s nízkou finanční gramotností.
Smutnou realitou zůstává, že v současném systému řešení předlužení, který je velmi nepřehledný (mimo jiné proto, že jednotlivé dluhy vůči jedné osobě může vymáhat několik různých
exekutorů, protože exekutora si vždy vybírá věřitel), mají problém se zorientovat i lidé s vysokoškolským vzděláním. Tato situace je zoufalá hlavně proto, že hlavní břemeno aktivity při řešení
situace ve stávajícím systému spočívá právě na dlužnících.
V následujících vydáních zpravodaje bych se proto chtěla pokusit alespoň částečně zmapovat
nejčastější důvody vzniku zadlužení a naznačit, jak se jim pokusit úspěšně vyhnout. Věnovat se samozřejmě budu i tomu, jak řešit situaci, kdy už Vám exekuce hrozí a nevíte, co s tím. Lucie Koupilová

Upozornění řidičům
C

htěli bychom v tomto příspěvku upozornit řidiče, že v naší
obci je v několika ulicích instalována dopravní značka IZ
5a - Obytná zóna. Tam platí zvláštní pravidla pro provoz motorových vozidel. Protože ta nejsou ze strany mnohých řidičů
respektována, chceme upozornit, že:
- v obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé
její šířce a pro chodce zde neplatí ustanovení zákona o chůzi,
- na pozemní komunikaci jsou dovoleny hry dětí,
- v obytné zóně smí jet řidič rychlostí nejvýše 20 km/hod.,
přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které
nesmí ohrozit, v případě nutnosti musí zastavit vozidlo,
- stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště,
- řidič smí zastavit a stát vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní komunikace.
Je na řidičích, aby se zamysleli nad svým jednáním a naplňovali nařízení zákona č. 361/2000
Sb. o silničním provozu.
Za jejich respektování předem děkují jak mnozí občané, tak také Komise pro krizové řízení
a bezpečnost.					
Robert Vitásek
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Povolené rychlosti
Pouze malé připomenutí na nejzákladnější rychlostní limity v ČR.

B

líží se čas dovolených a s tím i související cestování s dětmi všech věkových kategorií. Proto jsme
se rozhodli upozornit na nutnost používání zádržného
systému.
Na úvod je třeba připomenout, že ochranné prvky
pasivní bezpečnosti, jako jsou pásy nebo airbagy, nejsou přizpůsobeny výšce dětí. Proto musí děti do výšky
150 cm cestovat v dětských autosedačkách. Jejich
povinné užití stanoví i zákon o silničním provozu, kde
je také mimo jiné uvedeno, že ve vozidle, které není
vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, se nesmí přepravovat:
1. dítě mladší tří let;
2. dítě menší než 150 cm na sedadle vedle řidiče.
Ve vozidle, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem, se smí přepravovat dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná
výška nepřevyšuje 150 cm, pouze při použití dětské autosedačky.
Pokud jsou na zadním sedadle umístěny již dvě autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, je řidič povinen třetí dítě starší tří let a menší než 150 cm
přepravovat na zadním sedadle, pouze je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem.
Tuto variantu zákon připouští v případě většího dítěte, které se na zadní prostřední sedadlo
připoutá bezpečnostním pásem. Je to ale v Evropě nestandardní a v žádném případě bychom
neměli takový způsob přepravy dítěte volit pro delší vzdálenosti.
Povinnost použití dětské sedačky se vztahuje na jízdu po všech pozemních komunikacích,
v obci i mimo obec. Výjimkou není ani velmi krátká vzdálenost přepravy.
Dětské autosedačky se vyrábějí s ohledem na věkové kategorie a tělesné rozměry (váha, výška)
dětí. Nejmenší děti přepravujeme v sedačkách typu 0 - 4 roky. Takzvané vajíčko, které se jako
jediné používá proti směru jízdy, je určeno dětem od narození do zhruba devíti měsíců. Ostatní typy dětských zádržných systémů už umisťujeme po směru jízdy. Pro batolata a předškolní
děti je nejvhodnější autosedačka vybavená vlastními bezpečnostními popruhy. Starším dětem
můžeme koupit autosedačku, kde se poutají bezpečnostním pásem auta, což je podsedák
s opěrkou, případně bez ní. Podstatné je to, aby pás směřoval přes klíční kost, tedy ne přes krk,
a spodní část pásu přes pánevní oblast. Je to z toho důvodu, že v momentě prudšího nárazu
by se dítě mohlo uškrtit.
Vždy bychom měli použít kvalitní a homologovanou dětskou sedačku. Výhodné je použít kompaktní anatomickou sedačku s vlastními bezpečnostními pásy. Pás nesmí být veden pod pažemi
nebo přes břicho. Lepší a stabilní ukotvení sedačky zajistí systém ISOFIX.
Skupiny dětských autosedaček s orientačními údaji
Skupina 0/0+ (pro děti 0 - 13 kg | 0 - 9/12 měsíců) – „vajíčko“
Upevňují se vždy v poloze proti směru jízdy; pokud budou na předním sedadle, nesmí být v tomto místě aktivní airbag.
Skupina I (pro děti 9 - 18 kg | 9 měsíců - 4 roky)
Systém kalhotových šlí. Sedačky mají upravený popruhový systém, jsou pohodlné a umožňují
více klidových a spánkových poloh.
Skupina II (pro děti 15 - 25 kg | 4 - 6 let)
Nemá vlastní popruhový systém a dítě je zajištěno tříbodovým bezpečnostním pásem.
Skupina III (pro děti 22 - 36 kg | 6 - 11 let, resp. do výšky 150 cm)
Zvýšený sedák je používán s tříbodovým bezpečnostním pásem vozidla.
Na co bychom neměli zapomínat
• Při prudkém brzdění či nárazu je každá osoba ve vozidle vržena obrovskou silou vpřed. 		
Například
• u desetikilového dítěte při nárazu v rychlosti 50 km/h je tato síla taková, jako by dítě
vážilo 300 kg.
• Náraz při rychlosti 50 km/h, při němž dítě není v autosedačce, odpovídá pádu z výšky 10 m.
• Již náraz v rychlosti 15 km/h může dítěti přepravovanému bez použití zádržného systému
způsobit smrtelný úraz.
• Připoutáte-li dítě menší než 150 cm standardním bezpečnostním pásem, který mu přiléhá
ke krku, může se dítě při nárazu vážně zranit nebo uškrtit.
• Držíte-li dítě v náruči v autě, při nárazu ho nedokážete udržet. Pro ilustraci – při rychlosti
50 km/h a při váze dítěte 10 kg by osoba držící dítě musela být schopna udržet 300 kg.
Reálně hrozí, že dítě rozmačkáte tíhou svého těla.
• Nikdy nepoutejte sebe i dítě jedním bezpečnostním pásem – při nárazu dítě rozdrtíte svojí
hmotností.
•Nejvíce dětí umírá při nehodách v autě (nikoliv jako chodci či cyklisté).
Cyklosedačky
Zadní cyklosedačky jsou považovány za nejbezpečnější způsob přepravy dětí do sedmi let
na jízdním kole. Buď se umisťují na nosič, nebo jde o sedačky samonosné. V prvním případě je
nutné, aby nosič unesl váhu dítěte. Samonosné sedačky se připevňují na sedlovou trubku. Součástí cyklosedaček jsou pásy a posuvné opěry na nohy, nastavitelné podle toho, jak dítě roste.
Na rozdíl od cyklovozíků, kde je hranice 18 let, může kolo se sedačkou řídit cyklista starší 15
let. Stejně jako v autě i zde musí být sedačka připevněná podle návodu.
				
Připravili: Robert Vitásek; Petr Franěc

Udělej si sám, aneb kutilské výrobky
si našly cestu do hlučínského muzea

N

abíječka tužkových baterií, svářečka folií nebo třeba motorová pila – co nebylo k sehnání,
to si vyráběli kutilové sami. O tom, že vynalézavost českých kutilů nezná hranic, se můžete
přesvědčit na nové výstavě v Muzeu Hlučínska.
V únoru se do muzea nastěhovaly nejrůznější kutilské výrobky ze sbírek Milana Říhy a Kateřiny
Kalendové, manželky televizního kutila Přemka Podlahy. Na výstavě bude k vidění okolo sto čtyřiceti exponátů. V muzeu ale návštěvníci nenajdou jen výrobky nutné pro práci na zahradě či
v domácnosti, ale i předměty dekorativního charakteru, hračky nebo elektroniku. Může se to zdát
neuvěřitelné, ale kutilové si dokázali vlastními silami vyrobit komplikované přístroje jako například
elektrickou kytaru, mixážní pult či pohyblivý betlém. „Součástí výstavy jsou také věci ze sbírky
Přemka Podlahy. Mnohé vynálezy mu posílali jeho televizní diváci,“ láká na výstavu také Metoděj
Chrástecký, ředitel muzea. „Možná si někteří pamatují na slavný Receptář, ve kterém se objevily
nejrůznější zlepšováky. Za všechny bych zmínil alespoň držák na rohlíky, originální pastičky na myši,
nebo třeba smeták na hokejce,“ dodává. Nová výstava obsahuje i různé výstřelky. Některé z nich
jsou tak jedinečné, že existují pravděpodobně jen v jednom exempláři. Mezi tyto originály lze zařadit reproduktorovou soustavu z pivních sudů, či ořezávátko na výrobu zubů do hrábí. „Pokud
váháte, jestli tato expozice bude bavit i něžné pohlaví, tak se nenechte zmást.
Zkušenosti muzeí, ve kterých kutilská výstava již proběhla, ukazují, že k nejvděčnějším návštěvníkům patří právě dámy,“ vysvětlil majitel sbírky Milan Říha.
Výstava bude v muzeu k vidění do 27. května.			
Lýdie Hájovská
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Lyžařsko-snowboardový kurz 2018

L

yžařský kurz 2018 se konal od 19. do 23. února v Ski Parku ve Starých Hamrech pro 7.A a 7.B.
Rozdělení skupin bylo na lyžaře pokročilé, na lyžaře nepokročilé a na snowboard.
Postřehy Alexandra Petřkovského
Ihned jak jsme přijeli, tak jsme šli lyžovat. Byly tam dvě sjezdovky, na kterých jsme mohli jezdit.
Vybalili jsme se na chatě a další den - v úterý - byl budíček v 8 hodin, potom následovala snídaně a valili jsme na sjezdovku, tak stejně to bylo i odpoledne. Středa byla podobná jako úterý,
akorát jsme absolvovali trénink na slalom. Ve čtvrtek jsme měli dopoledne volné jízdy a odpoledne turnaj ve slalomu. Večer následovala party s playlistem od Luky Janíka. Všichni jsme si to
docela užili. Pátek jsme strávili koukáním na hokej nebo lyžováním a pak už následoval odjezd
domů. Myslím si, že lyžařský kurz si všichni moc užili a další bude bohužel asi až na střední.
oznat daleké země, oživit hodiny angličtiny, spřátelit se s novými lidmi, ale také třeba vyvrátit Byla sranda, myslím si, že svůj účel lyžařský kurz splnil - všichni jsme si dobře zalyžovali nebo
Lenka Lasáková
předsudky a mylné představy o jiných koutech světa - to všechno má za cíl projekt Edison, zasnowboardovali.					
který v týdnu od 26. února do 2. března navštívil i naši školu v podobě pětice zahraničních vysokoškolských studentů. S prezentací každý z nich celý týden navštěvoval třídy na vyšším i nižším
stupni; představili sebe, svou zemi i univerzitu a připravili si pro naše žáky nejrůznější aktivity,
např. ukázku ukrajinského národního tance, ochutnávku indonéského jídla, výuku ruské azbuky,
výklad turecké historie a nejrůznější hry, kvízy, ale především diskuze, a to vše v angličtině.
Žáci i učitelé přivítali pětici studentů v pondělí v tělocvičně, pak už se s nimi celý týden potkávali
na chodbách a v učebnách nebo při odpoledních programech. Završením byla ochutnávka smažené rýže, kterou studenti pro celou školu připravili ve školní kuchyňce.
Celý týden každého z nás určitě obohatil, všichni studenti byli velmi přátelští, ochotní a usměvaví
a rozhodně na celý projekt ani na žádného z nich nezapomeneme.

P

Dva z žákovských dojmů si můžete přečíst níže:
Ukrajinka Dasha přijela do naší školy za účelem projektu Edison představit nám svou rodnou zemi.
S Dashou přijeli i další čtyři cizinci: Číňanka Xioa, Indonéska Kym, Turek Ufuk a Rus Timofej.
Dasha si připravila nádhernou prezentaci o své zemi pro mnoho tříd. Jednou z nich byla i třída
6.B. Při klasické pondělní hodině angličtiny jsme už tušili, že někdo přijde, ale nevěděli jsme
kdo. Pak tam přišla, a dokonce i s doprovodem - Ufukem. Velice se mi to líbilo, protože jsme
hráli hry, tančili „JUST DANCE“ a mnoho dalších věcí. Mně se nejvíce líbil minikvíz o Ukrajině.
Vendula Šteffková, 6.B
Tento projekt má za úkol rozvoj angličtiny. Proto do naší školy přijela skupinka pěti studentů:
z Ukrajiny, Číny, Turecka, Ruska a Indonésie. K nám
do naší třídy zavítala jako první Ukrajinka Dasha.
Dasha je dle mého velmi sympatická Ukrajinka,
která nám vykládala o své zemi, ukázala nám
jejich národní tanec, mimo jiné pro nás byly připraveny hry v angličtině a díky tomuto způsobu
jsme zažili „angličtinu hrou“.			
		
Adriana Čupová, 6.B

Turnaj ve vybíjené
Č

tyři dvanáctičlenná družstva se utkala ve středu 11. dubna v naší škole na turnaji ve vybíjené.
Žáci 3., 4. a 5. třídy se utkali s žáky z Bohuslavic, Kravař a Hlučína - Rovnin. V napínavých bojích
se jim podařilo zvítězit a postoupit do okresního kola! Šikovnými sportovci jsou: ze třetích tříd Tobiáš Franěc, Maxim Zmarzláak a Petr Kramář, ze čtvrtých tříd Valérie Wehowská, Tereza Pytlíková,
Šimon Mac, Jonáš Sněhota a Jakub Harazim a z pátých tříd Elen Herudková, Daniel Pudich, Daniel
Pekárek a Daniel Vitásek. Všem těmto šikovným sportovcům děkujeme a gratulujeme! 		
				
		
Lenka Lasáková

Pythagoriáda 2018
V

pátek 6. dubna proběhlo pro žáky 5. - 8. tříd školní kolo Pythagoriády. Účast v soutěži je
dobrovolná a žáci během 60 minut řeší 15 zajímavých úloh z matematiky.
Úspěšným řešitelem školního kola je každý soutěžící, který získá v dané kategorii 10 a více bodů.
Úspěšní řešitelé:
Kochová Tereza - 5.A, Homolová Heidi - 5.B, Vitásek Daniel - 5.B, Řehánková Karolína - 5.A
Scheffczik Václav - 6.B, Dominik Petr - 6.A, Elbl Štěpán - 7.A, Hýblová Robin - 7.A
Úspěšným řešitelům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole.
Silvie Wawrzinková
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Úvaha deváťáčky
Ž

áci v devátých třídách se zamýšleli nad svým místem v životě. Přemýšleli, co by chtěli jednou
v životě dělat a čeho by chtěli dosáhnout. Vybrala jsem jednu práci, která mě překvapila,
potěšila a o kterou bych se s vámi chtěla podělit.
Andrea Pavlíková

Mé místo v životě

(úvaha)
Asi každý ve svém životě chce něčeho dosáhnout anebo něco dokázat. Příkladem toho jsou
třeba slavní sportovci, kteří si už od dětství kladli cíle. Tito lidé chtěli být alespoň trochu podobni
svému idolu a pro to, aby se tak stalo, udělali všechno, co se dalo. Následně z toho měli radost
a také je to moc bavilo. Ne každému se však jeho přání vyplní, ne každému se může jeho sen
stát skutečností, ale i přesto všechno mohou být lidé šťastní. Těm, kterým se to podaří, se dá
jen tiše závidět.
Také já jsem měla v dětství své cíle. Nejspíše byly stejné jako u většiny lidí. Být bohatou, mít
krásný velký dům, drahé auto a kolem sebe spoustu přátel. Každý by měl být rád sám sebou,
spokojený a správný. Vlastně být sám se sebou spokojený by měla být samozřejmá věc.
Vím, jsou to nepředstavitelné představy, ale myslím si, že stojí za to, alespoň to zkusit. Myslím
si, že pokud člověka něco baví, tak to dělá rád a s větší chutí. Bylo by hezké, kdyby dospělé pracující lidi jejich práce bavila a naplňovala je, kdyby svou práci měli rádi. Třeba jen pro prostředí
áci z 5.B navštívili minulý týden knihovnu. A tady jsou ohlasy, které žáci k exkurzi v knihovně nebo kolektiv, ve kterém pracují, protože to je také důležité.
Teď budu trochu konkrétnější v tom, čeho chci dosáhnout. Jelikož jsem v devátém ročníku záměli:
kladní školy, přála bych si dostat se na dobrou střední školu. Potom, co střední školu dostuduji,
Moc se mi líbilo vyprávění paní knihovnice. Míša
bych si přála nastoupit do práce s dobrým uplatněním, abych se uživila a v budoucnu uživila
V knihovně se mi líbily zajímavosti, které jsem se dozvěděla, a test, který jsme psali. Andrea
i svou rodinu. Přála bych si mít kolem sebe dobré přátele, na kterých mi bude záležet a jim bude
Nelíbilo se mi, že na hlavě nemůžu mít čepku. Štěpán
záležet na mně. Přátele, na které se mohu kdykoliv spolehnout a oni mi vždy pomohou. Chtěla
Moc se mi líbí, že si v knihovně můžu v klidu číst. Mikuláš
bych se s nimi vždy stýkat a vědět, že mě vždy přijmou s otevřenou náručí. Je důležité vědět,
V knihovně se mi líbilo všechno. Natálie
že nejste na všechno sami a že někam patříte. Přání, co bych chtěla, je více. Také si říkám, že
Bylo fajn, že jsme si mohli vybrat knížky i bez průkazky. Šimon
by bylo hezké, kdybych toho všeho dosáhla. Stačilo by mi však, kdybych byla se svým životem
Moc se mi líbila kniha Rychlé šípy. Vanesa
spokojená a nemusela se stydět za to, co jsem kdy udělala. A je mi jasné, že k tomu všemu
Promítání bylo skvělé! Filip
V knihovně se mi líbilo, že nám paní knihovnice ukázala knihy, co četli naši rodiče a prarodiče. Heidi potřebuju být hlavně zdravá.

Ž

Zimní zprávičky z naší školičky

T

aké my v mateřské škole jsme se nechali inspirovat letošním olympijským rokem a na konci
února uspořádali v hale základní školy ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY. Utkaly se mezi sebou děti
z beruškové, žabičkové a kuřátkové třídy. Po vyslechnutí olympijské hymny a zapálení ohně se
děti utkaly v těchto disciplínách – lyžování, curling, skoky na lyžích, boby a trojboby. Soutěže
to byly nelehké, avšak děti se jako praví olympionici snažily a vše zvládly. Zaslouženě si proto
za poslechu české hymny mohly na krk pověsit medaile.
Protože pohybu není nikdy dost, opět jsme letos úspěšně absolvovali týdenní lyžařský kurz
na Vaňkově kopci. Počasí nám přálo, občas vykouklo i sluníčko, instruktoři byli pohodoví a co
bylo důležité – nikdo to nevzdal. Závěrečný den již tradičně patří závodům, na které své děti přijeli povzbudit téměř všichni rodiče. Opět se ukázalo, jak jsou děti šikovné a odvážné a medaile
i diplomy si všichni opravdu zasloužili.			
Za MŠ Věra Návratová
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Jarní zprávičky z naší školičky

S

přicházejícím jarem se probouzí nejen příroda, ale rušněji začíná být také v mateřské škole.
Kromě každodenního pestrého programu ve školce přibývají také různé výlety a exkurze. Nejmenší děti zvládly svůj první výlet a užily si dopoledne v ostravském JoJo parku, větší pak navštívily planetárium, kde si kromě naučného programu Život stromů prohlédly vystavené expozice.
Pilní jako včelky jsou hlavně předškoláci, na které koncem dubna čeká zápis do 1. třídy. I když
opravdová škola začne až v září, naše děti chodí do školy už teď. Navštěvují totiž adaptační kurz,
který si pro ně se svými kolegyněmi připravila paní učitelka Mgr. Gabriela Elblová. Ze zkušeností
můžeme říct, že je tato aktivita pro děti velmi přínosná a nejen zápis, ale také nástup do školy
je pro děti jednodušší.
A na co se do konce školního roku můžeme ještě těšit? Třeba na zábavné dopoledne na zámku
v Kravařích, výlety po okolí, dopravní hřiště v Malých Hošticích, se svými programy k nám přijedou divadélka, oslavíme svátek dětí, společně se na zahradě MŠ rozloučíme se školním rokem
a pokud to počasí dovolí, uskuteční se také Cesta do cirkusu.
Za MŠ Věra Návratová

Služby Místní knihovny Bolatice

BEZPLATNÉ
(V RÁMCI REGISTRACE)

Noc s Andersenem 2018

PLACENÉ

Výpůjční služby

Tisk barevný a černobílý

Půjčování stolních her

Kopírování barevné a černobílé

Půjčování audioknih

Obalování knih, učebnic

Půjčování multimediálních CD-ROM

Kroužková vazba dokumentů

Rešeršní služby

Meziknihovní výpůjční služba

Rezervace dokumentů

Laminování dokumentů

Donáška knih do domu

Kulturní akce v knihovně
24. května, 17.00 hod.		
Beseda se spisovatelkou Ivanou Chřibkovou
			
(rodačka ze Štěpánkovic)
29. května, 16.00 hod.,
IX. ročník pexesového turnaje
4. června, 16.00 hod.
Vyhodnocení celoroční soutěže Lovci perel
14. červen, 8.30 hod.
Pasování prvňáčků na čtenáře
						 Jana Štěpáníková

Š

estnáct dětí se začátkem dubna vypravilo do knihovny, aby zde mohlo přespat v rámci akce
Noc s Andersenem. Po jejich příchodu se knihovna rázem ocitla v obležení spacáků, karimatek a batůžků. Hned u vchodu děti přivítaly knihovnice a provedly je programem celého večera
a noci. Letošním tématem Noci s Andersenem byli hrdinové z knížek Jaroslava Foglara Rychlé
šípy a Hoši od Bobří řeky. Nocležníci tak měli za úkol ulovit co nejvíce z připravených třinácti
bobříků. Své dovednosti si vyzkoušeli například při lovení bobříka zručnosti, květin, záchrany,
síly, mrštnosti nebo mlčení. Večer pak zpestřilo zpívání táborových písní u makety ohně. Po výborné večeři, kterou tvořila pizza z restaurace U Pekařů, děti zhlédly film Záhada hlavolamu
a prošly si stezkou odvahy. Po klidné noci byly k snídani různé buchty a bábovky, které napekly
ochotné maminky. Následovalo vyhodnocení ulovených bobříků a předání malých odměn. Za rok
se sejdeme při jubilejní desáté Noci s Andersenem!
Kromě knihovnic se na bezproblémovém chodu akce podíleli také manželé Patrik a Hedvika
Vehovští, Veronika Jašková a Milan Drastík.
Děkujeme restauraci U Pekařů Bolatice za pizzu, maminkám za skvělé buchty a všem, kteří se
jakkoli na Noci s Andersenem podíleli.
			
Bohdana Drastíková , Foto: Radka Chasáková
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Ocenění nejlepších čtenářů

B

řezen, měsíc čtenářů, jsme zahájili 1. března oceněním nejlepších čtenářů za uplynulý rok.
Slavnostního předávání se zúčastnily také ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě Libuše Foberová a krajská metodička Marie Šedá. Čtenářům s největším počtem výpůjček
za uplynulý rok ocenění předal starosta obce Bolatice Herbert Pavera.
Nejlepší čtenářkou mezi ženami se stala Anděla Pešová st., která si vypůjčila za loňský rok 148
knih. Se svými 180 výpůjčkami zabodoval mezi muži Karel Moravec. Nejlepšími z žáků se stali
Jakub Štěrba, který přečetl 32 knih, a Adriana Čupová se 46 výpůjčkami. Letos byla oceněna
také nejmladší čtenářka knihovny, kterou se stala teprve dvouletá Sabina Ratajová. Čtenářské
konto této zvídavé holčičky čítalo 40 výpůjček, převážně leporel.
Jsme moc rádi, že naši knihovnu stále hojně navštěvujete! Velmi si toho vážíme.
Bohdana Drastíková, Foto: Marie Šedá

Pohádky a jejich význam
O

dkrýt tajemství pohádek a proniknout do tajů jejich prapůvodu mohli všichni ti, kteří navštívili v polovině března místní knihovnu. Konala se zde totiž přednáška psychologa a psychoterapeuta Vladimíra Sáckého nazvaná Pohádky – tajemství a význam. Přednášející posluchače
seznámil s historií pohádek, vývojem a jejich nezpochybnitelným významem. Podrobnější výklad
pak věnoval třem známým pohádkám, které postupně rozebral a vysvětlil symboliku jejich motivů, která byla pro mnohé velice překvapivá. Šlo o pohádky O perníkové chaloupce, O Červené
Karkulce a Popelka. Jednou ze zajímavostí byl například fakt, že notoricky známá Popelka se
poprvé objevila před několika tisíci lety v Číně. 		
Bohdana Drastíková
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Velké tajnosti v knihovně

Z

námý spisovatel a záhadolog Arnošt Vašíček koncem března navštívil naši knihovnu. Pro
posluchače si připravil přednášku nazvanou Velké tajnosti. Vašíčkovo vyprávění bylo velmi
poutavé a zajímavé. Všichni přítomní poslouchali s velkým zaujetím. Dozvěděli se například
o záhadném obrazu na hradě Svojanov, na kterém měla vyobrazená stařena otevřené oči, avšak
nyní jsou najednou zavřené. Povídání se týkalo i mimozemských bytostí, různých indicií o dokladu jejich existence, vyprávění
o kočovném národu Hunů s jejich nejslavnějším válečníkem Attilou, jenž může být pohřben právě na Moravě. Přednáška byla plná pozoruhodných, šokujících i strašidelných informací a videí.
Pro některé z přítomných posluchačů se tak cesta domů stala takovou stezkou odvahy.
						
Bohdana Drastíková

Školka v knihovně

Strůjce největší krajské
kulturní události žije
v Bolaticích

K

oncem března jsme v knihovně přivítaly děti z Mateřské školy v Bolaticích a v Borové. Pro
malé návštěvníky jsme si připravily povídání o knihovně, a děti se tak dozvěděly, co to vlastně
knihovna je a co všechno se zde dá půjčit a dělat. Děti si i vyslechly příběh o medvídkovi Pú.
Malí návštěvníci měli také velkou radost z připraveného panáka a s vervou se všichni pustili
do skákání. Zapojily se dokonce i paní učitelky. Celé dopoledne vládla v knihovně příjemná
a uvolněná atmosféra, kterou dokresloval nejen dětský smích, ale hlavně zjevný zájem malých
čtenářů o knížky a leporela.				
Bohdana Drastíková

Autor: Jiří Zerzoň, Aleš Honus předává cenu jednomu z oceněných umělců

K

ultura hraje v životě lidském větší či menší roli. A protože nejen knihou živ je člověk,
vydaly se bolatické knihovnice na galavečer vyhlášení Cen Jantar, který se konal v polovině dubna v ostravské hale Gong. Ocenění se udělovalo v šestnácti kategoriích a na pódiu
se vystřídala pestrá škála umělců reprezentující elitu krajské kulturní scény od sopranistky
Evy Dřízgové - Jirušové a její žačky Patricie Janečkové přes Davida Stypku s Ewou Farnou
až po baletní sólisty Národního divadla moravskoslezského. Pro knihovnice měla tato akce
kromě atraktivnosti programu také punc exkluzivity, jelikož otcem myšlenky a její realizace
je šéfredaktor internetového kulturního deníku Ostravan.cz Aleš Honus z Bolatic.
V následujícím rozhovoru se ho tedy zeptaly nejen na průběh letošního ročníku této události, ale i na jeho vztah ke kultuře a k Bolaticím.
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Jak vznikla myšlenka na předávání Cen Jantar?
Myšlenka založit jakousi platformu pro oficiální oceňování umělců Moravskoslezského kraje je
stará už několik let, vlastně jsem se jí začal zaobírat už před čtyřmi lety, kdy jsem začal vydávat
internetový kulturní deník Ostravan.cz, který zveřejňuje recenze kulturních událostí a přináší
rozhovory se zajímavými umělci z celého Moravskoslezského kraje. Kulturní ceny v našem kraji
doposud chyběly. Máme tady sice celostátní ceny jako Ceny Thálie, hudební ceny Anděl, Magnesii Litera a podobně, ovšem tyto ankety bohužel náš kraj míjejí, podle mého názoru neprávem.
I proto jsme přišli s myšlenkou Cen Jantar, která bude oceňovat jak umělce z oblasti divadla,
tak i hudby, výtvarného umění a literatury s vazbou na Moravskoslezský kraj.
Jaká byla cesta k realizaci této myšlenky? Co bylo Vaším cílem?
Naším cílem bylo založit tradici, určitě bych do toho nešel s vidinou jediného ročníku. Proto
bylo třeba nastavit kategorie tak, abychom lidově řečeno měli každý rok z čeho brát. Jde sice
o regionální ceny, ovšem rozhodně nemáme v úmyslu oceňovat umělce lokálního významu. Cena
Jantar je určena pro osobnosti, které svou tvorbou výrazně přesahují hranice Moravskoslezského kraje, ale i České republiky. Výsledky prvního ročníku a jména laureátů jsou důkazem, že se
nám to povedlo.
Jak byste zhodnotil první ročník těchto cen?
Musím říct, že reakce, kterými jsem měl po galavečeru v Gongu zaplaven e-mail, jsou pouze
pozitivní. Lidé oceňují nejen úroveň galavečera, ale i skutečnost, že se poprvé v historii podařilo
v Ostravě na jedno pódium dostat nejlepší umělce tak rozdílných kulturních odvětví, jako jsou
opera, populární hudba, balet, literatura a výtvarné umění. A těší mne, že se nám podařilo
spojit zpěváky Davida Stypku a Ewu Farnou s karvinským sborem Permoník. Jejich společné
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vystoupení patřilo určitě k nejkrásnějším momentům tohoto galavečera.
Bylo něco, co Vás během jejich realizace a konání mile či nemile překvapilo?
Velmi mile mne překvapily už jen reakce na náš projekt, a to z celé kulturní scény. Tato zpětná
vazba je pro mě nesmírně důležitá, protože tuto akci děláme hlavně pro umělce. Potěšil mne
ovšem také obrovský zájem veřejnosti, na galavečer přišlo asi tisíc lidí. A co mne překvapilo
nemile? Ať přemýšlím, jak přemýšlím, nic takového si nevybavuji.
Připravujete se již na další ročník?
Samozřejmě, už teď přemýšlím, kdo na galavečeru v příštím roce vystoupí, protože jsme si letos
nastavili laťku, kterou musíme za rok minimálně dodržet. Přemýšlím také nad dalšími kategoriemi a nad rozšířením odborných porot, kterých máme osm.
Jaký je Váš vztah ke kultuře, respektive k literatuře? Jste vášnivým čtenářem? Jaký žánr
je Vám blízký?
Můj vztah ke kultuře je velmi vřelý a mrzí mne, jak málo lidí si dnes uvědomuje její význam. Vášnivým čtenářem jsem býval, teď už je to trošku horší, protože vzhledem k časovému zaneprázdnění
nemám na literaturu tolik času, kolik bych chtěl. Kromě toho, že provozuji internetový deník
a pořádám kulturní ceny, totiž ještě musím chodit do práce a starat se o rodinu. Pokud se mě
ptáte na žánr, tak nejraději se nořím do klasické české literatury první poloviny minulého století.
Jak se Vám žije v Bolaticích? A chodíte rád do místní knihovny?
V Bolaticích se mi žije velmi dobře, bydlím tady už sedm let. Je to krásná obec s malebným okolím a dobrou knihovnou, ve které vždy potkám velmi milé a usměvavé knihovnice. Oceňuji také
nabídku zdejší knihovny, kterou by Bolaticím mohly závidět i mnohem větší obce.
Děkujeme za rozhovor! 				
Bohdana Drastíková

Rodinné centrum Myška

R

odinné centrum působí na Hlučínsku již od roku 2007.
Letos je to již deset let co začala nová příležitost pro rodiče s dětmi docházet na aktivní
předškolkové cvičení.
Nejdříve se centrum jmenovalo RC Náschválníček, pak se přejmenovalo na RC Skřítek. Vedení
bylo tenkrát v Ostravě.
Protože v Ostravě firma zanikla, vzala jsem si vše pod svá křídla, a založila tak od září roku 2010
RC Myška, které i nadále úspěšně působí v Hlučíně, Dolním Benešově, Kravařích, Bolaticích,
Štěpánkovicích, Oldřišově, Kobeřicích, Bohuslavicích.
Do cvičení dochází děti již od 6 týdnů věku dítěte.
V těchto skupinkách se soustředíme na správný psychomotorický vývoj.
Od roku dítěte do 3,5 let již zařazujeme do hodin pohybovou část, rozumovou část, cvičení
na balonech, procvičujeme jemnou motoriku, kreslíme, zpíváme.
Jaká pozitiva naše cvičení má?
Maminky se navzájem poznají a předají si různé informace. Nově přistěhovalé se tak zařadí

do chodu dané vesnice. Děti mají příjemnější vstup do školky, protože již mají kamarády.
Máme také pozitivní ohlasy školek na děti, které navštěvovaly naše hodiny. Jsme speciálně
vyškoleni a dokážeme poradit rodičům, když si myslíme, že není něco v pořádku.
Doporučíme pomoc rehabilitačního střediska, nebo psychologické poradny. Moc nás těší, když
naši radu přijmou a pak jsou rodiče i děti spokojeni.
Dochází nám do cvičení také děti, které mají problém zařadit se do kolektivu. Některé nemluví
nebo špatně mluví, bojí se, křičí a jsou moc aktivní. Je to různé. Jsme rádi za tyto odvážlivce,
kteří přijdou mezi děti s normálním vývojem, protože po měsíci pravidelné týdenní docházky již
vidíme velké změny. Tyto děti se krásně posouvají vpřed, dělají pokroky a po roce nebývá mezi
dětmi tak velký rozdíl.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičů, kteří již do našich hodin docházeli a dochází.
Srdečně chci pozvat všechny, co se nyní o nás dozvěděli.
Více informací najdete na facebookových stránkách RC Myška nebo na tel. č. 605 866 906.
Jiřina Kurková, RC Myška

Informace amatérských hokejistů z Bolatic
V

ážení spoluobčané,
soutěž skončila. Obsadili jsme konečné 7. místo. Polepšili jsme si tím oproti
v neděli 17. března byl odehrán poslední zápas letošního, již 15. ročníku
minulému ročníku o dvě místa a překročili naše předsezónní očekávání.
AHL. Po skončení základní části, se od poloviny února 22 týmů utkávalo
Jsem přesvědčen, že při hodnocení průběhu a výsledků celé sezóny, které
v zápasech play - off. Do finále se nakonec probojovala mužstva HC Monako
již tradičně proběhne v restauraci U Pekařů, zase padne věta: „Na to, kolik
Kouty a HC Derby Kouty. Určitě vás napadne, že nejlepší amatérští hokejisté
nám je let, je to super výsledek“. Patříme totiž mezi věkově nejstarší týmy,
na Prajzké jsou tím pádem z Koutů. Skutečnost je ale taková, že většinu
a proto je každým rokem těžší a těžší, být těm mladším konkurence schopní.
týmů tvoří hráči sesbíraní z širokého okolí. Ti, kteří jsou opravdu z Koutů,
Mužstvo HC Bolatice nastupovalo v tomto složení:
byste spočítali na prstech jedné ruky.
Kamrád René, Boček Tomáš, Vehovský Jan, Balarin Tomáš, Wittek Lukáš,
Ačkoli všichni zainteresovaní očekávali vyrovnanou bitvu o titul, utkání mělo
Kalužík Marek, Hula Jan, Boczek František, Motyka Petr, Magera Matěj, Nenakonec naprosto jednoznačný průběh, čemuž odpovídal i výsledek. HC
vřela Pavel, Sněhota Libor, Návrat Lukáš, West Pavel, Motyka Radek, Otáhal
Monako Kouty zvítězilo 9:1 a slavilo premiérové vítězství v AHL.
O den dříve, v sobotu, se utkali poražení semifinalisté v boji o třetí místo a v tomto zápase pora- Pavel.
zil tým HC Peugeot Auto Hruška tým HC Horní Lhota. A jak jsme nakonec skončili my? V osmifi- Závěrem bych rád za celý náš tým poděkoval obci Bolatice, která nám účast v této soutěži
nále jsme vyřadili mužstvo HC Autodíly PEMA po vítězství 7:2 a remíze 4:4 v odvetě. Ve čtvrtfinále pomáhá finančně zajistit.
Za kolektiv amatérských hokejistů z Bolatic, Tomáš Boček
už jsme bohužel nestačili na pozdější finalisty HC Derby Kouty a po dvou porážkách pro nás
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Osadní výbor Borová Vás srdečně zve na tyto kulturní akce:
5. 5. 		
2. 6. 		
22. - 24. 6.

Pálení čarodějnic (průvod od náměstí na hřiště Borová)
Kácení máje na Borové
Borovské hry (Havlíčkova Borová) - autobus zajištěn, termín informační schůzky bude upřesněn

											

Borovský ples

I

přesto, že už máme plesovou sezonu dávno za sebou, určitě stojí za to připomenout si již
sedmý ročník Borovského plesu, který se konal 24. února v sále hostince U Kozla. I letos byla
hlavním tahákem kapela Drive, ale také Cimbálová muzika z Háje ve Slezsku. Nechybělo ani
tradiční přivítání štamprlí něčeho ostřejšího, ochutnávka vína z Moravy a krásná výzdoba.
O zpestření plesu se v doprovodném programu postarala Anička Špalková se svým vystoupením
Pole dance. A zmínit musíme také úžasnou tombolu s téměř 130 cenami. O hlavní ceny, mezi
které patřil televizor úhlopříčky 140 cm (REAPRO group, s.r.o.), rotoped (AMR systém, s.r.o.),
balík výrobků Fiskars (DK 1), vstupenky na festival Štěrkovna open (David Moravec), uzená kýta
(Masoma Klemens), let větroněm (Rosťa Teuer) nebo cestovní kufr, se pak o půlnoci „utkalo“
7 návštěvníků. Všem zmíněným sponzorům děkujeme za jejich podporu této akce. Poděkování
ale patří i ostatním sponzorům za jejich krásné ceny. Jsou to: Kamila Mučková, Petra Lichovníková, Střechy Kubjatko, Vlastislav Polášek, Buly Aréna Kravaře, Restaurace Nemlyn, Auto
Lehnert, Cukrárna Jařabová, Cukrárna Pudová, Romana Šoltová, Aquapark Kravaře, HB style,
Pavel Duda, KD Dolní Benešov, Inthex, Optika Filip, Spoltex, Isotra, Hostinec U Kozla, Hafera
učební pomůcky, Lucie Žídková, Obec Bolatice, Kristián Uvara, Pekařství Azpek, Minimarket
Petr a Lenka, Samsara Italian Luxury, Radek Polášek, Lucie Nandziková, Stoklasa, PMP studio, Sylva Dornová, Zuzana Petrausová, Cinestar Opava, Alkapet, BK Pneu, Zahradnictví Mazal,
Daniel Wawrzinek, Kateřina Vlková, Unipra elektro, Globus Opava. Děkujeme také Ing. Nikol
Galvasové Hřivňacké za propůjčení sálu, SDH Borová za zapůjčení židlí, účinkujícím a všem,
kteří pomáhali s přípravami a organizací našeho vyhlášeného Borovského plesu.
					
Za pořadatele Silvie Hříbková

Za Osadní výbor Silvie Hříbková

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

březen - duben 2018

Spolky/Organizace

15

Příspěvek za Římskokatolickou farnost Bolatice

D

alší Velikonoce jsou již za námi. Tyto svátky
přicházejí v době, kdy se příroda probouzí, a všude je znát triumfální návrat života.
O slavnostní velikonoční noci opět zazněl
v plné síle zpěv „aleluja“ – hebrejské slovo,
které znamená „chvalte Pána“. Aleluja rozkvetlo v srdcích prvních Ježíšových učedníků
a učednic onoho velikonočního rána v Jeruzalémě a toto aleluja se jednou provždy vepsalo
do srdce církve a také do našeho srdce. Vše je
prodchnuto radostí z Kristova zmrtvýchvstání.
Podívejme se nyní alespoň na některé události, které čekají naši farnost v dalším období tohoto roku:
V dubnu započala 2. etapa renovace fresek v našem kostele sv. Stanislava. Ta s sebou
přinesla upravený pořad bohoslužeb. Mše svaté
jsou po celou dobu oprav slouženy následovně:
pondělí v 6:30 hod., pátek v 18:00 hod., sobota v 18:00 hod., neděle v 8:30 a 14:30 hod.
Středeční adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní
po dobu rekonstrukce nebudou.
Ke dni 24. dubna 2018 vzniklo v naší
farnosti nové modlitební společenství, a to
sv. Moniky. Věřící tak mají možnost v rámci
autority Církve předkládat Bohu v modlitbách
své děti a vyprošovat pro ně dar víry a obrácení. Den vzniku společenství nebyl vybrán
náhodou. Právě 24. 4. roku 387 ve svých 33
letech přijal křest sv. Augustýn a víru pro něj
usilovnými modlitbami vyprosila jeho matka,
sv. Monika. Tato žena nám může být vzorem
trpělivosti a důvěry v Boží milosrdenství, protože se na tento úmysl modlila téměř 17 let.
První soboty v měsíci jsou zasvěceny
smíru a úctě k Neposkvrněnému Srdci Panny
Marie. Církev v dějinách opakovaně nabízela

plnomocné odpustky a milosti věřícím, kteří
na první sobotu v měsíci vykonají smírnou
pobožnost k Srdci Panny Marie. Matka Boží
o to i sama požádala při svém zjevení sestře
Lucii z Fatimy v roce 1925. Od soboty 5. května 2018 budou v 6:30 hod. i v naší farnosti
za tímto účelem slouženy mariánské mše
svaté. Večerní sobotní mše svatá s nedělní
platností, včetně pobožnosti k Panně Marii,
zůstává beze změn.
Měsíc květen je již tradičně zasvěcen
úctě Panně Marii a různým formám mariánské
zbožnosti. V naší farnosti proběhnou ve všední dny při večerních mších svatých májové
pobožnosti. V liturgii spadá květen vždycky
do velikonočního období. Je to i čas očekávání
Ducha Svatého, který o Letnicích s mocí sestupuje na apoštoly a rodící se Církev.
Svátek Letnic připomíná konkrétní událost, kdy deset dní po nanebevstoupení Kristově sestoupil Duch Svatý na apoštoly, kteří
dostali sílu vyjít opět mezi lidi a neohroženě
zvěstovat Ježíšovo poselství o Boží lásce k lidem. Letnice jsou vyvrcholením a naplněním
událostí Velikonoc. Tato událost letos připadne na neděli 20. května. Po odpolední mši
svaté, v 15:30 hod., se ve skanzenu uskuteční
již tradiční Farní den se smažením vaječiny.
V pátek 25. května se v naší farnosti
uskuteční Noc kostelů. Jedná se o akci každoročně pořádanou nejen v České republice,
ale i v jiných evropských městech. Od odpoledne až do pozdních večerních hodin bývají
kostely otevřeny a zpřístupněny široké veřejnosti, přičemž každý kostel má svůj program.
Také naše farnost se do této akce letos zapojí. Program začne v 18:00 hod. mší svatou.
V 18:40 hod. nám děti ZŠ v Bolaticích předvedou divadelní představení „Svatý biskup
Vojtěch“. V 19:00 hod. se uskuteční přednáška Kateřiny Lachmanové na téma Karikatury
Boha, v rámci které bude prodej duchovní
literatury zprostředkovaný Karmelitánským
knihkupectvím v Opavě. Ve 20:30 hod. bude
následovat přednáška restaurátorů o průběhu renovace fresek v našem kostele s videoprojekcí. Ukončení programu modlitbou

Ohlédnutí za postní duchovní obnovou

D

uchovní obnova je čas, kdy můžeme obnovit
svůj vztah s Bohem a zhodnotit směr svého
života. Je to čas, kdy si člověk může před Bohem srovnat svůj život, vyříkat si s ním to, co
prožívá, svoje pochybnosti, svoje touhy a plány.
V naší farnosti se taková postní duchovní obnova uskutečnila ve dnech 15. - 20. 3. 2018
a vedl ji otec Marian Nowak, OMI, misionář
Oblát. Jednalo se o kněze polského původu,
který jistě všechny překvapil dokonalou znalostí
češtiny.
Duchovní obnova byla zahájena ve čtvrtek 15.
3. v 17:00 hod. mší svatou a celá se nesla v duchu dvou přikázání lásky – Miluj Pána, svého
Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou. Miluj svého
Fotografie: www.oblaci.com.pl/portal/misjonarze.php
bližního jako sám sebe.
Program byl bohatý a každý si mohl vybrat podle svých potřeb či zájmu, ať už se jednalo o mše
svaté s homiliemi, přednášky pro různé skupiny farníků, biblickou hodinu, pobožnosti Křížových
cest či pobožnost k Panně Marii – Matce ustavičné pomoci, adoraci Nejsvětější Svátosti Oltářní
vedenou knězem i adoraci tichou, rozšířenou možnost svátosti smíření atd.
Prostor byl vyhrazen i pro děti školou povinné, kterým se otec Marian věnoval v rámci výuky
náboženství, ať už na faře či v základní škole. Tato duchovní obnova byla ukončena v úterý
20. 3. modlitbou a svátostným požehnáním. 		
Pavlína Řehánková

a požehnáním bude ve 21:30 hod.
V neděli 27. května v 10:00 hod. na slavnost Nejsvětější Trojice, přistoupí děti 3. tříd
k 1. svatému přijímání a poprvé přijmou Tělo
Páně – Eucharistii. První svaté přijímání patří
mezi svátosti iniciační, to znamená, že následně po křtu dokončuje uvedení dítěte do křesťanského života. Zřetelným smyslem 1. svatého
přijímání je, že dítě poprvé samo za sebe veřejně může říct: „Já věřím v Boha.“ Od této chvíle
může přijímat Tělo Páně a lépe začíná rozumět
tajemstvím víry. Ostatní mše svaté v tento den
proběhnou v obvyklých časech.
V neděli 3. června budeme slavit slavnost Těla a Krve Páně, tzv. Boží Tělo. Po odpolední mši svaté, která bude jako obvykle
v 14:30 hod., půjdeme průvodem ke čtyřem
oltářům. V neděli 10. června oslavíme slavnost sv. Stanislava, biskupa a mučedníka,
patrona našeho farního kostela, náš odpust.
Mše svaté budou podle obvyklého nedělního
pořádku.
Měsíc červen je zasvěcen úctě Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Když uctíváme Nejsvětější Srdce Páně, ctíme v něm a skrze ně nestvořenou lásku věčného Slova a zároveň jeho
lidskou lásku. Slavnost Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova letos připadne na pátek 8. června.
Slavná mše svatá začne v 18:00 hod.
Narození Jana Křtitele, předchůdce Ježíše Krista, si připomeneme v neděli 24. června. Úcta k tomuto světci je velmi rozšířená.
Jan Křtitel se narodil přibližně půl roku před
Ježíšem. O jeho dětství a raném mládí moc
nevíme. Jako mladý odešel na poušť, aby se

připravil na své budoucí povolání. Ve věku 30
let se stal kazatelem. Základním rysem jeho
kázání bylo ohlašování příchodu Božího království, předpovídaného proroky Starého zákona.
Žil přísný asketický život a pověst o něm přitahovala davy lidí. Křtil v řece Jordán a takto
pokřtil i Ježíše Krista.
V pátek 29. června bude slavnost svatého
Petra a Pavla. Mše svatá bude v 18:00 hod.
Petr a Pavel jsou apoštolové s výjimečným
významem, jejichž společný svátek se slaví už
od poloviny 3. století. V úctě jsou spojováni nejen proto, že oba skončili v Římě, ale ve službě
Kristu poznamenali základní strukturu křesťanství svými odlišnými úkoly i charaktery. Na Petrovi, na skále, postavil Ježíš Církev, když mu
řekl: „Tobě dám klíče nebeského království.“
Právě Petr je označován za prvního papeže.
Pavel z Tarsu zprvu pronásledoval křesťany, ale
po svém obrácení na cestě do Damašku se stal
jedním z nejvýznamnějších apoštolů, poněvadž
bez výhrad otevřel brány Církve všem národům
a kulturám. Odtud také pochází jeho přídomek
„apoštol národů“. Za císaře Nera byli Petr i Pavel zajati a oba zemřeli mučednickou smrtí.
Podle výčtu událostí nás čeká náročné,
leč velmi krásné období. Ráda bych závěrem
citovala slova našeho předního českého teologa, P. Vojtěcha Kodeta: „Všichni máme podíl
na ohni Ducha Svatého, často si ho však necháme někým či něčím zbytečně uhasit.“
Přeji každému z nás krásný, pokojný a požehnaný čas!
Za Římskokatolickou farnost Bolatice
Pavlína Řehánková
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Zahrádkáři informují
V

ážení čtenáři, letošní rok je pro nás jubilejní, kdy slavíme 60. výročí založení naší základní
organizace v Bolaticích. Proto bych vám rád sdělil dění v naší organizaci za celých 60 roků
od jejího založení až k dnešku.
Dne 13. ledna 1958 se sešlo 19 zájemců, aby založili v Bolaticích spolek zahrádkářů.
Na ustavující schůzi, konané dne 18. března, byl zvolen první výbor a revizní komise.
Předsedou se stal pan Bedřich Fus. Při svém založení si výbor uložil jako hlavní cíl rozšiřování
vlivu na drobné pěstitele ovoce a zeleniny. Práce to nebyla lehká, ale díky
obětavé práci zanícených zahrádkářů a funkcionářů, kteří se pustili do organizační a výchovné práce, se hlavní úkol dařilo dobře plnit.
Konaly se výborové schůze, výroční členské schůze, zájezdy jedno až
čtyřdenní, plesy, společenské večírky, vinobraní, karnevaly a taneční zábavy,
přednášky, besedy a filmy, výstavy ovoce, zeleniny, květin, kaktusů, bonsají
a prací domácích kutilů. Pro naše členy a občany jsme zajišťovali nákup
ovocných stromků, drobného ovoce, okrasných stromků a keřů, růží, hnojivo.
Z počátku jsme zajišťovali i postřiky, které se začaly používat na zahradách.
Několik roků už zajišťujeme hnojivo AGROHUM. Od roku 1978 moštujeme
přebytky ovoce. Naše začátky byly opravdu těžké.
Neměli jsme kde schůzovat a scházet se. Proto první výbor schůzoval vždy
u některého člena výboru. Pak jsme se stěhovali z místa na místo. Nejprve
ve staré škole, kde jsme dokonce jednou pořádali i výstavu ovoce. Pak jsme se
stěhovali do místnosti v zámku, potom do staré holírny na místě dnešního nákupního střediska.
Pak zase zpátky do staré školy a odtud už do našeho domu zahrádkářů. Nastal problém s ovocem,
kterého přibývalo. Chtěli jsme postavit moštárnu, a to na místě, kde se nachází Technické služby
Bolatice na ulici Ratibořská. Když jsme měli hotové základy a nakoupena okna, dveře a ostatní
materiál, tak se postaral tehdejší ředitel školy Zátopek spolu s hygienikem z okresu o zastavení
této stavby a bylo zase po moštování. Nadbytečné a padané ovoce se zase vozilo do pískovny
s odpadem a smetím. Pak zůstalo několik roků jen u volání po moštárně na členských výročních
schůzích. Až v roce 1977 se nám naskytla příležitost ke koupi starého domku paní Ratajové na ulici
Svobody. Když jsme zhruba zadaptovali místnost pro stroje, čekali jsme dva roky na strojní vybavení. Až v říjnu roku 1978 jsme konečně dostali strojní vybavení a už koncem října téhož roku jsme
zahájili moštování u nás.
Naše ZO se od svého založení zapojovala také do programů a plánů tehdejšího národního
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výboru a plánu rozvoje ČZS na úseku zlepšení životního prostředí a ochrany a péči o zeleň a zapojovala se do plnění volebního programu. Vysadili jsme stromky třešní na zadní cestě z ulice Opavská
ke Křeménkám a za Borovou na Náplatkách. Vysadili jsme zahradu ve škole, a to jak staré, tak
i nové, kde jsme se chodili učit řezu, a to většinou v neděli dopoledne, kde nás učil pan Paroubek
z Opavy. Ošetřili jsme zvěří ohryzané stromky na polních cestách, prováděli jsme průklest a ošetření
těchto stromků. Běžně se prováděl průklest okrasných keřů a stromků na cestách. Při výstavbě naší
obce jsme se v hojném počtu zúčastnili brigád v akci „Z“ při budování kinosálu, koupaliště, výstavby nové budovy MNV a nákupního střediska, prodejny zeleniny, autobusového nádraží. Postavili
jsme skleník ve škole, dále jsme pomáhali při výstavbě nynějšího kulturního domu, nové požární
zbrojnice, a to jak v Bolaticích, tak na Borové. Ještě jsme pomáhali při žňových
pracích v JZD Bolatice. Tímto chci velice poděkovat všem, kteří se těchto prací
zúčastnili. Pravidelně se účastníme akcí pořádaných obecním úřadem, jako brigáda v dubnu na Den Země, účast v dožínkovém průvodu a jiné. V roce 1977 to
byla ještě první rekonstrukce domu zahrádkářů.
Zahrádkáři nezapomínali ani na to, že je třeba předávat zkušenosti
mladší generaci. Již v roce 1964 byl založen žákovský kroužek vedený učitelem místní školy Oldřichem Vrbkou. Velký význam pro zkvalitnění výuky žáků
i výchovy nových zahrádkářů měla také výstavba školního skleníku, na níž se
vydatně podílel tehdejší předseda pan Richard Kocur. Později upadal zájem
dětí natolik, že jsme od toho upustili. V roce 1987 dosáhl svaz významného
úspěchu, když za účast na výstavách získali členové ocenění v podobě křišťálového poháru za vítězství v rámci Severomoravského kraje. Od roku 2009
společně s OÚ pořádáme i soutěž o nejlepší zahrádku a balkón. Pořádali
jsme výstavy u nás, ale účastnili jsme se i výstav v Hlučíně a krajské výstavy v Ostravě. Velkého
úspěchu dosáhla v roce 1988 žákyně místní základní školy Martina Matelská v soutěži mladých
zahrádkářů, kterou organizovali a na níž žáky pravidelně připravovali manželé Libuše a Josef Neuwirthovi. Probojovala se až do národního kola. Dalo by se ještě dlouho mluvit o tom, kolik naši
členové, a nejvíce naši členové výboru, věnovali volného času ke zvládnutí všech schůzí, brigád,
plesů, večírků, karnevalů. Byli u konání výstav, u moštování a podobně.
Toto byl jen stručný souhrn dění v organizaci zahrádkářů v Bolaticích za 60 let. Práce to určitě
nebyla lehká, a proto patří vřelý dík všem těm, kteří stáli u zrodu organizace, i těm, kteří pracovali poctivě všechna ta léta až do dnešních dnů, aby udrželi naši organizaci nadále alespoň
na tak dobré úrovni jako doposud. Nebudeme ani v následujících letech ochabovat v naší činnosti a vynasnažíme se o dobrou spolupráci s obecním úřadem a dalšími složkami, aby naše
obec ještě více zkrásněla.				
Za ČZS Karel Matelský

Klub seniorů

D

ne 27. 2. 2018 byla na členské schůzi Klubu seniorů zvolena nová 7-členná rada.
Na následující schůzi předsedkyně Klubu seniorů poděkovala předcházejícím členům výboru
za práci, kterou pro Klub seniorů vykonali, s přáním dobré následující spolupráce.
Členové Klubu seniorů byli seznámeni s výší dotace z Obecního úřadu Bolatice, s návrhem
rozpočtu na rok 2018, kde plánujeme zájezdy po moravské zemi, zájezdy do divadla, výlety
po okolí, vystoupení seniorek v naší a okolních obcích, zpěv hlučínských písní ve skanzenu,
tance a mnohé jiné.
V měsíci březnu zpestřily seniorky svým vystoupením oslavu MDŽ v Chuchelné, zúčastnily se
soutěže „Člověče, nezlob se“ v Bělé, kde soutěžilo 7 družstev. Umístily jsme se na krásném
3. místě. Velkých ovací se tam dostalo zábavnému vystoupení seniorek.

Velikonoční farní ples jsme obohatily vystoupením „Vídeňský valčík“. K radostné atmosféře přispěly seniorky svým vystoupením v Závadě na zábavném odpoledni „Čaj o páté“. Těmito vystoupeními utužujeme dobrou spolupráci s Kluby seniorů okolních obcí.
V dubnu jsme uskutečnily společnou vycházku do přírody, vyjížďku na kolech se zakončením
ve skanzenu, kde jsme si zazpívaly folklórní písně v hlučínském nářečí. Počasí nám přálo a setkání vypovídalo o spokojenosti zúčastněných.
Koncem měsíce dubna proběhlo setkání členů Klubu seniorů s oslavou „Dne matek“, pohoštěním a kulturním programem, které si připravili členové klubu.
Za Klub seniorů Magda Ratajová
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Hasičské jednotky absolvovaly v březnu první ročník odborné
přípravy „Opavská rally“

T

řetí březnovou sobotu roku 2018 se v katastrálním území obcí Bolatice a Štěpánkovice uskutečnil první ročník Opavské rally zaměřené na přípravu jednotek požární ochrany obcí.
Do akce pořádané OSH Opava spolu s okresní odbornou radou represe, SDH obcí s okrskem
11 a pod záštitou ředitele HZS MSK ÚO Opava se zapojilo osmnáct jednotek z okresu Opava
rozdělených do dvou kategorií.
Na soutěžní družstva čekalo během velmi chladného dne pět stanovišť. Na nich si členové hasičských jednotek obcí mohli v praxi ověřit své znalosti, schopnosti a dovednosti pod dohledem
zkušenějších kolegů a příslušníků Hasičského záchranného sboru MSK.
První stanoviště: „Požár a vyhledání osob“ Bolatice
Byl hlášen požár průmyslové budovy, kouř z vrat jedné z místností v budově v Bolaticích v průmyslové zóně (areál DK 1).
Jednotka měla za úkol vyhledat dvě osoby uvnitř objektu s dodržením všech bezpečnostních zásad.
Zakouření bylo simulováno plátěným pytlem přes přilbu a masku zasahujících hasičů. Hledanými osobami byly dvě figuríny.
Druhé stanoviště: „Pomoc při pátrání v lese“ Štěpánkovice - Svoboda
Toto stanoviště bylo připraveno tak, aby byly jednotky připraveny na řešení mimořádné události,
která vznikne v průběhu plnění jiného zadaného úkolu.
Scénářem nenadálé situace bylo: „Z protějšího stavení vyběhla žena, která žádala o pomoc. Pod
jejím manželem se probořila střecha a je zasypán troskami“.
Pod troskami střechy byla osoba v bezvědomí. Jednotka musela osobu vynést a poskytnout
předlékařskou pomoc do příjezdu ZZS. Resuscitace probíhala na cvičné figuríně.
Během příjezdu na dané stanoviště si jednotky mohly všimnout, že na hasičské zbrojnici je umístěn
znak AED (automatický defibrilátor). Cvičný AED mohly jednotky použít pro usnadnění resuscitace.
Třetí stanoviště: „Dopravní nehoda s velkým počtem zraněných“ Štěpánkovice - Albertovec
Dalším úkolem byla pomoc jednotce, která zasahuje na místě hromadné dopravní nehody.
Každá jednotka musela ošetřit deset zraněných osob při dopravní nehodě dvou osobních vozidel, následně reagovat na výbuch jednoho z automobilů a poranění zasahujících hasičů.
Jednotky měly spolupracovat s již zasahující jednotkou. Ta se postarala o zabezpečení dopravní
nehody (označení, trojnásobná protipožární ochrana atd.), dále zde mohly být využity znalosti
metody START (Snadné Třídění A Rychlá Terapie).
Po výbuchu jednoho vozidla, simulovaného petardou, se zhroutili zasahující hasiči a velitel
zásahu upadl do šoku. Velitel soutěžní jednotky měl převzít velení, ohlásit situaci na místě
na KOPIS, požádat o posily a dostat všechny zraněné do bezpečné vzdálenosti.
Čtvrté stanoviště: „Štafeta 4×X metrů“ Štěpánkovice
Štafeta byla pojata jako TFA. Jednalo se o rychlé natažení hadic B a následné smotání prvním
soutěžícím z družstva. Následoval výstup na lešení a vytažení dvou sudů naplněných vodou.
Třetím úkolem bylo vysekání otvoru do OSB desky bourací sekyrou, která simulovala prostup
zamčenými dveřmi. Posledním úkolem štafety bylo uhašení skutečného požáru benzínu práškovým PHP.
Na stanovišti rozhodoval nejrychlejší čas družstva.

Páté stanoviště: „Test v oblasti PO“ v Bolaticích
Samostatným úkolem každého člena družstva bylo vyplnit test. Test se týkal nejen činnosti jednotek u zásahu, ale i oblasti prevence a technických prostředků, nebo SH ČMS.
Jednotka musela vypracovat test na PC na místní zbrojnici.
Hasičské jednotky plnily přichystané úkoly v počtu 1+3 (velitel a 3 hasiči) s vlastní technikou
(dopravní automobil nebo cisterna). Při jednotlivých úkolech používaly výbavu z vlastních hasičských automobilů.
Po splnění každého z úkolů, které byly navíc časově omezeny, proběhlo vždy hodnocení s přítomnými hodnotiteli a nakonec bodové ohodnocení jednotky. Hodnotitelé sledovali souhru jednotky,
taktické postupy, práci s výbavou, komunikaci, bezpečnost, práci velitele a další.
Hlavním cílem rally je umožnit členům dobrovolných hasičských jednotek vyzkoušet si různé
situace, které se neobjevují v jejich každodenním životě příliš často, ale musí na ně být dostatečně připraveni.
Sami pak mohou vyhodnotit, kterým tématům by mohli věnovat svou další odbornou přípravu.
Opavskou rally si hasičské jednotky splnily povinnost provést taktické cvičení.
V rámci závěrečného vyhodnocení byla vyhlášena pouze jedna jednotka, která se prezentovala
nejlépe. V kategorii JPO II a III to byla JSDH obce Kravaře a v kategorii JPO V to byla jednotka
z obce Malé Hoštice.
Na závěr bych chtěl poděkovat SDH Bolatice, Štěpánkovice a Svoboda za přípravu stanovišť, obcím Bolatice a Štěpánkovice za poskytnutí prostor a podporu, HZS MSK ÚO Opava za zapůjčení
techniky a umožnění účasti hodnotitelů z řad HZS MSK, dále bych poděkoval za aktivní přístup
11. okrsku a členům za pomoc a organizaci.
Zvláštní poděkování patří všem figurantům a rozhodčím, kteří vydrželi mrazivé počasí. Všem
děkuji za účast a těším se na další ročník a nesmíme zapomenout poděkovat i těm, kteří nám
pronajali své prostory a techniku, DK 1, Hřebčín Albertovec, HZS MSK Opava. A všem příznivcům
a nadšencům této soutěže.
Všem dík a těšíme se na příští rok. 			
Za SDH Vojtěch Feher
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F

utsalový klub Shooters Bolatice také v roce 2017 bojoval o cenné sportovní vavříny se dvěma
týmy. Ambicióznější A tým je dlouholetým účastníkem Moravskoslezského krajského přeboru,
a začátek roku ho tak zastihl v závěru soutěžního ročníku 16/17. Ten nakonec „áčko“ zakončilo
těsně pod pomyslným středem tabulky na šestém místě v devítičlenné tabulce. Rezervní tým
B hraje tradičně nižší okresní soutěže s cílem porovnat výkonnost s dalšími celky Opavska
a Ostravska, kdy prioritou nejsou výsledky a postavení v tabulce. Na jaře 2017 tak „béčko“
zakončilo sezonu patnácté v šestnáctičlenné tabulce. Je tedy třeba poznamenat, že sportovní
cíle nebyly zcela naplněny.
Mezi březnem a říjnem, kdy se nehrají futsalové soutěže, je činnost klubu omezena. V mezidobí
se snažíme aktivně účastnit akcí pořádaných obcí.
Již několik let pořádáme v první polovině července futsalový turnaj pro veřejnost. Přestože je
každoročně cílem, jako poděkování obci za podporu, uspořádat turnaj pouze pro sportovce
z Bolatic a Borové, nízký zájem o sport obecně nás nutí přizvat i přespolní týmy. V tomto roce
se po letech strávených na hřišti „v důlku“ turnaj konal na kvalitnější hrací ploše hřiště FK
Bolatice. Novinkou byla také hra na větší branky (určené pro soutěžní zápasy přípravek), což
mělo za cíl snížit rozdíly mezi týmy s hráči, kteří hrají fotbal soutěžně, a týmy ryzích „hobíků“.
Protože se formát turnaje osvědčil, připravujeme podobný i pro rok 2018 a doufáme, že se
podaří přitáhnout více místních celků.
Říjen je pak každoročně měsícem startu přípravy na nový soutěžní ročník ve sportovní hale,
po kterých následuje série turnajů až do vánočních svátků. Stejně jako v létě i v zimě je již několik let pořádán halový předvánoční turnaj v místní sportovní hale. Také před posledními Vánocemi se podařilo uspořádat sportovní akci s cílem především se odreagovat před závěrem roku.
V roce 2017 nastoupilo do soutěžních zápasů obou celků celkem dvacet hráčů, z nichž plných
šestnáct je z Bolatic nebo Borové.
Stejně jako v minulých letech by futsalový tým Shooters rád poděkoval všem, kteří se aktivně
podílejí na chodu klubu, speciálně pak děkujeme představitelům obce Bolatice. Pavel Duda

Vítání občánků

U

vítání malého človíčka do svazku obce se uskutečnilo 18. března v kulturním domě. Bylo
přivítáno 52 dětí - 19 holčiček a 33 chlapečků.
Nejoblíbenější loňská jména jsou Karolína a Šimon.
Příjemnou atmosféru nedělního odpoledne vytvářelo vystoupení dětí z mateřské školy a hudebně-dramatického kroužku Bohoušek ze ZŠ.
Nad kolébkou popřály dětem šťastný a spokojený život tři sudičky.
Po kulturním vystoupení byli noví občánci přivítáni starostou obce Mgr. Herbertem Paverou.
Na uvítanou do života darovala obec nejmladším občánkům finanční dar, osušku s vyšitým
jménem a pamětní list. Maminky byly obdarovány kytičkou.
Na závěr bylo připraveno focení společné a rodinné u kolébky se sudičkami.
Vítání občánků je pro nás každý rok velmi milá událost. Máme radost, když v naší obci přibývají
krásné děti.					
Marcela Bochňáková

Narození:
schůzevydání
- Počet od Výroční
minulého
- Počet od začátku roku		

6
12

Úmrtí
- Počet od minulého vydání
- Počet od začátku roku		

7
13

Jubilanti
90 let – 1, 85 let – 6, 80 let – 7, 75 let – 5,
70 let – 6
			

Marcela Bochňáková

Akce na květen a červen
06. 5. - Oslava Dne matek (pořadatel SNS)
10. 5. - Zuzana Bubílková - Jak se nezbláznit z politiky…
11. 5. - Dílna Zuzany Bubílkové
15. 5. - Halina Pawlowská - Chuť do života
26. 5. - Dětská hasičská soutěž
01. 6. - Kácení máje
02. 6. - Kácení máje na Borové
16. 6. - Letecký a dětský den na letišti v D. Benešově - Zábřehu
23. 6. - Myslivecké odpoledne pro děti
24. 6. - Myslivecká slavnost
					Gabriela Bočková
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BOLATICKÁ 20

Z

e všech přihlášených na pochod byli následně vylosováni dva šťastlivci, kteří získali poukaz
na zájezd na Dolní Moravu, který se koná 12. května 2018.
Celý den se o občerstvení na koupališti starali zaměstnanci penzionu Na koupališti, za což jim
touto cestou děkujeme. V odpoledních hodinách zahrála k poslechu a tanci country skupina
KARAVANA.
Turisté Bolatic děkují všem, kteří se zúčastnili pochodu nebo běhu „BOLATICKÁ 20“ a přispěli
tak k dobré náladě a udělali také něco dobrého pro své zdraví.
Děkujeme sponzorům, kteří zajistili nejen ceny pro běžce a pro chodce, ale díky finančním
darům také prostředky na provoz závodu.
Děkujeme všem, kteří přispěli dobrovolným vstupným na postižené spoluobčany v naší obci.

Spolky/Organizace

19
pokračování ze str. 1

A samozřejmě děkujeme pořadatelům, kteří obětovali nejen jednu volnou neděli a jak se říká
za guláš a pivo zajistili bezchybný průběh akce a pokorně si nechali vyčíst některé nedostatky
od závodníků a přihlížejících.
Další informace najdete na stránkách www.turistibolatice.cz a výsledky na www.behej.com.
Poděkování patří hlavně sponzorům „Bolatická 20“ 2018
Obec Bolatice, STOKLASA, Údržba budov, Kofola, Rajec, ARMAST, Elektrorevize Blokeš, Čalounictví Valenta, Oriflame, Pneu servis BARUM, Bezva kolo, AUTO TOP Sněhota Zábřeh, Penzion
Na koupališti, Pekárna AZPEK, Květinářství Mazal, Lité podlahy Duda, Autoservis Bortlík, LANEX,
CONROP, DK 1.
A poděkování patří také Lesům ČR, které nám umožnily uskutečnit akci na jejich katastru.
							 Josef Blokeš

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

březen - duben 2018

20

Spolky/Organizace

20 km - MUŽI DO 39 LET

20 km - MUŽI NAD 60 LET

UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

1.

Antczak Robert

22

Easy Run Racibórz

1981

A

1:11:03,1

ODSTUP

UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

1.

Vynikal Bedřich

87

AVA

1952

D

1:29:21,4

ODSTUP

2.

Janeček Roman

71

Caramba! Team

1981

A

1:13:51,9

0:02:48,8

2.

Adamec Zdeněk

41

Studénka

1952

D

1:34:51,3

0:05:29,9

3.

Pašek Petr

11

Energy Team Bolatice

1985

A

1:14:22,1

0:03:19,0

3.

Jadrníček Petr

62

Pedro Poruba

1957

D

1:41:55,4

0:12:34,0

4.

Jelšík Lukáš

29

Pohunci na výletě

1987

A

1:22:21,5

0:11:18,4

4.

Hrabuška Jaroslav

66

MK Seitl Ostrava

1957

D

1:49:54,9

0:20:33,5

5.

Trzaskalik Szymon

74

Rogow

1994

A

1:23:21,9

0:12:18,8

5.

Cypra Zdeněk

38

SK Valašského království

1949

D

1:51:40,3

0:22:18,9

6.

Burda Filip

2

JSDH Kateřinky

1991

A

1:23:42,1

0:12:39,0

6.

Urbiš Jan

33

AO Kobeřice

1949

D

1:53:44,6

0:24:23,2

7.

Černoch Karel

45

Model Run Team

1987

A

1:24:44,6

0:13:41,5

8.

Ulmann Dominik

18

UK FTVS

1995

A

1:25:22,6

0:14:19,5

9.

Stoklasa Bohumír

50

Bosima

1979

A

1:25:30,8

0:14:27,7

UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

ODSTUP

10.

Jedlička Patrik

30

Těškovice

1985

A

1:25:53,7

0:14:50,6

1.

Krejčiříková Denisa

32

VZS Ostrava

1988

E

1:22:03,3

11.

Vetyška Zdeněk

67

Kobeřice

1983

A

1:27:27,4

0:16:24,3

2.

Voráčková Adéla

84

SSK Vítkovice

1993

E

1:24:23,6

0:02:20,3

12.

Havelka Lukáš

15

Město Albrechtice-Krnov

1981

A

1:27:57,1

0:16:54,0

3.

Legerská Hana

85

SSK Vítkovice

1985

E

1:28:30,9

0:06:27,6

13.

Beneš Pavel

24

Cinelli Team

1986

A

1:28:22,1

0:17:19,0

4.

Kašparová Lucie

31

MK Seitl Ostrava

1987

E

1:32:44,4

0:10:41,1

14.

Petrásek Jan

86

Opava

1985

A

1:28:50,2

0:17:47,1

5.

Klapetková Kristýna

43

Chvalíkovice

1995

E

1:44:22,9

0:22:19,6

15.

Hanzlík Patrik

42

DB-Zábřeh

1982

A

1:31:36,0

0:20:32,9

6.

Dedková Lenka

82

Olbramice

1979

E

1:53:34,8

0:31:31,5

16.

Cyrus Petr

46

Dolbend

1982

A

1:32:14,5

0:21:11,4

17.

Heider Radim

52

Prajzský BK Kravaře

1990

A

1:33:11,8

0:22:08,7

18.

Koktan Ondřej

80

BK Olbramice

1998

A

1:37:34,6

0:26:31,5

UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

ODSTUP

19.

Straszewski Leszek

75

KS M.E.T.A.

1979

A

1:41:41,6

0:30:38,5

1.

Pastorová Petra

44

MK Seitl Ostrava

1977

F

1:20:57,8

20.

Jadrníček Jan

63

Master Design

1983

A

1:41:56,0

0:30:52,9

2.

Jalůvková Renáta

69

Caramba! Team

1978

F

1:42:13,0

0:21:15,2

21.

Janko Dalibor

83

VZS Ostrava

1979

A

1:42:58,3

0:31:55,2

3.

Salamonová Kateřina

49

Dolní Lhota

1975

F

1:46:11,0

0:25:13,2

22.

Strýček Ludvík

1

Bílovec

1983

A

1:47:29,1

0:36:26,0

4.

Hermanová Kateřina

73

Město Albrechtice

1977

F

1:51:59,7

0:31:01,9

UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

ODSTUP

UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

ODSTUP

1.

Škapa Marek

57

MK Seitl Ostrava

1971

B

1:18:00,2

1.

Boček Radim

207

TJ Sokol Opava

1999

M10

0:35:57,6

20 km - ŽENY DO 39 LET

20 km - ŽENY 40 - 49 LET

20 km - MUŽI 40 - 49 LET

10 km - KONDIČNÍ MUŽI

2.

Lesik Krzysztof

10

Wodzisław Ślaski

1974

B

1:18:12,2

0:00:12,0

2.

Němec Jakub

212

Caramba! Team

1984

M10

0:38:26,7

0:02:29,1

3.

Jeziorski Piotr

53

Caramba! Team

1978

B

1:19:48,6

0:01:48,4

3.

Balarin David

209

Bolatice Bé

1970

M10

0:38:45,0

0:02:47,4

4.

Mrovec Dušan

14

Extreme Sport Club Selník

1969

B

1:19:57,4

0:01:57,2

4.

Moronge Dennis

205

Extreme Sport Club Selník

1982

M10

0:39:37,1

0:03:39,5

5.

Stoszek Jan

28

VZS Ostrava

1976

B

1:21:08,1

0:03:07,9

5.

Holuša Miloš

203

Extreme Sport Club Selník

1965

M10

0:39:51,0

0:03:53,4

6.

Gargoš Stanislav

36

Caramba! Team

1971

B

1:21:17,8

0:03:17,6

6.

Vitásek Tomáš

231

Kobeřice

1975

M10

0:40:11,7

0:04:14,1

7.

Węglarczyk Krzysztof

9

Forma Wodzisław Sl.

1977

B

1:21:23,2

0:03:23,0

7.

Blažek Ondra

204

Extreme Sport Club Selník

1991

M10

0:41:03,6

0:05:06,0

8.

Konvička Adam

47

Ostrava

1977

B

1:21:46,5

0:03:46,3

8.

Polášek Petr

208

Bobrovníky

1976

M10

0:41:36,5

0:05:38,9

9.

Kuczok Miroslaw

8

Wodzisław Ślaski

1972

B

1:21:56,6

0:03:56,4

9.

Maňásek Václav

229

Štěpánkovice

1990

M10

0:41:37,2

0:05:39,6

10.

Škurek Viktor

48

Brantice

1971

B

1:23:25,2

0:05:25,0

10.

Liška Petr

218

FC-B7 TÝM!!!

1977

M10

0:41:48,2

0:05:50,6

11.

Kabaja Jiří

25

Běhat nás baví

1974

B

1:23:34,8

0:05:34,6

11.

Šňupárek Matěj

211

Ostrava

1999

M10

0:42:20,7

0:06:23,1

12.

Ferenz Jan

19

Prajzský BK Kravaře

1976

B

1:25:51,0

0:07:50,8

12.

Hollesch Marek

225

Bolatice Bé

1970

M10

0:42:25,7

0:06:28,1

13.

Grycman Kazimir

23

Ciechowice

1972

B

1:26:31,0

0:08:30,8

13.

Bečák Zdeněk

210

Ostrava

1969

M10

0:48:26,8

0:12:29,2

14.

Koupil Vít

6

Bolatice

1978

B

1:27:04,7

0:09:04,5

14.

Pěruška Pavel

201

Holoubci Kylešovice

1958

M10

0:48:33,6

0:12:36,0

15.

Jalůvka Tomáš

68

Caramba! Team

1977

B

1:27:19,4

0:09:19,2

15.

Theuer Petr

224

Bolatice

1989

M10

0:48:39,8

0:12:42,2

16.

Vilč Martin

20

Červena jahoda

1974

B

1:28:34,8

0:10:34,6

16.

Stuchlík Karel

228

Prajzský BK Kravaře

1961

M10

0:49:16,2

0:13:18,6

17.

Glogar Daniel

70

Tur de bir

1978

B

1:31:25,7

0:13:25,5

17.

Wittek Lukáš

217

Kravaře

1977

M10

0:49:45,2

0:13:47,6

18.

Artim Radek

37

BK Ludgeřovice

1970

B

1:32:00,9

0:14:00,7

18.

Rinka Tomáš

227

Prajzský BK Kravaře

1979

M10

0:51:41,0

0:15:43,4

19.

Janásek Aleš

4

AAAA Výškovice

1972

B

1:33:38,2

0:15:38,0

19.

Menzel Pavel

213

Ostrava

1972

M10

0:52:48,7

0:16:51,1

20.

Popek Martin

64

BK Ludgeřovice

1970

B

1:33:45,2

0:15:45,0

20.

Selník Miroslav

206

Extreme Sport Club Selník

1961

M10

0:54:43,4

0:18:45,8

21.

Špaček Martin

21

Červena jahoda

1976

B

1:34:31,2

0:16:31,0

21.

Rinka Erich

226

Prajzský BK Kravaře

1954

M10

0:55:40,8

0:19:43,2

22.

Blokeš František

5

Bolatice Bé

1971

B

1:36:26,4

0:18:26,2

22.

Rýmař Martin

202

Bolatice

1983

M10

0:57:05,6

0:21:08,0

23.

Tégláš Pavel

51

Hlučín

1969

B

1:36:34,9

0:18:34,7

23.

Bytomský Petr

200

Bolatice

1984

M10

1:01:03,8

0:25:06,2

24.

Kurka Michael

40

Energy Team Bolatice

1978

B

1:36:49,7

0:18:49,5

24.

Kaska Jan

221

Ostrava

1977

M10

1:05:22,6

0:29:25,0

25.

Dedek Vladimír

81

BK Olbramice

1978

B

1:37:51,1

0:19:50,9

25.

Harazim Roman

230

1. PKO Praha

1975

M10

1:06:05,5

0:30:07,9

26.

Jochim Petr

77

Kravaře

1978

B

1:38:31,1

0:20:30,9

26.

Duda Daniel

76

Energy Team Bolatice

1979

M10

1:14:06,8

0:38:09,2

27.

Kamrád Josef

61

Chuchelná

1974

B

1:39:24,9

0:21:24,7

27.

Stuchlík Karel st.

222

Prajzský BK Kravaře

1937

M10

1:24:59,9

0:49:02,3

28.

Boremlijski Petr

27

VZS Ostrava

1976

B

1:40:53,3

0:22:53,1

29.

Luksza Radek

54

MK Seitl Ostrava

1974

B

1:41:09,8

0:23:09,6

30.

Beran Jan

12

Vítkov

1971

B

1:41:24,2

0:23:24,0

UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

ODSTUP

31.

Žebrák Zbyněk

58

Lepus.cz

1971

B

1:43:19,0

0:25:18,8

1.

Brableczová Renáta

219

Ostrava

1980

Z10

0:49:14,7

32.

Král Roman

78

SKI CENTRUM ODRY

1969

B

1:44:51,0

0:26:50,8

2.

Kuchařová Petra

215

BK Ludgeřovice

1974

Z10

0:52:00,2

0:02:45,5

33.

Žídek Roman

26

Prajzský BK Kravaře

1977

B

1:47:01,8

0:29:01,6

3.

Hrubá Lenka

220

Bohuslavice

1981

Z10

0:54:57,6

0:05:42,9

34.

Zajac Marek

7

Ostrava

1978

B

1:48:04,2

0:30:04,0

4.

Božová Věra

223

MK Seitl Ostrava

1966

Z10

0:57:05,4

0:07:50,7

35.

Kocián Jiří

17

Kravaře

1969

B

2:03:00,5

0:45:00,3

5.

Konkolová Monika

216

BK Ludgeřovice

1975

Z10

1:03:40,9

0:14:26,2

6.

Artimová Pavlína

214

BK Ludgeřovice

1974

Z10

1:03:41,1

0:14:26,4

UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

ODSTUP

1.

Škurek Kryštof

z8

Cyklistika Krnov

2003

C15

0:11:20,7

10 km - KONDIČNÍ ŽENY

20 km - MUŽI 50 - 59 LET
3 km - CHLAPCI 11 - 15 LET

UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

1.

Vojkůvka Jan

60

Chuchelná

1968

C

1:19:01,7

ODSTUP

2.

Pavlík Miroslav

35

Mountaintime Felt Aropec

1964

C

1:23:05,4

0:04:03,7

3.

Halfar Stanislav

34

AO Kobeřice

1964

C

1:29:42,0

0:10:40,3

2.

Řehánek Přemek

z14

2003

C15

0:11:27,8

0:00:07,1

4.

Bořucký Jiří

72

Prajzský BK Kravaře

1961

C

1:34:13,0

0:15:11,3

3.

Stoszek Filip

z4

VZS Ostrava

2005

C15

0:11:45,5

0:00:24,8

5.

Staněk Vladimír

3

Ostrava

1963

C

1:35:34,6

0:16:32,9

4.

Pašek Štěpán

z1

Borová

2006

C15

0:12:14,7

0:00:54,0

6.

Hlavica Pavel

79

Orli Ostrava

1968

C

1:36:57,3

0:17:55,6

5.

Pagáč Filip

z15

2003

C15

0:12:15,8

0:00:55,1

7.

Salawa Jiří

39

X TEAM Hlučín

1967

C

1:36:59,1

0:17:57,4

6.

Dedek Jan

z16

BK Olbramice

2004

C15

0:12:53,8

0:01:33,1

8.

Ulmann Jakub

16

Krnov

1968

C

1:37:09,7

0:18:08,0

7.

Glogar Kryštof

z11

ZŠ Vrchní

2008

C15

0:13:59,4

0:02:38,7

9.

Bardaševský Lubomír

56

BK Ludgeřovice

1962

C

1:37:42,1

0:18:40,4

8.

Hoblík Jan

z20

Borová

2006

C15

0:14:16,4

0:02:55,7

10.

Vojkůvka Zdeněk

59

Chuchelná

1961

C

1:40:10,5

0:21:08,8

9.

Pospěch Adam

z12

Borová

2008

C15

0:14:23,2

0:03:02,5

11.

Vernarský Jaroslav

13

Pepa Team Frýdek - Místek

1967

C

1:42:14,3

0:23:12,6

10.

Mráz Jakub

z5

Mrazíci

2011

C15

0:14:25,2

0:03:04,5

12.

Hájovský Tomáš

65

Hlučín

1964

C

1:53:09,6

0:34:07,9

11.

Bortlík Jiří

z13

Bolatice

2009

C15

0:19:27,5

0:08:06,8

13.

Hudeczek Pavel

55

BK Ludgeřovice

1967

C

2:08:22,2

0:49:20,5

12.

Hlaváč Vojtěch

z2

Kravaře

2010

C15

0:19:57,3

0:08:36,6

3 km - DÍVKY 11 - 15 LET

600 m - Dívky 7 - 10 LET

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

březen - duben 2018

UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

1.

Dudová Zoe

42

Energy sports team Bolatice

2010

2.

Klásková Alena
Heidrová Daria

26

10
Spolky/Kultura/Sport

Ostrava

2009

Bolatice

2011

2010

C15

0:19:57,3

0:08:36,6

3.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

ODSTUP

UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

z19

Brantice

2006

D15

0:12:59,0

1.

Blokeš Sebastián

102

2015

2.

Dedek Miluláš

25

2014

3.

Liška Jakub

8

2014

Ferenz Dominik

5

2012
2014

12.

Hlaváč Vojtěch

z2

UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

1.

Daňková Adina

Kravaře

KAT.

ČAS
0:02:07,0

21

0:02:12,0

0:02:26,0

400 m - Chlapci do 6 LET

3 km - DÍVKY 11 - 15 LET

KLUB

R.N.

2.

Balarinová Karolína

z3

Bolatice Bé

2005

D15

0:13:08,2

0:00:09,2

3.

Štěpánová Natálie

z17

Bolatice

2005

D15

0:13:54,0

0:00:55,0

4.

Mrázová Markéta

z6

Mrazíci

2008

D15

0:15:09,4

0:02:10,4

5.

Matýsková Eliška

z10

Bolatice

2004

D15

0:16:37,6

0:03:38,6

4.

6.

Sněhotová Anna

z18

Bolatice

2008

D15

0:16:40,5

0:03:41,5

5.

Koupil Jan

47

7.

Kasková Štěpánka

z9

Ostrava

2007

D15

0:17:07,0

0:04:08,0

8.

Barabášová Tereza

z7

Palkovice

2011

D15

0:20:01,8

0:07:02,8

UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

1.

Blokešová Magdaléna

105

2012

600 m - Chlapci 7 - 10 LET
UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

1.

Horváth Jan

1

Bolatice

2010

KAT.

0:02:05,0

ČAS

2.

Menzel František

7

Ostrava

2010

0:02:06,0

3.

Glogar Tobiáš

18

2010

0:02:08,0

4.

Pospěch Erik

19

Bolatice

2011

0:02:21,0

5.

Koupil Adam

43

Bolatice

2011

0:02:35,0

600 m - Dívky 7 - 10 LET
UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

1.

Dudová Zoe

42

Energy sports team Bolatice

2010

KAT.

0:02:07,0

ČAS

2.

Klásková Alena

10

Ostrava

2009

0:02:12,0

3.

Heidrová Daria

26

Bolatice

2011

0:02:26,0

KAT.

ČAS

KAT.

ČAS

400 m - Dívky do 6 LET
KLUB

R.N.

2.

Zajácová Ema

48

2012

3.

Horváthová Ema

112

2015
2012

4.

Antczak Kalina

6

5.

Martínková Terezie

81

2013

6.

Fidlerová Valerie

83

2012

7.

Kupková Melanie

87

2012

8.

Matýsková Alexandra

130

2013

BOLATICKÁ 20

400 m - Chlapci do 6 LET

Vasaloppet 2018
UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

1.

Blokeš Sebastián

102

2015

2.

Dedek Miluláš

25

2014

3.

Liška Jakub

8

2014

P

KLUB

R.N.

4.
rvní

KAT.

ČAS

Ferenz
Dominik
2012 a Marek Hollesch
březnový
víkend
jsme se ve5 složení David Balarin, František Blokeš
zúčastnili
závodu Visma
Koupil Jan
47 ski classic v dálkovém běhu na lyžích
2014 – legendárního Vasaloppetu (Vasova běhu) ve Švédsku, který se koná již od roku 1922. Celý průběh vysílala v přímém přenosu i Česká televize. Start byl tradičně ve městě Sälen, kdy přesně v 8 hodin odstar400 m - Dívky do 6 LET
tovalo téměř 16 tisíc účastníků na 90 km dlouhou trať do města Mora ve středním Švédsku.
UM.
PŘÍJMENÍ A JMÉNO
S.Č.
R.N. KAT.
ČAS
Tomuto závodu předcházela naše pravidelná účast naKLUB
Jizerské „50“ a zároveň
v českém seriálu
dál1.
Blokešová
Magdaléna
105
2012
kových běhů „SKITOUR“, což nám podle výsledků zajistilo pozice v první čtvrtině startovního pole.

z Bolatic
5.

2.

Zajácová Ema

48

2012

3.

Horváthová Ema

112

2015

4.

Antczak Kalina

6

2012

5.

Martínková Terezie

81

2013

6.

Fidlerová Valerie

83

2012

7.

Kupková Melanie

87

2012

8.

Matýsková Alexandra

130

2013

Švédsko nás přivítalo mrazivým počasím a na rozdíl od předcházejících let také spoustou sněhu. Navíc sněžilo i během závodu, na který bylo těžké namazat. Ačkoliv to byl nejpomalejší
závod za posledních 12 let, my jsme si už kolem 16 hodin užívali pozávodního servisu, který
měli organizátoři perfektně zvládnutý včetně převozu věcí z místa startu, úschovny lyží, sprch
a občerstvení pro všechny účastníky. Spousta závodníků dojížděla do cíle až za tmy ve večerních
hodinách za notného povzbuzování diváků.
Byl to pro nás skvělý zážitek a možná se tam někdy vrátíme.
Účastníci běhu
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Hledání ztraceného času
VÝZVA k poskytnutí historických fotografií
Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyżanowice vyzývají občany k zaslání historických fotografií z našeho regionu:
• historické fotografie s tematikou událostí každodenního života z území Hlučínska lze zasílat do 31. 5. 2018 na e-mail: hlucinsko@hlucinsko.eu, popř. odevzdat v kanceláři Sdružení
obcí Hlučínska na Obecním úřadě v Bolaticích, Hlučínská 3, 747 23 Bolatice, kde je bude možné také nascanovat;
• téma fotografií je volné: rodinné i veřejné události, život občanských, církevních či zájmových spolků, historicky a politicky významné okamžiky - válečné události, rok 1989,
vstup do EU..., fotografie proměny krajiny či významných budov. Uvítáme především fotografie z privátních archivů a neformální snímky z rodinných alb;
• požadovaná kvalita fotografií: delší strana minimálně 1 500 px; (vybrané fotografie pro výstavu dodají majitelé ve velikosti 4000 px nebo je poskytnou organizátorovi k nascanování),
počet snímků není omezen;
• u každé fotografie je třeba uvést krátký popis (označení události, místo a rok zhotovení, popř. jména zachycených osob);
• poskytovatel spolu s fotografiemi rovněž zašle své kontaktní údaje;
• poskytovatel fotografie souhlasí s použitím fotografie pro účely realizace projektu;
• poskytovatel fotografie souhlasí s tím, že vybrané snímky mohou být použity v rámci projektu „Hledání ztraceného času“, pro tvorbu česko-polského kalendáře, budou vytištěny
a vystaveny na výstavách a mohou být zveřejněny na webových stránkách, či v denním tisku;
•zasláním fotografií poskytovatel fotografií potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými pravidly této výzvy.						
Lenka Osmančíková
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Festival kultury
a hlučínských řemesel

8. července 2018 od 14.00 hodin
Mírové náměstí v Hlučíně

Můžete se těšit na folklorní soubory a kapely
z Hlučínska a na jarmark regionálních výrobků
a řemesel. Občerstvení zajištěno.

VSTUP ZDARMA

Akce je realizována v rámci projektu „Festival kultury a hlučínských řemesel 2018“, který je spolufinancován
Moravskoslezským krajem v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2018.

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ
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řijměte pozvání na Prajzku, neboli Hlučínsko, do malebného
kraje nacházejícího se mezi řekami Opavou a Odrou, městy Opavou
a Ostravou a na severu lemovaném polskou hranicí. Hlučínsko je krajinou rozlehlých úrodných lánů, zelených lesů a vodních ploch, oplývající nejen přírodními krásami, ale i množstvím dochovaných kulturních památek, pestrou škálou
architektonických a řemeslných zajímavostí, folklorními tradicemi, pohostinností a přátelským
duchem.
Na své si zde přijdou nejen milovníci dějin, kteří zde na každém kroku budou nacházet otisky
jednotlivých historických etap, ale také nadšenci cykloturistiky, jež mohou využít hustou síť
cyklotras táhnoucích se celým regionem. Hlučínsko se pyšní také svébytným folklórem a tradicemi a množstvím lidových slavností jako jsou odpusty, dožínky či kulturní festivaly.
Jak to u nás vypadá, můžete zhlédnout na www.hlucinsko.tv, na www.hlucinsko.com
a na www.facebook.com/SdruzeniObciHlucinska/.
Ale nejlepší bude, když to posoudíte sami a přijedete nás navštívit. Aby vám neunikla žádná
důležitá událost, připravili jsme pro vás tento kulturní kalendář.
Těšíme se na setkání s vámi.

Červen
1. 6. Hlučín - Den s Integrovaným záchranným systémem.
2. 6. Bolatice, Ostrava - Hošťálkovice - Kácení máje.
2. 6. Sudice - Smažení vajec.
2. - 4. 6. Chlebičov - Motorkářský sraz.
3. - 4. 6. Hlučín - IRIS - prodejní výstava.
3. 6. Hať - multižánrový festival HAFEST.
3. 6. Dolní Benešov - Sportovní den města.
3. 6. Bolatice - Borová, Darkovice, Sudice - Kácení máje.
3. 6. Ludgeřovice - Janáčkův máj.
3. 6. Ostrava Lhotka - Honění krále ve Lhotce.
3. 6. Kravaře - Prajzska rely.
3. 6. Dobroslavice - Cyklovýlet do Dolního Benešova-Zábřehu.
3. 6. Ostrava Petřkovice - 7. ročník recesistického
Výstupu na Landek.
4. 6. Rohov - Memoriál H. Hluchníka.
5. 6. Kravaře - Janáčkův máj.
5. - 6. 6. Chlebičov - Motorkářský sraz.
6. 6. Hlučín - Partička.
9. 6. Hlučín - Noc kostelů a muzejní noc.
9. 6. Ludgeřovice - Noc kostelů.
9. - 11. 6. Hlučín - Motoscuk 2017.
10. 6. Chlebičov - Soutěž veteránů.
10. 6. Hať - Retrochrchel.
10. 6. Štěpánkovice - Den obce.
10. 6. Štěpánkovice - Z pohádky do pohádky.
10. 6. Velké Hoštice - Místní výstava drobného zvířectva.
10. 6. Služovice - Gulášové hody.
10. 6. Chlebičov – Soutěž veteránů v požárním sportu.
10. - 11. 6. Dolní Benešov - Hudební jaro na Hlučínsku.
10. - 11. 6. Markvartovice - Odpust, 640 let obce
Markvartovice.
11. 6. Kravaře - Běh zámeckým parkem.
11. 6. Chlebičov - Moravskoslezský pohár v požárním sportu.
16. 6. Rohov - Letní setkání seniorů
17. 6. Dobroslavice - Dodivadlo v parku.
17. 6. Ludgeřovice - Letní slavnost.
17. 6. Hať - Retrozetor.
18. 6. Kravaře - Divadelní představení na zámku.
20. 6. - 17. 9. Hlučín - Výstava: Stavebnice lego pro všechny.
23. - 25. 6. Vřesina - Turnaj tří konců a sportovní slavnosti.
24. 6. Služovice - Služovický odpust.
24. 6. Hlučín - Street basketbal.
24. 6. Ostrava Hošťálkovice - Hošťálkovická pouť.
24. 6. Oldřišov - Fotbalový turnaj žáků.
24. - 25. 6. Bělá, Sudice, Velké Hoštice - Odpust.
24. - 25. 6. Píšť - Místní výstava drobného zvířectva.
24. 6. Dolní Benešov - Myslivecké hody.
25. 6. Kravaře - Divadelní představení na zámku.
25. 6. Kobeřice - Myslivecký den.
25. 8. Darkovice - Rock Na Hrázi.
26. 8. Darkovice - Dožínky.

30. 6. Ludgeřovice - Zahradní slavnost.
30. 6. - 2. 7. Strahovice - Oslavy výročí 90 let od založení SDH Strahovice.
Červenec
1. 7. Hať - Den obce.
1. 7. Hlučín - Zahájení prázdnin.
1. 7. Rohov - Rohovský odpust.
1. 7. Oldřišov - Myslivecké hody.
1. 7. Služovice - Mastné huby - festival piva a dobrého jídla.
1. 7. Ostrava Petřkovice - Petřkovický Bigboš.
1. - 2. 7. Štěpánkovice - Sportovní slavnost.
5. 7. Závada - Obecní slavnosti.
7. - 8. 7. Služovice - Sportovní slavnosti.
8. 7. Kobeřice - Jezdecký den.
8. - 9. 7. Chlebičov - Výstava drobného zvířectva.
8. - 9. 7. Štěpánkovice - Odpust na Svobodě.
9. 7. Hlučín - Festival kultury Hlučínska.
14. - 15. 7. Chlebičov - Myslivecké dny.
14. - 16. 7. Kobeřice - Sportovní slavnost.
14. - 16. 7. Hlučín - II. ročník Prajzské řezbářské
show, Slavnosti piva a Hlučínský buřtík.
15. 7. Služovice - Vrbecký odpust a večerní candrbál.
15. 7. Kravaře, Šilheřovice - Pivní slavnosti.
21. - 22. 7. Služovice - Hasičské dny.
22. 7. Velké Hoštice - Sportovní den.
22. 7. Oldřišov - Sportovní slavnost.
23. 7. Vřesina - Denní soutěž SDH.
28. - 30. 7. Bohuslavice - Anenské slavnosti.
28. - 30. 7. Strahovice - Sportovní slavnost.
29. 7. Sudice - Sportovní slavnost.
29. 7. Ostrava Hošťálkovice - Hasičská slavnost.
29. - 30. 7. Štěpánkovice - Zahrádkářská slavnost.
30. 7. Vřesina - Myslivecké odpoledne.
Srpen
4. - 5. 8. Oldřišov - Hasičská slavnost.
4. - 7. 8. Píšť - Odpust.
5. 8. Kravaře - Veterán cup SDH.
5. 8. Chlebičov - Memoriál A. Bitomského.
5. 8. Hlučín – III. ročník Guláš fest a country večer.
6. 8. Rohov - Strassenfest.
6. - 11. 8. Chlebičov - Dětský stanový tábor.
11. - 13. 8. Kobeřice - Odpust.
12. 8. Kravaře - Sraz historických vozidel.
12. 8. Služovice - Myslivecké hody.
12. 8. Velké Hoštice - Chovatelské dny a křest hříbat.
12. - 13. 8. Kravaře - Kutský odpust.
12. - 13. 8. Šilheřovice - Šilheřovický odpust.
12. 8. Závada - Oslavy 90 let založení SDH Závada.
13. - 16. 8. Kravaře - Letní kino.
19. 8. Bolatice, Vřesina - Dožínky.
19. 8. Hlučín - Night run 2017.
19. 8. Vřesina - Volejbalová Vřesina.
19. 8. Rohov - Turnaj v kopané minižáků.

Kultura
19. - 20. 8. Chlebičov - Dny obce Chlebičov.
24. - 28. 8. Kravaře - Kravařský odpust.
25. 8. Ludgeřovice - Loučení s létem.
26. 8. Bělá - Obecní slavnosti.
26. 8. Dobroslavice - Kosení.
26. 8. Strahovice - Odpustové odpoledne s Vlčnovjankou.
26. 8. Vřesina - Ukončení prázdnin aneb Vřesina se baví.
27. 8. Hať - Haťské dožínky.
27. 8. Služovice - Oslavy výročí 20. let Kaple Nanebevzetí Panny Marie.
31. 8. - 3. 9. Malé Hoštice - Malohoštický odpust.
Září
1. - 3. 9. Hlučín - Hlučínský krmáš a Festival ohňostrojů.
1. - 3. 9. Velké Hoštice - Okresní výstava drobného
zvířectva.
2. 9. Ludgeřovice - Pohádkový les.
2. 9. Kobeřice - Den obce.
2. 9. Vřesina - Letní kino.
2. 9. Šilheřovice - Rybářské závody.
2. 9. Sudice - Rozloučení s prázdninami.
2. 9. Služovice - Sportovní odpoledne.
2. 9. Ludgeřovice - Soutěže TFA mladého hasiče
a FIREFIGHTERS CHALLENGE.
7. 9. Služovice - Vrbecký strassenfest.
8. 9. V Den plný her.
8. - 10. 9. Velké Hoštice - Výstava hroznů Slezska.
8. - 11. 9. Oldřišov - Oldřišovský odpust.
9. 9. Štěpánkovice - Gulášfest.
9. 9. Darkovice – Strassenfest.
9. 9. Dobroslavice - Běh pro živou vodu.
9. 9. Šilheřovice - Strassenfest.
9. 9. Velké Hoštice - Dožínky.
9. 9. Dolní Benešov - Pivní slavnosti.
9. 9. Chlebičov - Výstava domácích mazlíčků.
9. - 16. 9. Rohov - Výstava ovoce a zeleniny.
15. 9. Markvartovice - Krmášové koláčobraní.
15. 9. Vřesina - Noční soutěž SDH.
16. 9. Bolatice - Kobzolfest.
16. 9. Hlučín - Farmářské trhy.
16. 9. Rohov - Den sportu – kola + in-line.
16. 9. Šilheřovice - Slavnosti obce.
16. 9. Hněvošice - Setkání schol regionu Hlučínska.
16. 9. Sudice - XI. Ročník memoriál René Vitáska
o putovní pohár ve střelbě s velkorážní pistole.
16. 9. Dobroslavice - Cyklovýlet do Závady a Bělé.
16. 9. Ostrava Petřkovice - Pochod okolo Petřkovic.
16. - 17. 9. Hať - Chovatelská a zahrádkářská výstava.
16. - 17. 9. Štěpánkovice - Výstava ovoce, zeleniny a květin.
17. 9. Hať - Haťský krmáš.
23. 9. Píšť - Vinobraní.
23. 9. Kravaře - Burčákobraní.
23. - 24. 9. Kobeřice - Výstava zahrádkářů.
23. 9. Strahovice - Pivní slavnosti.
24. 9. Ludgeřovice - Putování po kapličkách.
24. 9. Sudice - Svatováclavský hudební festival.
26. 9. - 19. 11. Hlučín - Výstava: NACZA - odhalená
tajemství dávnověku.
28. 9. Závada - Pohádkový hrádek Závada.
28. 9. Štěpánkovice - Svatováclavský pochod.
29. 9. Šilheřovice - Letní kino s vinobraním.
30.9. Oldřišov - Zahrádkářská výstava.
30. 9. Hlučín - Farmářské trhy.
Říjen
1. 10. Oldřišov - Gulášové hody.
6. 10. Rohov - Pěstitelská přednáška.
7. 10. Bolatice - Barevný večer.
7. 10. Ostrava Hošťálkovice - 6. ročník Memoriálu
Michala Pětroše.
7. 10. Vřesina - Hlučínsko vřesinská šlápota.
7. 10. Štěpánkovice - Pivní slavnost.
8. 10. Bolatice - Pochod za zdravím.
8. 10. Hať - Setkání chrámových sborů Hlučínska.
10. 10. Bolatice - Den zdraví.
13. 10. Rohov - Den zdraví.
14. 10. Služovice - Vinobraní.
14. 10. Hlučín - Farmářské trhy.
15. 10. Darkovice – Zahrádkářská výstava.
15. 10. Ostrava Petřkovice - Petřkovický krmáš.
21. 10. Hlučín - Čaj o 5té.
22. 10. Kobeřice - Kobeřický půlmaraton.
22. 10. Ludgeřovice - Minifestival farních sborů.
24. 10. Bolatice - Den strašidel.
26. 10 Oldřišov – Strašidýlkování.
28. 10. Dolní Benešov - Šípková slavnost.
28. 10. Hlučín - Farmářské trhy.
28. 10. Šilheřovice - Guláš fest.
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27. 10. Dobroslavice - Kladení věnců, uspávání
broučků, lampionový průvod.
31. 10. Dolní Benešov - Pochod strašidel.
Listopad
4. - 5. 11. Kravaře - Svatební veletrh.
10. 11. Rohov - Zimní setkání seniorů.
11. 11. Dolní Benešov - Podzimní koncert Dolbendu.
11. 11. Služovice - Vesnické strašení.
11. 11. Hlučín - Svatomartinská husa.
18. 11. Služovice - Služovický jarmark.
18. 11. Velké Hoštice - Vepřové hody.
18. - 19. 11. Ludgeřovice - Výstava barevných a postavových kanárů a exotů.
19. 11. Sudice - Sudický krmáš.
26. 11. Ludgeřovice - Vítání zimy s rozsvícením vánočního stromku.
26. 11. Hlučín - Rozsvěcení vánočního stromu.
26. 11. Malé Hoštice - Vánoční jarmark.
26. 11. Štěpánkovice - Adventní koncert.
26. 11. Velké Hoštice - Výstava betlémů a rozsvícení
1. adventní svíce.
26.11. Oldřišov - Rozsvícení vánočního stromu.
30. 11. - 1. 12. Ostrava Petřkovice – Vánoční výstava.
Prosinec
1. 12. Šilheřovice, Ostrava - Petřkovice - Rozsvěcování vánočního stromu.
1. 12. Markvartovice - Adventní jarmark.
1. - 3. 12. Dobroslavice - Vánoční výstava.
1. 12. - 4. 2. Hlučín - Výstava: Život aristokratických dětí.
2. 12. Kravaře, Služovice, Velké Hoštice - Rozsvícení
vánočního stromu.
2. 12. Rohov, Vřesina - Adventní jarmark.
2. 12. Chlebičov - Rozsvícení vánočního stromu.
2. 12. Ostrava Hošťálkovice - Pletení adventních věnců.
2. 12. Píšť - Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu.
2. 12. Bolatice - Vánoční jarmark s doprovodným programem.
2. 12. Ludgeřovice - Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu.
2. - 3. 12. Štěpánkovice - Vánoční výstava.
2. - 4. 12. Bohuslavice - Kouzlo a vůně perníku.
3. 12. Bělá - Rozsvěcení vánočního stromu.
3. 12. Hať - Adventní trhy.
3. 12. Hlučín - 2. adventní neděle.
3. 12. Vřesina - Adventní koncert.
3. 12. Dolní Benešov - 1. adventní koncert v kostele sv. Martina.
4. 12. Štěpánkovice - Rozsvícení vánočního stromu
s Mikulášem.
8. 12. Služovice - Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi.
9. 12. Dolní Benešov - Dolnobenešovská medaile soutěž mažoretek v KD.
9. 12. Dolní Benešov - Mikulášení na rynku.
9. 12. Rohov – Turnaj v lukostřelbě.
9. 12. Ostrava Hošťálkovice - Zabíjačkové hody.
9. 12. Závada - Vánoční jarmark.
9. - 10. 12. Kravaře - Vánoce na zámku.
10. 12. Dolní Benešov - 2. adventní koncert v kostele sv. Martina.
10. 12. Ludgeřovice - Adventní koncert
13. 12. Dolní Benešov - Děti dětem.
16. 12. Bohuslavice - Vánoční jarmark.
16. 12. Dobroslavice - Běh o vánočního kapra.
16. 12. Vřesina - Bělská čudla.
16. 12. Strahovice - Živý betlém.
16. 12. Rohov - Krmáš a zpívání u vánočního stromu.
17. 12. Kobeřice - Zpívání i vánočního stromu.
17. 12. Hlučín - 4. adventní neděle.
17. 12. Oldřišov - Adventní koncert.
17. 12. Markvartovice - Zpívání koled u vánočního stromu.
17. 12. Sudice - Zpívání u vánočního stromu.
17. 12. Dolní Benešov - 3. adventní koncert v kostele sv. Martina.
23. 12. Bolatice - Koledy na skanzenu.
24. 12. Bolatice - Koledy na náměstí v Borové.
25. 12. Dolní Benešov - Štěpánská zábava.
26. 12. Hať - Zpívání pod vánočním stromem.
26. 12. Ludgeřovice - Štěpánská zábava.
26. 12. Velké Hoštice - Vánoční koncert.
27. 12. Štěpánkovice - Rybova mše.
29. 12. Oldřišov - Memoriál K. Wágnera ve stolním tenise.
31. 12. Malé Hoštice - Silvestrovský běh.
31. 12. Hlučín - Silvestr a novoroční ohňostroj.
1. 1. Chlebičov - Novoroční přípitek a ohňostroj.
Změna termínů akcí vyhrazena!
www.hlucinsko.eu, www.hlucinsko.tv
www.facebook.com/SdruzeniObciHlucinska/,
www.facebook.com/MASHlucinsko/?fref=ts
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Konal se 8. ročník závodu horských kol
BEZVAKOLO.CZ Bolatická Třicítka 2018

„Super počasí, vyladěná nová trať a kvalitní
konkurence…“ To je jedno z hodnocení účastníků letošního závodu.
Počasí opravdu zásadně ovlivňuje celý ráz
této sportovní akce. A nádherný slunečný den
tentokrát proměnil jindy náročný závod v odpolední piknik na trávě. Než ale závodníci začali lenošit na sluníčku, předvedli opravdu kvalitní
sportovní výkony.
Nejprve odstartovaly děti na trati 100 metrů. Většinu z nich doprovázeli a povzbuzovali celou
dobu jejich rodiče. V cíli si pak fotili své hrdé ratolesti s medailemi na krku.
Pak následovala nejroztomilejší část dne, závod na 10 metrů dětí na odrážedlech. Někteří
vyrazili směrem do cíle s jasnou ambicí zvítězit, někteří se rozhlíželi a netušili, proč je všichni
tak povzbuzují a pár závodníků se rozhodlo trucovat. I v tomto závodě byli všichni odměněni
medailemi a sladkostmi.
A pak už všichni sledovali přípravu na hlavní závod. Bikeři startovali ve třech vlnách na trať
o délce 36 kilometrů s převýšením 850 metrů. Trasa byla nejen delší, ale i krásnější a náročnější zároveň, protože některé asfaltové úseky byly nahrazeny lesními technickými pasážemi. Tuto
všemi oceňovanou změnu umožnil vstřícný postoj Mysliveckého spolku Chuchelná. I přes nebezpečně vypadající hromadný pád hned po startu se všichni borci dostali do cíle „po svých“.
Překvapení se nekonalo a přední příčky obsadili závodníci, jejichž jména se objevují vždy na začátku výsledkových listin všech významných závodů. Čas vítěze Dominika Buksy z týmu FUTURE
CYCLING - ED´SYSTEM je 1 hodina 18 minut a 18 sekund.
Novinkou letošního ročníku byl závod na 15 kilometrů. Jedná se vlastně jen o zkrácenou verzi
hlavního závodu, takže „nic pro slečinky“. Na start se postavilo 70 závodníků a nejrychlejší
dosáhnul v náročném terénu skvělý čas 32 minut 58 sekund.
V době, kdy byli „dospěláci“ na trati, proběhly závody na 1,5 a 2,5 kilometru pro děti a mládež.
Z jejich obrovského zájmu o vzájemné poměření sil vyplývá, že vyrůstá generace, která chce
a bude sportovat.
Závod v číslech:
• 500 závodníků celkem na tratích 15 km a 36 km
• 205 účastníků dětských závodů
• 14 dobrovolných hasičů usměrňovalo dopravu
• 15 mladých „regulovčíků“ jim pomáhalo
• 6 příslušníků policie ve 3 vozech jim „krylo záda“
• 4 osoby řídily parkování v okolí zázemí závodu
• 7 zdravotníků bylo připraveno pomáhat na trati
• 1 sanitní vůz s osádkou byl připraven k zásahu
• 5 bubeníků povzbuzovalo při výjezdu do kopce u obce Bělá
• 3 osoby zajišťovaly časomíru
• 3 osoby se staraly o ozvučení a moderování
• 15 osob vydávalo jídlo a nápoje
• 14 slečen a žen zajišťovalo prezentaci závodníků a další potřebné s tím související
• 7 mužů pomáhalo se stavbou areálu a zajišťovalo jeho provoz
• 9 členů Sport Clubu Bolatice závod od listopadu připravovalo
• 6 tratí s různou délkou bylo připraveno k závodu
• 29 bylo kategorií, ve kterých se závodilo
• 75 pohárů a tašek s cenami bylo předáno vítězům
• 800 startovních čísel bylo připraveno pro závodníky
				
Za pořadatele Martin Blahetka

Podrobné výsledky, fotografie a videa z trati i prostoru startu a cíle najdete na webu BOLATICKATRICITKA.CZ.
Děkujeme za podporu Moravskoslezskému kraji, Bolaticím i okolním obcím, firmám, které pomohly závodu finančně a věcnými dary, desítkám obětavých nadšenců, bez jejichž pomoci by
nebylo možné závod v takovém rozsahu realizovat, děkujeme závodníkům za odvahu postavit
se na start a za předvedené výkony, divákům za tradičně skvělou atmosféru a v neposlední řadě
všem shovívavým, kterým příprava a vlastní závod rušily klid a soukromí.
Děkujeme vám a věříme, že i nadále budete podporovat závod horských kol v Bolaticích, který
důstojně a hrdě reprezentuje obec a region.			
Sport Club Bolatice

Děkujeme sponzorům závodu

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

březen - duben 2018

26

Inzerce

DOBRÉ

NÁPOJE
VELKÝ VÝBĚR SUDOVÝCH
A LÁHVOVÝCH VÍN, LIHOVIN
PRODEJ SUDOVÉHO PIVA
A PRONÁJEM CHLADÍCÍHO
ZAŘÍZENÍ
Prodejní doba:
Po 17 - 19 hod.
Út 17 - 19 hod.
St zavřeno
Čt zavřeno
Pá 17 - 19 hod.
So 9 - 12 hod.

Prodej
krmiv
DELIKAN

777 246 127
774 246 127
Mírová 26
747 23, Bolatice

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

březen - duben 2018

Inzerce

TOMÁŠ HANÁK
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