BOLATICKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané, milí
Bolatičtí a Borovští,
ani se tomu nechce věřit,
že už nám uplynula polovina roku.
Půl roku, šest měsíců, je to
velká časová etapa v životě
člověka? Pro někoho ano,
pro někoho ne. Záleží i na věku a dalších okolnostech jako je práce, rodina, kamarádi… Přiznám se, že pro mne je to docela velký časový
údaj, který mi ale ubíhá čím dál rychleji.
Ale to všichni, kteří mají práci, koníčky, přátele, potvrdí, že když se nenudí, čas tak nějak
utíká rychleji.
A v posledních měsících toho bylo zase tak
nějak hodně. Pořádali jsme řadu akcí pro
veřejnost, prezentovali jsme obec v soutěži
Vesnice roku, rozjely se různé stavby.
A když byla chvilka, věnoval jsem se zahradě
nebo vnoučkovi. Každý, kdo už zažil či zažívá
vnoučata, mi potvrdí, že je to další významný
smysl života. Pozorovat to malé stvořeníčko,
jak roste, jak začíná vše okolo sebe vnímat,
jak má radost i smutek, jak dělá první krůčky,
je pro prarodiče pohlazením po duši.
Zažívat radost a radovat se ze života, to by
měl být smysl našeho života. I proto jsem
měl nedávno velkou radost, že se podařilo
zažehnat jeden rodivší se spor mezi sousedy.
Obě rodiny sice bojovaly za svou pravdu, ale
naštěstí si uvědomily, že vedle sebe žily několik desítek let a že chtějí spolu vycházet i další
desítky let. A domluvily se a opět se na sebe
usmívají. Ne vždy to jde tak dobře. Příbuzní,
přátelé se častokrát kvůli malichernosti pohádají, spálí za svým přátelstvím všechny mosty
a pak se velmi těžko hledá cesta zpět. V sousedských i rodinných sporech jsou téměř vždy
vinny obě strany. I když si to nepřipouští. A je
tomu tak i v rozpadajícím se manželství.
Mnohem smutnější jsou však špatné vztahy
mezi rodiči a dětmi. Kvůli sobectví jedné

z generací odchází ta druhá pryč. Plně chápu,
že ne všechny děti se svými rodinami mohou
bydlet a naopak. Ale pokud to jde, měly by dvě
i tři generace zůstat pohromadě. Vzájemná
podpora, vzájemná pomoc je více než omezující prostor. A všichni budeme jednou starými
lidmi potýkajícími se s neduhy stáří. A tak jak
rodiče pomáhají svým dětem s hlídáním jejich
dětí, tak pak děti mohou pomoci svým rodičům prožít klidnější a spokojené stáří. Chce
to jen změnit životní priority a myslet na zadní
kolečka.
Tím, že navštěvuji občany, kteří slaví
významná životní výročí, vidím na nich, jak
jsou rádi za péči svých dětí. Musím ale přiznat, že někteří senioři jsou vůči svým blízkým sobečtí a svým neustálým stěžováním si
na vše neulehčují soužití svým dětem. A i tomu
soužití bychom se měli učit. Ve škole i doma.
Všimněte si, že tam, kde je společnost hodně
moderní, začíná převažovat rozdělování generací. Mnohem lepší by bylo, kdybychom všech
vymožeností moderní doby využili ke spokojenému vícegeneračnímu spolužití.
Zatím tomu asi doba nepřeje, ale věřím, že si
lidé uvědomí, že by mohli spolu sdílet domov
a vzájemně si pomáhat.
Milí spoluobčané,
už nadcházející dovolenkové dny jsou vhodnou příležitostí vyzkoušet si společné soužití,
popřemýšlet nad budoucností, vyhladit vrásky,
zasypat příkopy mezi lidmi a nabrat energii pro
uskutečnění změn v životě.
Přeji Vám nádherně prožité dny plné sluníčka,
milých setkání, nádherných zážitků, prožitků
i dobrých skutků.
Mějte se moc hezky a ze všech svých cest se
šťastně a zdrávi vraťte domů, do Bolatic.
		
Herbert Pavera
Motto: „Člověk začne chápat život, teprve když
začne myslet na svou smrt.“ (Jiří Hubač)

Kácení máje na Borové
mělo skvělé ohlasy

P

rvní sobotu v červnu jsme na borovském náměstí káceli máj. Tuto tradiční akci navštívila,
i díky pěknému počasí, spousta lidí. A věříme, že si ji všichni náležitě užili. Do programu
jsme totiž zařadili vystoupení, ve kterém účinkovali hlavně Borováci, což se ukázalo jako „trefa
do černého“. Své taneční vystoupení předvedla, hned ve dvou vstupech, děvčata z taneční
skupiny Taurus, která působí na Borové. Následovala módní přehlídka ve stylu 1. republiky,
do které se zapojili členové Osadního výboru, ale také ženy z Borové a Bolatic. Krásné dámy
v elegantních róbách, rekvizity té doby, galantní muži... To vše nás na chvíli přeneslo do dob
minulých. Neopatrností jedné z dam došlo k fiktivnímu požáru, který přišli uhasit naši malí
hasiči z Plamínku při SDH Borová ve svých krásných dobových uniformách se starou hasičskou
stříkačkou, což bylo opravdovým vyvrcholením celé připravené stylové přehlídky.
V 19.00 hodin jsme pokáceli máj a poté následovala soutěž v řezání kmene májky o soudek piva. Do té se přihlásilo celkem 8 mužů, kteří se postupně „prořezávali“ až do finále,
ve kterém se o prvenství utkali dva Borováci – Jarek a Pavel. Atmosféra při soutěži byla
perfektní, fanoušci povzbuzovali svého favorita a vítězem 1. ročníku soutěže se nakonec stal
Pavel Šafarčík. Ještě jednou gratulujeme! A to ještě stále nebyl konec programu, protože
na návštěvníky čekala bubenická show v podání Kuby Kubčíka a jeho Kubabendu.
Došlo také na workshop, při kterém zúčastnění hráli, za doprovodu bubeníků v rytmu samby,
na PETlahve naplněné rýží.

pokračování na str. 22

Poděkování všem občanům a firmám
za spolupráci při rozvoji obce
O

bec Bolatice je nesmírně vděčná všem
lidem, kteří jí pomáhají při zkvalitňování
života občanů a při zkrášlování obce. Dnes
ještě víc než kdy dříve je nutné vyzvednout ty,
kteří nezištně ve svém volném čase a za své
peníze přispívají k dobrému jménu obce.
Poděkování tak náleží:
spoluobčanům:
- za péči o čistotu a pořádek na veřejných
prostranstvích;
- za péči o veřejnou zeleň;
- za péči o pěkný vzhled svých domů
a zahrad;
- za hlášení poruch na majetku obce
(veřejné osvětlení, kanalizace, vodovod,
chodníky, komunikace, zeleň);
- za pomoc při opravě fresek v kostele;
- za finanční příspěvky na pomoc potřebným
občanům;
- za podporu akcí obce i spolků svou účastí;

- za organizaci sportovních a kulturních akcí
pro veřejnost (p. Jaroslavu Haferovi, p.
Petru Ratajovi a jejich přátelům);
- všem občanům, kteří přišli podpořit obec
do sálu kulturního domu při návštěvě hodnotící komise soutěže Vesnice roku;
- panu Janu Dorušákovi - za péči o zeleň
na polní cestě nad koupalištěm;
- panu Pavlu Fusovi - za otevření kostela při
návštěvě hodnotící komise soutěže Vesnice roku;
- panu Dominiku Theuerovi - za otevření skanzenu pro členy hodnotící komise soutěže Vesnice roku, za průvodcovské služby na skanzenu,
za spolupráci při akci Kácení máje;
- panu Romanu Kramářovi - za spolupráci
při akci Kácení máje;
- panu Alfredu Solichovi - za spolupráci při
akci Kácení máje;
- rodině pana Petra Plačka - za poskytnutí
elektrické energie na akci Kácení máje;

- Ing. Davidu Jakšovi - za moderování akce
Kácení máje; - Vesnice roku;
- rodičům účinkujících malých hasičů
před členy hodnotící komise soutěže Vesnice roku 2018 - za jejich doprovod;
- paní Šárce Blokeschové, paní Ivaně Kramářové a dalším – za péči o toulavé psy
spolkům a organizacím:
- SDH Bolatice - za spolupráci při organizaci
návštěvy členů hodnotící komise soutěže
Vesnice roku; - za prezentaci hasičské techniky na Dnu letiště 16. 6. v Dolním Benešově
- Zábřehu; - za uspořádání soutěže pro děti
- Malé hasičské dechové hudbě pod vedením pana Jiřího Langra - za vystoupení před
členy hodnotící komise soutěže Vesnice roku;
- SDH Borová - za ukázku vystoupení malých
hasičů před členy hodnotící komise soutěže
Vesnice roku, za uspořádání hasičské soutěže
pro děti, za uspořádání karnevalu pro veřejnost;

- Klubu seniorů - za pěvecké a taneční
vystoupení před členy hodnotící komise soutěže Vesnice roku pod vedením paní Zuzany
Blahetkové a Lydie Peterkové, za účast
na soutěži tří generací v rámci oslav Dne dětí;
- souboru Burianky pod vedením paní Alžběty Stromské a Heleny Praskové - za vystoupení před členy hodnotící komise soutěže
Vesnice roku;
- bolatickým Bobrům - za vystoupení před
členy hodnotící komise soutěže Vesnice roku;
- Českému svazu zahrádkářů, hokejistům,
bolatickým hasičům, cyklistům, turistům,
šachistům, Klubu seniorů - za poskytnutí
kronik a fotografií pro návštěvu hodnotící
komise soutěže Vesnice roku;
- Českému svazu chovatelů včel - za poskytnutí regionálních potravin (medovina a med)
pro návštěvu členů hodnotící komise soutěže
Vesnice roku a poskytnutí fotografií a kronik;

6. - 8. 7. Mistrovství ČR ve voltiži • 4. 8. Myslivecké hody • 5. 8. Hasičská slavnost • 18. 8. Dožínky
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- ZŠ a MŠ Bolatice - za organizaci akce pro veřejnost
JDEME DO CIRKUSU, za pomoc při údržbě veřejných
prostranství okolo školy a za uvolnění dětí i pedagogů při návštěvě komise soutěže Vesnice roku;
- Myslivecké společnosti Křeménky - za zapůjčení lavic, stolů na akci Kácení máje v Bolaticích a na Borové, za zapůjčení areálu Křeménky
pro setkání zaměstnanců obecních úřadů
z okolí obce, za uspořádání Mysliveckého odpoledne pro děti a Myslivecké slavnosti;
- Slezskému německému spolku Bolatice, z.s.
- za uspořádání oslavy ke Dni matek;
- Římskokatolické farnosti - za organizaci
přednášek pro veřejnost a Farního dne;
- Dětské organizaci Kondor - za spolupráci
při organizaci akce Kácení máje;
- Klubu turistů - za darování finanční částky 3000 Kč
na handicapované občany Bolatic a Borové;
- Fotbalovému klubu Bolatice, z.s. - za zapůjčení elektro a dalšího materiálu na Kácení máje;
firmám:
- Zahradnictví Mazal - za pomoc obci při
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údržbě zeleně v obci a za zkrášlení obce před
návštěvou hodnotící komise soutěže Vesnice
roku; za materiální pomoc při stavění májek
na autobusové točně a na Borové;
- DK1 Ing. D. Kozlovi - za spolupráci při výstavbě
MŠ Borová a dalších staveb v obci
- Ing. D. Halfarovi - za spolupráci při výstavbě MŠ
Borová, za rozšíření hřbitova a další stavby v obci;
- Lanex, a.s. - za pomoc při údržbě veřejných
prostranství v okolí Lanexu;
- Technickým službám Bolatice, s.r.o. - za zapůjčení pomůcek a materiálu na obecní akce; za vstřícnost při úklidu obce před soutěží Vesnice roku;
- panu Martinu Kurkovi a GENERALI pojišťovně,
a.s. - za zapůjčení her pro děti a trenažéru simulace nárazu na akci Kácení máje;
- panu Marku Kalužíkovi - za spoluorganizaci
a pomoc při akci Kácení máje;
- panu Davidu Pomykalovi - za poskytnutí
zázemí a toalet při akci Kácení máje;
- panu Radku Pagáčovi - za bezplatné poskytnutí elektrické energie na akci Kácení máje;

Zpravodajství z obce
- pekárně AZPEK - za poskytnutí zázemí pro
účinkující při akci Kácení máje;
- paní Nikol Hřivňacké Galvasové - za spolupráci při organizaci Kácení máje na Borové;
- panu Rostislavu Pečinkovi - za zpracování
dokumentu o obci pro prezentaci obce v soutěži Vesnice roku;
- JUDr. Tomáši Doležalovi - za výbornou prezentaci problematiky GDPR na setkání knihovníků;
- společnosti ISOTRA, a.s.; společnosti
Audit-web, s.r.o.; společnosti HAFERA-UČEBNÍ POMŮCKY s.r.o.; společnosti
DUDA Obchodní a stavební společnost,
s.r.o., paní Janě Mochové - účetní kancelář;
panu Tomáši Vlkovi; společnosti interiérypagáč, s.r.o.; paní Zuzaně Monsbergerové
- kadeřnictví; společnosti PETROMETAL,
s.r.o.; společnosti Bočrad, s.r.o.; společnosti MALHVO, s.r.o. - za finanční dary věnované obci Bolatice na nejbližší kulturní akce;
dalším:
- členům zastupitelstva - za účast na setkání

2
s členy hodnotící komise soutěže Vesnice roku;
- členům Osadního výboru - za organizaci kulturních akcí na Borové;
- členům Komise pro občanské záležitosti za organizaci kulturních akcí v obci;
- členům Komise mládeže, sportu a pro volný
čas - za organizaci výstav pro veřejnost;
- zaměstnancům obce - za práci pro obec
ve svém volném čase (pořádání kulturních
akcí, sběr šatstva pro organizaci Moment,
za spolupráci při organizaci návštěvy hodnotící komise soutěže Vesnice roku atd.).
Poděkování náleží i obětavým funkcionářům
spolků a organizací, bez jejichž práce by se stovky
občanů nemohly věnovat svým koníčkům, a velký
dík patří všem trenérům a vedoucím především
mládežnických oddílů, kteří zase umožňují smysluplně trávit volný čas stovkám mladých lidí.
Poděkování patří i těm, na které jsme případně zapomněli a kteří se také aktivně podílejí na rozvoji obce.
		
Herbert Pavera

Informace o zveřejnění Výroční zprávy
starosty obce Bolatice za rok 2017
Na našich internetových stránkách obce byla zveřejněna Výroční zpráva starosty obce za rok obce, ale i k dalším plánům obce či potřebám občanů. Největší problémy vidí občané v nedo2017, ve které občané naleznou informace o činnosti obce Bolatice v uplynulém roce.
končených polních cestách do Bohuslavic a Dolního Benešova, chybějícímu domovu pro seniory,
řešení bezpečnosti dopravy v obci atd. A jak už to i bývá, někteří vyjádřili své názory i na lékaře,
ÚVOD Výroční zprávy:
na životní prostředí, na sousedy atd. Z mnohých připomínek byla cítit zloba a nenávist, což
provází naši společnost v posledních letech.
ážení spoluobčané,
Podzimní volby do Poslanecké sněmovny pak přinesly do obce ještě větší rozpolcení, hádali se
opět po roce vydává vedení obce ve spolupráci se zaměstnanci obce a zástupci spolků dokonce příbuzní, kamarádi, kolegové, která strana je ta správná a proč. No a nadcházející
a organizací Výroční zprávu o činnosti obce Bolatice. Jedná se o již 19. Výroční zprávu a i tento volba prezidenta to ještě utvrzovala. Na některých rodinných oslavách došlo i na ostrá slova…
materiál Vám přináší souhrnné informace o dění v obci za předešlý rok 2017. Výroční zpráva má Politická korektnost, úcta člověka k člověku je to, co některým občanům chybí. Každý můžeme
informovat občany o dění v obci, může sloužit i jako kontrolní materiál o činnosti zaměstnanců, mít jiný politický názor, ale měli bychom ctít názor druhého.
zastupitelů a především pomáhá kronikářce obce pro sepsání všech událostí za uplynulý rok Velkou událostí pro naši obec bylo zahájení opravy fresek v kostele sv. Stanislava. Obec, firmy
do obecní kroniky.
i občané věnovali finanční prostředky, aby se mohla oprava zahájit, a první část je již zdárně
Na tvorbě Výroční zprávy se podílejí zaměstnanci obce (každý zde píše o činnosti, kterou řeší ukončena.
nebo kterou má v náplni práce), představitelé spolků a organizací (informace o činnosti spolků Finanční prostředky věnovali občané také při Tříkrálové sbírce i při obecních akcích na pomoc
a organizací) a vedení obce.
zdravotně postiženým. A právě tato pomoc druhým a potřebným je stále velkou devízou BolaNejvětší kus práce odvádí na zpracování Výroční zprávy Mgr. Jana Štěpáníková, která dává celou tických.
zprávu dohromady. Jazykovou úpravu zprávy zajišťuje paní Mgr. Ivana Kramářová.
Obec Bolatice byla prezentována v řadě článcích jak v denících, tak i týdenících, naše seniorky
vystoupily v září v přímém přenosu televize NOE, kde hovořily o našich tradicích a zvycích, na TV
O roku 2017 se nedá říci, že byl špatný, ale ani nebyl nijak vynikající. Z hlediska výstavby v obci Hlučínsko je mnoho záznamů z akcí v obci, a to vše svědčí o zájmu médií o naši obec. O Boto byl průměrný rok, opravily se některé místní komunikace, chodníky, rozšířila se herna stolního laticích se pozitivně hovoří mezi občany nejen na Hlučínsku, i proto je velký zájem stavebníků
tenisu, postavil se nový přivaděč vodovodu, dokončila se rekonstrukce vodojemu, začala se o výstavbu rodinných domů v obci.
rozšiřovat sběrna surovin.
Zásluhu na dobrém jménu obce mají všichni občané a firmy, kteří se zapojují do veřejného
Mnohem úspěšnější byl však tento rok v oblasti kulturně společenského života. Mladí lidé života, pomáhají zlepšovat kvalitu života občanů, úspěšně reprezentují obec na poli sportovním,
z komise mládeže a jejich přátelé pokračovali v organizování různých výstav mladých umělců kulturním, společenském, vědeckém apod.
v galerii „Čekárna“ i v pořádání akcí pro mladé (Maškarní ples, ART JAM). Na Vánočních trzích Bolatice jsou moderní vesnicí, udržující tradice a zvyky, umožňující svým občanům žít kvalitní
jsme mohli obdivovat šikovné ruce některých našich občanů, kteří pracují s kovem, dřevem, život a zabezpečující některé služby typické pro město.
keramikou, papírem, se zelení atd. Výborně se podařilo i uspořádání Kácení máje a Dožínek, A to i díky velké pracovitosti, vstřícnosti, obětavosti a zodpovědnosti občanů.
na které přišly stovky lidí i ze širokého okolí. A velký úspěch zaznamenala Podzimní škola nejen Více informací naleznete ve Výroční zprávě za rok 2017 na stránkách www.bolatice.cz v čáspro seniory, kdy jsme u nás přivítali známé osobnosti, které občanům objasňovaly řadu témat, ti OBECNÍ ÚŘAD/VÝROČNÍ ZPRÁVY OBCE http://www.bolatice.cz/obec-bolatice/obecnise kterými si lidé mnohdy neví rady (na šest akcí přišlo téměř 1 200 diváků!).
-urad/vyrocni-zpravy-obce/.
Po dvou letech se mohli občané vyjádřit v Dotazníkovém šetření nejen k největším problémům
Herbert Pavera

V

Některým občanům vadí retardéry, některým zase ostrůvky

V

Bolaticích vznikly první retardéry a ostrůvky se zelení v roce 1997 při výstavbě ulice Sokolovská. A jak zpočátku byli někteří proti těmto opatřením, tak si je po opravách silnic více přáli.
Zjistili, že je to jediný způsob, jak umravnit nezodpovědné řidiče. Mám však i několik úsměvných
přání na vybudování retardéru. Na naší ulici ho potřebujeme, ale nedávejte ho před můj dům.
Po dvaceti letech zase přicházejí někteří občané s tím, že by se retardéry i ostrůvky mohly zrušit.
Jako důvod uvádějí ničení tlumičů aut, hluk a padající listí z vysázené zeleně.
Zrušením retardérů i ostrůvků by se však zrušily i „Obytné zóny“, ve kterých se nesmí jezdit rychle, děti si mohou hrát na cestě, ulice by byla bez zeleně, jen by vytvářela dlouhý asfaltový pás.
Na ulici Zahradní k tomu vznikla i petice, ale nakonec většina oslovených obyvatel této ulice

se vyslovila pro zachování retardérů.
Retardéry jsou sice hlučnější, ale vzhledem k chování řidičů je to jediné řešení, jak zpomalit
řidiče.
Obec se nyní snaží získat méně hlučné retardéry a budeme je postupně zkoušet.
Věříme, že budou nakonec spokojeni i ti občané, kteří nyní retardéry nechtějí.
Ještě jsme se setkali s názorem, že retardéry a ostrůvky se již nedoporučují. Není to pravda. Již
několik měsíců jednáme s Dopravní policií ČR ohledně dopravního řešení na ulici Družstevní.
Abychom tam mohli mít sníženou rychlost, musíme tam vybudovat retardéry a ostrůvky.
						
Herbert Pavera
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Pitná voda

Nakládání s odpady v roce 2017

N

ejen občané Bolatic, ale i občané obce Bohuslavice jsou
zásobováni pitnou vodou, která je čerpána z hlubinných
vrtů HVB1 a HV101. Tyto vrty se nachází na bohuslavickém
katastru.
Obec Bolatice je vlastníkem povolení k nakládání s podzemními vodami, které nám umožňuje čerpat z výše uvedených
vrtů až 330 000 m3 vody ročně. V loňském roce byla celková
spotřeba vody za obě dvě obce 278 000 m3, přičemž do Bohuslavic bylo dodáno 70 000 m3.
Voda čerpaná na koupaliště v Bolaticích je ze samostatného vrtu P6, který má vlastní povolení
pro nakládání s vodami.
Voda dodávaná do sítě prochází v rámci zdravotního zabezpečení pouze chlorací a dále ji není
nutné jinak chemicky upravovat.
V rámci vydaného povolení provádí pro obec Bolatice Zdravotní ústav dva úplné a čtyři zkrácené
rozbory dodávané pitné vody a všechny tyto rozbory jsou pravidelně zveřejňovány na webových
stránkách obce.

T

aké v loňském roce došlo k navýšení celkového množství likvidovaného odpadu vykazovaného
v rámci evidence odpadového hospodářství obce Bolatice.
Největší nárůst byl u bioodpadů. Toto navýšení bylo způsobeno tím, že již nebylo možné jako
v minulosti díky spolupráci se ZD Opavice vyvážet zeleň z údržby obecních ploch na hnojiště.
Druhou položkou s největším nárůstem byl velkoobjemový odpad. Rozdíl mezi odvezeným množstvím v roce 2016 a 2017 je téměř 50 t.

Druh odpadu
Bioodpad
Objemný odpad
Směsný komunální odpad
Plasty
Sklo
Pneumatiky
Nebezpečný odpad
Kompozitní obaly

2005
12 000
12 000
13 000
14 000
16 000
15 500
15 000
15 500
15 500
14 500
14 500
14 500
172 000

2006
2007
2008
2009
2010
2011
14 000 13 706 12 869 12 767 13 624 14 863
13 500 12 298 11 294 12 569 12 556 12 280
16 500 14 102 12 561 15 482 14 975 14 350
15 500 15 910 13 049 14 948 14 008 16 145
16 500 15 377 16 289 16 460 14 982 16 062
18 000 14 892 17 592 15 640 15 660 17 465
18 600 15 687 14 709 15 208 16 016 14 398
16 400 16 092 14 734 16 718 15 792 16 595
15 000 14 012 13 381 14 724 14 298 13 720
15 000 14 352 13 691 14 022 14 502 14 230
15 500 12 476 12 949 13 813 13 881 14 641
13 000 13 935 13 827 14 065 13 951 14 886
187 500 172 839 166 945 176 416 174 245 179 635

2012
12 928
14 228
14 457
14 205
17 275
17 502
16 717
16 577
15 999
13 869
13 961
14 595
182 313

2013
13 577
12 510
15 567
14 368
16 132
16 856
17 110
17 925
13 205
14 902
13 523
13 477
179 152

2014
14 248
13 106
14 943
13 481
17 464
16 378
15 482
15 799
14 144
14 424
13 450
14 334
177 253

2015
14 125
12 481
14 559
15 309
15 987
15 853
18 280
18 344
15 728
14 995
14 567
14 869
185 097

2016
13 845
14 471
15 475
15 455
19 232
17 586
17 950
16 154
15 501
15 496
15 420
17 175
193 760

2017
15 556
16 265
16 275
18 092
19 678
19 425
17 269
19 020
18 614
16 484
16 327
16 047
209 052

2018
15 552
15 423
17 283
17 702
20 713

Martin Bortlík

Už tak nízká nezaměstnanost
v obci by mohla být téměř nulová

V

Bolaticích je dle informací Úřadu práce v Opavě k 30. 4. 2018 asi 89 nezaměstnaných
evidovaných u ÚP. Z celkového počtu ekonomicky aktivních občanů (3002) to činí 3 %!
Z těchto nezaměstnaných by našlo v obci práci 78 lidí. Tolik je v našich firmách volných míst!
Po zaměstnancích je obrovská poptávka, ale nejsou.
Firmy to řeší zaměstnáváním cizích státních příslušníků, zakládáním poboček firem v jiných
zemích i zaváděním nových technologií.
Ještě nižší nezaměstnanost na Hlučínsku mají v Bohuslavicích a Závadě (1,3 %) a v Ludgeřovicích (1,4 %). 					
Herbert Pavera

Zadluženost občanů v obci nemusí
být tak vysoká

L

oni jsme vás informovali o velké zadluženosti našich občanů. Výší počtu exekucí se vymykáme
obcím v okolí.
Za rok 2017 je u nás evidováno 866 osob v exekuci (v roce 2016 to bylo 882). Přesto je procento podílu osob v exekuci vysoké – přes 23%!!! V Kobeřicích je to jen přes 3%!
Utěšovat nás může to, že se jejich počet snižuje a že pravděpodobně jsou zde evidováni i ti,
kteří mají nebo měli směrovací číslo naší obce (tzn. lidé, kteří tady bydleli v pronajatých bytech
a domech a zanechali za sebou dluhy a mohou to být i občané obce Bělá, kteří mají stejné
směrovací číslo).
Přes tyto i trošku pozitivní informace bychom měli být ve střehu. Touha po majetku a lepších zítřcích vede mnohé občany do záhuby a pak i do náruče exekutorů.
Herbert Pavera

Víte, že dětský mozek vstřebá nejvíce
informací do tří let věku?

C

2016
614
186
549
85
93
5
3,
6,4

2017
1507,35
231,9
570,8
73,4
104,23
7
2,6
4,4
Martin Bortlík

Spotřeba pitné vody Bolatice- Borová (m3)
Měsíc
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Celkem

3

Zpravodajství z obce

hcete-li, aby se Vaše dítě vyvíjelo co nejlépe, měli byste myslet na to, že má v raném věku
získat co nejvíce důležitých poznatků pro život. Dětský mozek se začíná vyvíjet hned po oplození, ale u 3/4 mozku je vývoj dokončen až po narození a v závislosti na vnějších podnětech.
Ve třech letech jsou děti nejvnímavější. A do šesti let proběhne 90 % kritického vývoje mozku.
A protože nejvíce času tráví děti se svými rodiči, naučí se všemu, co vidí a slyší.
Ne nadarmo se říká „Jaká matka, taká Katka“ nebo „Jablko nepadá daleko od stromu“. Divíte-li
se, že Vás nějaké dítě nezdraví, podívejte se na rodiče. V drtivé většině je tomu tak stejně.
Pokud Vás tato zpráva zaujala, pak můžete získat další informace např. u České asociace pro
aktivní rozvoj dětí CAPARD – www.capard.cz. 		
Herbert Pavera

Díky městu Kravaře proběhne
v obci forenzní značení kol

M

ěsto Kravaře realizovalo nedávno pro své občany projekt na ochranu kol. U tzv. forenzního značení kol se používá speciální barva, která je vidět jen pod UV světlem.
Značené kolo se nafotí a dá do databáze kol. A protože se značení osvědčilo, podalo
město Kravaře další projekt, tentokrát i pro občany Velkých Hoštic, Kobeřic a Bolatic.
U nás se bude značit okolo 50 kol a další informace naleznete v letáčku ve zpravodaji. O přesném termínu značení kol se dozvíte z místního rozhlasu, mobilního rozhlasu
a z webových stránek (musíte se elektronicky přihlásit na dané termíny). Značena mohou
být i elektrokola. 					
Herbert Pavera
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Co to znamená GDPR?
O

becné nařízení o ochraně osobních údajů, označované
jako GDPR (General Data Protection Regulation), představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém
území Evropské unie. Obecné nařízení o ochraně osobních
údajů je přímo použitelné. Platí tedy na území členských států
Evropské unie, včetně České republiky bezprostředně.
Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů je základním právem. Nařízení stanoví pravidla týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pravidla týkající se volného pohybu osobních údajů.
Osobním údajem je jakýkoli údaj o osobě, kterou může správce nebo kdokoli jiný přímo nebo
nepřímo ztotožnit. Tedy osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační
číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory
osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je
shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění,
vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění,
seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Nařízení se vztahuje na zpracování osobních údajů prováděné alespoň částečně automatizovaně (např. uložení na CD nebo na cloud) nebo na neautomatizované zpracování osobních údajů, které jsou nebo mají být součástí kartotéky či evidence (např. papírová zdravotní karta v kartotéce lékaře a její součásti, nebo úřední spis a jeho části, ale nikoli např. lístek s telefonním
číslem a jménem svědka nehody nebo s SPZ vozidla, který nebude zařazen do žádné evidence).
Pravidla ochrany osobních údajů se dotýkají kteréhokoli subjektu, který zpracovává osobní
údaje způsoby, na něž se vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Nařízení tyto subjekty rozděluje na správce osobních údajů a zpracovatele. Správcem je fyzická nebo právnická
osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje
účely a prostředky zpracování osobních údajů. Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba,
orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce (jeho
činnost je tedy odvozená od smlouvy s konkrétním správcem).
GDPR a obec - obec nevyužívá od občanů žádné citlivé údaje o občanovi (např. barva očí,
zdravotní stav apod.) a i nadále bude na matrice užívat základní osobní údaje o občanovi (datum narození, bydliště, rodinný stav atd.) a ve smlouvách na odpady, dodávku vody, pronájem
bytů bude požadovat od občanů jméno, bydliště, datum narození, tel. číslo, což vyplývá z obchodního a dalších zákonů.
Zákon o ochraně osobních údajů byl přijat hlavně proto, aby především některé firmy neobchodovaly s údaji občanů.
Pokud nechcete, aby firmy o vás něco věděly, nedávejte jim informace o sobě. Výjimkou jsou
dodavatelské firmy energií, lékaři, školy, sportovní oddíly apod.
				 Herbert Pavera - zpracováno z materiálů MV ČR
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Rozšířená sběrna druhotných surovin
nabízí větší komfort obsluze i občanům

D

ne 28. června proběhla kolaudace modernizace a rozšíření sběrny druhotných surovin
na ulici Hlučínská. Firma Swietelsky dostála svým závazkům
a dokončila rekonstrukci sběrny. Sběrna je nyní rozšířená asi o 880 m2, je zde více kontejnerů na velkoobjemové odpady, sklo,
nebezpečné odpady atd. Občané, kteří vozí kovy nebo papír na přívěsných vozících či malých
náklaďacích, ocení i váhu na tato vozidla, protože nemusí již jezdit do okolních sběren.
Poděkování patří firmě Swietelsky za bezproblémový průběh rekonstrukce a vstřícnost při řešení problémů na stavbě, poděkování patří stavebnímu dozoru panu Petru Jochimovi z Kravař,
autorskému dozoru Ing. Danielu Halfarovi, Ing. Jiřímu Mlýnkovi za kontrolu správného průběhu
stavby, firmě Red Land za kontrolu bezpečnosti na stavbě a všem občanům za trpělivost při
omezení provozu po dobu výstavby.
Stavba byla realizována z prostředků Ministerstva životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu životního prostředí 2014 - 2020.			
Herbert Pavera

V Borové zahájila firma Rybka, Kravaře,
výstavbu nové MŠ

V soutěži Vesnice roku 2018
získaly Bolatice 2. místo
v Moravskoslezském kraji!

P

o deseti letech se naše obec opět přihlásila do soutěže Vesnice roku. Tato soutěž již existuje více jak
dvacet let a v minulosti jsme získali dvě první místa
a Zlaté stuhy za vítězství v krajském kole této soutěže.
I letos jsme si brousili zuby na dobré umístění. Bolatice nabízejí širokou škálu služeb, díky pracovitosti lidí
jsou nesmírně pěkně upravené, je zde škola, školka,
řada sportovišť, hodně zeleně, bohatý kulturní, společenský a spolkový život (120 akcí ročně, na 30 spolků), na velmi dobré úrovni je zde zdravotnictví, v obci je průmyslová zóna, a především má obec velmi aktivní občany.
Ani tyto aktivity, ani systematická práce s dokumenty (program rozvoje obce, strategický plán,
územní plán), ani obrovské zapojování veřejnosti do rozvoje obce však letos nestačily na vítězství v soutěži a celou soutěž vyhrála obec Úvalno.
Přesto je druhé místo úspěchem. Konkurence byla totiž letos mnohem větší než v minulých letech.
Možná, že v některých z nás zavládla troška zklamání z druhého místa. Ale mohou nás těšit
výroky některých členů hodnotící komise, že jsme úplně jiná „liga“ než ostatní, že už je u nás
všechno a že bychom se ani do takových soutěží neměli hlásit.
A mne potěšilo mnoho různých vzkazů našich občanů, že Bolatice jsou pro ně nejkrásnějším
místem na světě.
No, není to výhra?
Rád bych proto ještě jednou poděkoval všem občanům, kteří přiložili ruku k dílu před návštěvou
hodnotící komise a zkrášlovali obec více než obvykle. Děkuji také všem spolkům a organizacím
za podporu účasti obce v soutěži, děkuji také firmám za pomoc při úpravě obce, děkuji zastupitelům obce za podporu přihlášky obce do soutěže a zaměstnancům obce za skvělý servis při
návštěvě členů hodnotící komise. 				
Herbert Pavera

V

červnu byla v Borové zahájena výstavba nové moderní
budovy mateřské školy, která by
měla být dokončena do konce
letošního roku. Na správný postup stavebních prací dohlíží
jako autorský dozor Ing. Daniel Kozel a jako stavební dozor
Ing. Daniel Halfar. Bezpečnost práce pak sleduje firma Red Land.
Ve stávající školce zatím probíhá normální provoz a mělo by tak tomu být i po prázdninách.
Pokud nenastanou nějaké mimořádné události.
Hlavní stavební práce by se měly stihnout během prázdnin, fasáda, vnitřní úpravy a venkovní
úpravy by měly pokračovat do prosince.
Ve stávající budově školky pak zatím bude v přízemí klubovna pro maminky s dětmi a v horním
patře by mohl být dočasně byt.
Do dvou let by se měla budova zrekonstruovat. Jsou zde dřevěné stropy, které se musí nahradit
betonovými a možná by tak i v podkroví mohl vzniknout další byt.
Ale to se teprve uvidí, protože se musí zpracovat projektová dokumentace.
						
Herbert Pavera
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Kromě větších staveb se v posledních měsících převážně
opravovalo a sadilo

Nové sítě - cesta u hřbitova

Oprava ulice Mírová

Údržba zeleně u kostela

Oprava skanzenu

Nové sítě - cesta u hřbitova

Údržba zeleně

O

některých větších stavbách (hřbitov, sběrna surovin) píšeme v samostatných článcích, ale
během uplynulých dvou měsíců se uskutečnily i další stavby v obci. Více ale bylo oprav. TS
Bolatice vybudovaly část inženýrských sítí pro nové rodinné domy na Větřáku, firma Romana
Dudy opravila na ulicích Hlučínská, Svobody, Školní, Náplatková rozvody veřejného rozhlasu,
firma Baloušek opravila díry na silnicích na ulici Svobody, Mírová a ke Křeménkám.
Firmy KHTN stav s.r.o. a Derek Kaluža prováděli sanační a izolační práce ve skanzenu v Bolaticích z důvodu odstranění dřevomorky.
Zahradnictví Mazal obnovilo a dosadilo zeleň v centru obce, u DPS, u hřiště atd.
Zaměstnanci TS Bolatice pečovali o zeleň v obci a především řešili řadu oprav na vodovodu a kanalizaci.
					
Herbert Pavera

Údržba zeleně

Rozšířený hřbitov s kolumbáriem Jaké stavby nás čekají o prázdninách?
by mohl být vysvěcen v srpnu
ěhem prázdnin je plánována řada staveb a nejvíce se zaměříme na opravu místních komuni-

B

kací. Firma Silnice Morava začne rekonstruovat ulici Slunečná ve druhé polovině července,
ale ještě na začátku července TS Bolatice opraví část kanalizace na této ulici. V průběhu července také začne oprava ulice Luční, kterou bude zajišťovat firma Strabag, i na této ulici budou
TS Bolatice opravovat část kanalizace.
Zaměstnanci TS v průběhu července dokončí 1. etapu rozšíření hřbitova, aby se pak ve druhé
polovině prázdnin mohli věnovat opravě podlah v MŠ v Bolaticích, případně zahájí rozšíření
a opravu chodníku na ulici Lipová v Borové.
Firma pana Josefa Stočka opraví světla ve sportovní hale a následně v ní firma Pikhard sportservis, s.r.o. Brno opraví nátěry podlahy.
Na Borové bude i nadále pokračovat výstavba nové budovy MŠ.
						
Herbert Pavera

Budou mít v obci koncert známé kapely?

N

a internetových stránkách obce proběhla nedávno anketa, která kapela by měla zahrát
v Bolaticích. Vyhrála skupina Team před skupinou Mirai. Ta vystupovala koncem června
v Opavě a v srpnu hraje v Kravařích. Skupina Team, která jasně v anketě vyhrála, měla takové
ěhem května a června zaměstnanci TS
finanční požadavky (přes 1 mil. Kč), že jsme se neodvážili koncert uspořádat.
Bolatice z větší části zrealizovali horní
A tak na Dožínkách zahraje slovenská revivalová skupina Team. Kromě toho na Dožínkách vypatro rozšířené části hřbitova, na kterém
stoupí i známí herci a zpěváci v pořadu Mama Mia (Jitka Asterová, Bořek Slezáček, Michael
firma Swietelsky položila asfalt na příjezdoForet, Petra Peterová).
vou komunikaci a v červenci TS doloží dlažbu
V září přijede do Bolatic koncertovat František Nedvěd, který patří mezi nejvýznamnější osobna chodníky. Poté se osadí zeleň a umístí
nosti české country, folku a trampské písně.
prvních 60 ks kolumbárií. Předpokládáme,
A v rámci ART JAMu připravují členové komise mládeže a skupiny Defabrik vystoupení kapely
že v průběhu srpna se hřbitov posvětí, aby
(pravděpodobně 8. 9.), která by měla přinést radost mladým lidem.
mohl být využíván k pohřbům.
Zvažovali jsme i pozvání pro skupinu Buty na Dožínky, ale pro letošek jsme ji nahradili výše
O prázdninách budou TS pokračovat v realizaci i prostředního patra. Poslední patro se dobu- zmíněným Team revivalem.
duje pravděpodobně příští rok, protože chceme využít hlínu ze hřbitova pro úpravu terénu pod V letošním roce jsme měli v obci, a ještě budeme mít, řadu známých osobností. A v jejich
hřbitovem, na kterém vznikne parkoviště pro návštěvníky hřbitova i školy.
Herbert Pavera pozvání k nám bychom chtěli pokračovat i příští rok. 		
Herbert Pavera

B
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VEŘEJNÉ FÓRUM ZDRAVÉ OBCE BOLATICE
2. května 2018 v 18:00 hod.
v sále hostince „U Kozla“ v místní části Borová

Tisková zpráva
Kontakt:
koordinátor projektu Zdravá obec a Místní Agendy 21
Ing. Radim Herudek
Hlučínská 95/3, 74723 Bolatice
Tel: +420 553 654 995
herudek@bolatice.cz
www.bolatice.cz/zdravaobec
Co to je vlastně Veřejné fórum (dále jen VF)?
VF je pracovní setkání občanů, kteří se zamýšlejí nad problémy v obci, které trápí obec a občany. Účastníci VF pracují ve skupinách podle témat, která je zajímají (např. životní prostředí,
volný čas, lidské zdroje, infrastruktura, ekonomika obce atd.). V těchto skupinách diskutují nad
jednotlivými problémy obce, snaží se je pojmenovat. Každá pracovní skupina pak za každou
problémovou oblast představí 4 nejvýznamnější problémy ostatním.
Obec Bolatice je dynamicky se rozvíjející obcí, která leží v Hlučínské pahorkatině nedaleko
hranic s Polskem. Se svými 4 418 obyvateli patří mezi největší obce v regionu a nabízí svým
občanům i návštěvníkům velmi dobrou úroveň občanské vybavenosti. Obec Bolatice je členem
e středu 2. května 2018 se od 18:00 hod. uskutečnilo již jedenácté Veřejné fórum Zdravé Národní sítě zdravých měst, Svazu měst a obcí ČR, Sdružení obcí Hlučínska a Místní akční skupiny Hlučínsko a při svém rozvoji vychází zejména ze Strategického plánu rozvoje obce Bolatice.
obce Bolatice a hledaly se aktuální problémy naší obce.
Radim Herudek
Letošního Veřejného fóra se účastnilo celkem 60 občanů, převážně z místní části Borová, ale 						
byli mezi nimi i občané z Bolatic. Občané přišli diskutovat se zástupci obce za účasti představitelů Národní sítě zdravých měst, ale zejména společně identifikovat a hledat největší problémy
v obci.
Na úvod přivítal všechny přítomné starosta obce Bolatice Mgr. Herbert Pavera, který ve svém
úvodním slově seznámil přítomné s programem a v další části okomentoval výsledky Veřejného
fóra z roku 2016 v Borové a z roku 2017 v Bolaticích, porovnal je s výsledky dotazníkového
šetření mezi občany obce a u každého problému uvedl, v jakém stavu se momentálně nachází
jeho řešení.
Za Národní síť zdravých měst se letošního fóra zúčastnila paní Ing. Dana Diváková z Ostravy,
která krátkou prezentací seznámila přítomné s novinkami z NSZM, ale hlavně s postupem práce
při hledání problémů.
olby do Zastupitelstev obcí 2018 vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaPro práci byly vytvořeny 4 základní pracovní skupiny:
ným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., s datem rozeslání dne 31. května 2018 a budou
•
Image obce, rozvoj obce / Ekonomika a podnikání
se
konat
ve dvou dnech, v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6.
•
Infrastruktura / Životní prostředí
října
2018
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
•
Lidské zdroje, vzdělávání, sociální oblast / Volný čas, sport, kultura
•
Stůl mladých
Členové každé pracovní skupiny navrhli pod vedením vedoucího nejdůležitější problémy své Bližší informace ohledně voleb do Zastupitelstev obcí 2018 naleznete na http://www.mvcr.cz/
oblasti, stůl mladých se mohl vyjadřovat ke všem oblastem života v obci. Během práce v těchto clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx.
skupinách pak bylo nominováno 11 problémů ze všech oblastí života v obci. Všech 11 problémů
pak bylo umístěno na velkých nástěnkách a každý účastník mohl svými dvěma hlasy (ve formě
dvou barevných špendlíků) označit problémy, které on sám považuje za nejpalčivější.
Na základě provedeného sčítání hlasů bylo přítomnými určeno následujících

V

Volby do Zastupitelstev obcí 2018

V

Volby do Senátu Parlamentu
České republiky 2018 (I. kolo)

10 nejdůležitějších problémů dle Veřejného fóra v roce 2018:
(seřazeno od nejdůležitějšího po méně důležité)
•
Dořešení areálu bývalé skládky Borová na sportovně-relaxační centrum
•
Více odpadkových košů a sáčků na exkrementy
•
Chybí veřejné projednání projektu skládky Borová
•
Řešit případný nedostatek pitné vody
•
Byty pro mladé
•
Sportovní vyžití o přestávkách i po škole (kurt)
•
Modernizace webových stránek obce
•
Údržba zeleně i majetku obce
•
Revitalizace areálu JZD
•
Zkvalitnění dětské lékařské péče
Výsledné pořadí 10 největších problémů obce Bolatice v roce 2018 bude ověřeno dotazníkovým šetřením u občanů obce Bolatice a výsledky budou následně předloženy Zastupitelstvu
obce Bolatice k projednání.

V

olby do Senátu Parlamentu České republiky 2018 vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., s datem rozeslání dne 31.
května 2018 a budou se konat ve dvou dnech, v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00
hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Bližší informace ohledně voleb do Senátu Parlamentu České republiky 2018 (I. kolo) naleznete
na http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-senatu-parlamentu-cr-159583.aspx.
Janetta Gratzová
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Vzpomínka na pana Karla Kupku

D

ne 23. května 2018 nás opustil
ve věku nedožitých 80 let pan Karel
Kupka. Dlouholetý předseda Českého
svazu zahrádkářů, velmi aktivní člen
Slezského německého svazu a obětavý
spolupracovník našich seniorek, které
doprovázel téměř na všech vystoupeních. V letech 1998 až 2006 působil
ve funkci neuvolněného místostarosty
obce.
Jako elektrikář v nejednom domě v obci
realizoval instalaci rozvodů elektřiny.
Především to byl ale manžel, táta
a děda, který svou rodinu miloval.
Kdokoliv za ním přišel, snažil se mu pomoci či poradit.
Sbohem, Karle, budeš nám chybět…
Herbert Pavera

Český den proti rakovině
v Bolaticích

Zpravodajství z obce/Zdraví/Školy

Pro řidičský průkaz

od 1. července 2018 na kteroukoliv
obec s rozšířenou působností
a bez fotografie

N

ovela zákona o silničním provozu přináší změnu ve vydávání řidičských průkazů. Od 1. července 2018 mohou žadatelé podat žádost o vydání ŘP u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností, tedy nikoliv nutně tam, kde mají trvalé bydliště.
Všechny údaje budou úředníci získávat z registru řidičů a k žádosti se již nebude přikládat
papírová fotografie. K dispozici budou fotografie v registru Ministerstva vnitra, nebo je úředníci
budou pořizovat na místě. Úřady místně příslušné trvalému bydlišti budou ale i nadále řešit
odebírání řidičských průkazů a pozastavování jejich platnosti.
Platnost řidičských průkazů
Řidičský průkaz se vydává mimo jiné i držiteli řidičského oprávnění, kterému končí platnost
řidičského průkazu nebo je neplatný. Výměna řidičského průkazu v případě uplynutí jeho platnosti se provádí bezplatně.
Platnost řidičských průkazů:
a) 5 let ode dne jeho vydání, pokud osvědčuje i řidičské oprávnění udělené pro skupinu C1,
C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E,
b) 10 let ode dne jeho vydání v ostatních případech.
Ustanovení vymezuje dobu administrativní platnosti, jejím uplynutím však nezaniká řidičské
oprávnění.
Lhůty pro vydání ŘP
Jsou-li splněny podmínky pro vydání řidičského průkazu, vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu. Od 1. července je poplatek za vydání řidičského průkazu stanoven na 200 Kč
(do uvedeného data 50 Kč).
Zkrácená lhůta
Žádá-li držitel řidičského oprávnění o vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, než je výše
uvedená lhůta, lze mu vydat řidičský průkaz do 5 pracovních dnů (to nelze u prvního vydání ŘP).
Od 1. července 2018 je správní poplatek za vydání řidičského průkazu v kratší lhůtě 700 Kč
(do uvedeného data 500 Kč).
Odevzdání ŘP
Odevzdat ŘP, např. od zemřelého, jsou pozůstalí nebo osoba, která pozůstalost zemřelého vyřizuje, povinni odevzdat bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
příslušnému podle místa posledního obvyklého bydliště zemřelého.
						 Připravil: Robert Vitásek

Spolujezdec

V

e středu 16. května 2018 se konal již dvacátý druhý ročník celostátní akce Český den proti
rakovině, který organizuje Liga proti rakovině. Za příspěvek nejméně 20 Kč nabízeli dobrovolníci žlutý květ měsíčku lékařského a leták, který informuje o tom, jak předcházet nádorům
tlustého střeva a konečníku.
V Bolaticích bylo za 1 000 kytiček vybráno 27 508 Kč. To znamená, že velká část dárců přispěla i vyšší částkou než 20 Kč, takže průměrná darovaná částka na jednu kytičku je 27,50 Kč.
Celkový výsledek sbírky za Českou republiku bude však znám až ke konci roku, protože sbírka
probíhá do 30. 11. 2018 formou dárcovských SMS. Na základě informace z LPR však již víme, že
k 15. 6. 2018 je na sbírkovém účtu rekordní částka přesahující 18 milionů Kč. Podrobné informace o rozdělení těchto nemalých finančních prostředků budou zveřejněny ve sdělovacích
prostředcích a na www.lpr.cz.
Chtěla bych poděkovat zejména zaměstnancům a žákům základní a mateřské školy, kde se
prodalo přes 500 kytiček. Velký dík si zaslouží zaměstnanci Obecního úřadu v Bolaticích i vedení a zaměstnanci firem Medis, Stoklasa, Technické služby, prodejen Malhvo, TUTY a trafiky,
kteří byli velice vstřícní. Naše velké poděkování samozřejmě patří i všem ostatním občanům,
kteří do sbírky přispěli.
Vaše peníze budou pomáhat zachraňovat lidské životy.		
Helena Drozdová
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a bezpečnostní pásy

K

rátké doplnění k příspěvku z minulého vydání BZ o zádržném systému.
Je řidič vozidla zodpovědný za to, že se přepravované osoby připoutají bezpečnostními pásy?
V minulých dnech tuto otázku akcentoval rozsudek Ústavního soudu, který neshledává řidiče
zodpovědným za to, že se jeho dospělí a svéprávní spolujezdci v autě nepřipoutají bezpečnostním pásem na sedadle povinně vybaveným tímto zádržným systémem.
Přepravované osobě stanoví povinnost připoutat se zákon o silničním provozu. Zároveň však
mezi povinnosti řidiče patří „zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a bezpečnou
přepravu nákladu“.
Míru zodpovědnosti řidiče vozidla posuzoval v minulosti také Nejvyšší soud.
„Povinnost připoutat se bezpečnostním pásem je zákonem primárně uložena přepravované osobě, která je odpovědná za svou bezpečnost. Ve výjimečných případech by bylo možné dospět
k závěru, že řidič je povinen (ve smyslu zákonem uložené povinnosti zajistit bezpečnost přepravovaných osob podle § 5 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb.) poučit přepravovanou
osobu o její povinnosti připoutat se bezpečnostním pásem, resp. poučit ji o způsobu použití
bezpečnostních pásů, a to vzhledem ke zdravotnímu stavu této osoby, jejímu věku, či jiným
jedinečným okolnostem. Pokud takové výjimečné okolnosti dány nejsou, řidič vozidla zásadně
za porušení povinnosti přepravované osoby připoutat se za jízdy na sedadle bezpečnostním
pásem neodpovídá.“
Je třeba připomenout též povinnost řidiče v nákladním vozidle a autobusu poučit přepravované
osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející o povinnosti použít zádržný bezpečnostní systém,
je-li jím vozidlo na daném sedadle vybaveno, s výjimkou případů, kdy je tato informace zajištěna
jiným způsobem (pomocí piktogramu). Poučovací povinnost však na řidiče autobusu nepřenáší
odpovědnost za to, že jím či pomocí piktogramu poučené přepravované osoby bezpečnostním
pásem skutečně připoutány budou, neboť se i nadále jedná o jejich povinnost.
Za použití či nepoužití zádržného systému tedy primárně zodpovídá přepravovaná osoba (dospělá a svéprávná), nicméně to řidiči vozidla nebrání upozornit spolujezdce na tuto povinnost.
				
Připravili: Robert Vitásek, Petr Franěc
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Proč je odpad takový problém?
P

řestože si to spousta lidí možná neuvědomuje, každý z nás svou každodenní činností produkuje obrovské množství odpadu. Podle statistik z roku 2014 vyprodukuje průměrný Čech
za rok 307 kg komunálního odpadu. Za celý rok je to
podle statistik za celou Českou republiku 24 milionů
tun. Šílené číslo, nezdá se vám?
Tento odpad někde odchází do spaloven, někde
na skládku. Nakládání s ním je různé. Spoustu dalších
materiálů také můžeme recyklovat, jako například papír, plast či sklo. Nicméně zde začíná problém. Spousta
lidí ve chvíli, kdy svůj odpad hodí do popelnice či vytřídí
do kontejneru na tříděný odpad, považuje problém s odpadem za vyřešený. Ale není to tak. Svým komunálním
odpadem zamořujeme přírodu a zároveň vyhazováním
věcí, které často ani nepotřebujeme, zbytečně plýtváme
suroviny. Na co například potřebujeme plastový sáček,
který za několik minut odhodíme do koše? Skutečný problém se často ukáže ve chvíli, kdy svozové společnosti přestanou fungovat. To bylo například
očividné na letišti v Barceloně ve Španělsku v prosinci v roce 2016, kdy úklidová firma stávkovala za vyšší platy a na nějakou dobu přestala letiště uklízet. Stejně tak byl před několika lety
problém v Itálii v Neapoli, kde místní odpadová firma přestala komunální odpad vyvážet a ten
se válel po celém městě.
Pravděpodobně nejproblematičtějším ze všech druhů
odpadů jsou plasty. Plasty kdo málo řeší, protože si řekne, že je „přece odloží do modrého pytle“, tam jejich
cesta ale nekončí. Některé druhy plastů jsou recyklovány, ne ale všechny se dají dobře využít. Nicméně i ty,
které se daly znovu využít, byly často převáženy do Číny,
která je vykupovala. Čína donedávna odebírala 87 %
plastů z Evropské unie. Nicméně nedávno oznámila, že
s odkupováním plastů končí, protože jich má sama dost.
Jak se tedy tento problém bude řešit? To uvidíme v budoucnu. Jednou z alternativ je spalování, které ale nemá
zrovna nejlepší vliv na lidské zdraví. Další alternativou je
uložení, nicméně v tomto případě může dojít například
k rozpadu plastu na mikročástice, které na lidské zdraví též působí negativně.
Hlavním problémem plastu je to, že je všude. Vyrábí se z něho oblečení, používá se na balení potravin či na stavební práce. Nejen že plast často znečišťuje přírodu, ale často se i dostává
do potravního řetězce zvířat. Ptáci například omylem spolknou plastové hračky, které vidí na pláži.
Dále se také plast rozkládá na mikročástice, které poté mají velikost planktonu a požírají ho
ryby. Ty pak skončí u nás na talíři. Tyto plastové mikročástice se dostávají i do pitné vody.
Podle nedávných výzkumů byly plastové částice objeveny v pitné vodě po celém světě. Umíte si

představit, že právě teď v ruce držíte limonádu s kouskem plastové láhve vevnitř, kterou
se chystáte vypít?
Plastu je v současné době tak moc, že už je téměř
nemožné se ho zbavit. Do roku 2050 má být v moři více
plastu než ryb. Dokážete si to představit? Už před několika lety byl v Tichém oceánu objeven „sedmý kontinent“ z odpadků, který je šestkrát větší než Francie.
A postupně vědci zkoumají další, takto se objevující
„kontinenty“.
A proč se snažit omezovat zbytek odpadu? Tím, že se
budete snažit vyhýbat vytváření odpadu a nebudete používat obaly, které stejně nepotřebujete, ušetříte obrovské množství surovin, které mohou být použité pro něco
jiného. Zároveň také díky bezobalovému nakupování
a vyměnění jednorázových věcí za ty trvanlivé ušetříte
obrovské množství peněz.
Co se týče bioodpadu, ten má smysl kompostovat proto, že živiny vzaté ze země vrátíte zpátky
tam, kam patří. V komunálním odpadu bohužel bioodpad nemá podmínky pro rozklad a nikdy
tam z něj nevznikne kvalitní materiál. Díky domácímu či bytovému kompostéru tak můžete
nejen snížit odpad vaší popelnice, ale i získat úrodný materiál pro vaše rostliny.
Dále také přechodem na bezodpadový životní styl
uděláte něco pro vaše zdraví. Spousta balených věcí
je nezdravých a obsahuje nejen příliš zpracované suroviny, které v sobě už neobsahují skoro žádné zdraví
prospěšné látky, ale často obsahují i chemické přísady,
které jsou pro nás vyloženě škodlivé. Například v běžné
kosmetice nalezneme šílené chemické koktejly, které
nám spíše ubližují.
Proč tedy vlastně na ten bezodpadový život přejít? Uděláte tím službu nejen vám, vašemu zdraví a vaší peněžence,
ale přispějete i ke globální změně, a pomůžete tak zachovat naši planetu co nejdéle to půjde. I taková maličkost jako odmítnutí brčka v restauraci nebo nakoupení si
pečiva do vlastních sáčků může udělat rozdíl.
Prosím, neberte si zbytečně plastové sáčky. Ušijte si pytlíky na ovoce, zeleninu či pečivo ze
starých záclon. Nepoužívejte jednorázové kelímky, existují krásné designové hrnky – v některých
kavárnách dostanete slevu za donesení vlastní nádoby. I malý krůček se počítá!
Příště: Co je to Zero Waste
Převzato z internetu: Wernerová Pavla. Vše, co jste kdy o Zero Waste chtěli vědět… In: Za lepší
život. [online]. 3. 1. 2018. [cit. 14. 6. 2018]. Dostupné z http://zalepsizivot.cz/domains/zalepsizivot.cz/vse-co-jste-kdy-o-zero-waste-chteli-vedet/

JAK SI ROZUMNĚ PŮJČIT
J

ak bylo zmíněno v předchozím čísle Bolatického zpravodaje, dluh je běžnou a normální součástí našeho života, někdy nám však přeroste přes hlavu. Obecně vzniká buď přímo ze zákona
(daně, výživné, zdravotní pojištění, povinné ručení nebo pokuty atp.), anebo ze smluvních neboli
závazkových vztahů (nájemné, energie, zápůjčky, úvěry, ručitelství, vypořádání společného jmění
manželů apod.).
Dnes bude řeč o tom, jak rozumně přistupovat ke sjednání smluv o zápůjčkách či úvěrech. Pro
pořádek nejprve vysvětlím, jaký je mezi nimi rozdíl. Před 1. 1. 2014, tedy před účinností nového
občanského zákoníku (NOZ), se pro zápůjčku používal termín půjčka. Se změnou názvu došlo
i ke změně označení smluvních stran, které jsou nově označovány jako zapůjčitel (dříve věřitel)
a vydlužitel (dříve dlužník). Pro zjednodušení budu nadále používat původní označení věřitel
a dlužník. Smlouva o zápůjčce vzniká (je uzavřena) až okamžikem faktického poskytnutí věci,
která je předmětem zápůjčky, tedy v případě peněz okamžikem, kdy věřitel finanční hotovost
dlužníkovi předá a dlužník ji převezme. K tomuto předání může samozřejmě dojít i bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet dlužníka. Smlouva o zápůjčce může být platně
uzavřena i ústně (bez nutnosti písemné smlouvy). Zde je na místě připomenout, že písemnou
formu jakékoli smlouvy, i když ji zákon nevyžaduje, lze rozhodně doporučit. Ústně uzavřená
smlouva o zápůjčce je sice platná, ale v případě problémů se strany dostávají do důkazní nouze.
Dlužník může tvrdit, že žádné peníze nedostal, a věřitel zase naopak trvat na tom, že poskytl
více, než kolik tvrdí dlužník. Prokazovat uvedené skutečnosti prostřednictvím svědeckých výpovědí se opravdu nevyplácí, zvláště za situace, kdy k faktickému projednání sporu před soudem
obvykle nedojde dříve než za rok od splatnosti dluhu (nikoli od jeho sjednání), a to je ještě
optimistická varianta. Doporučuji tedy sepsat si v každém případě písemnou smlouvu, v níž
je jasně specifikován předmět zápůjčky, doba splatnosti a výše a počet splátek nebo smluvní
úroky. Pokud smlouva neurčuje, kdy má být zápůjčka vrácena, je splatnost závislá na vypovězení
smlouvy. Není-li ujednáno nic jiného, musí dlužník plnění vrátit do šesti týdnů od obdržení výpovědi věřitele. Druhou možností, namísto písemné smlouvy, je vystavit takzvaný dlužní úpis. Jedná

se však pouze o jednostranné prohlášení dlužníka o existenci zápůjčky a jejích podmínkách, což
v důsledku znamená, že do důkazní nouze ohledně svých práv se můžete dostat stejně, pokud
věřitel obsah úpisu zpochybní.
Smlouva o úvěru vzniká již okamžikem jejího uzavření. To znamená, že na základě smlouvy
o úvěru vzniká úvěrujícímu (věřiteli) povinnost finanční prostředky poskytnout a úvěrovanému
(dlužníkovi) povinnost finanční prostředky přijmout a vrátit spolu s úroky v čase a ve výši smlouvou o úvěru sjednaném. Nadále se budu zabývat právě smlouvou o úvěru.
Minule jsem zmínila, že zřejmě nejčastější příčinou zadluženosti je skutečnost, že neodhadnete své možnosti a vezmete si úvěr (zápůjčku), kterým buď řešíte aktuální problém (například
ztrátu zaměstnání a pokrytí stálých výdajů domácnosti), anebo, v tom horším případě, nákup
vánočních dárků či dovolené. Když pominu druhý případ, kdy si každý musí reálně zvážit, zda
je v jeho finančních možnostech si vůbec úvěr sjednat a splácet (zda mu to stojí za to), připouštím, že v životě mohou nastat situace, kdy je nutné dočasně řešit výpadek příjmu formou zápůjčky či úvěru. Vždy je však nutné přistoupit k půjčení finanční hotovosti odpovědně a musíte
zvážit, s kým a za jakých okolností do smluvního vztahu vstoupíte. U společného jmění manželů
ve vztahu ke sjednávání závazků platí, že i když smlouvu o úvěru uzavřel a peníze inkasoval
jen jeden z manželů za trvání manželství, věřitel se může v případě neplacení hojit i z toho, co
spadá do společného jmění.
Obecně pak platí pravidlo, že každý si odpovídá za své dluhy a jejich řešení sám, a má tudíž
povinnost si o svých dluzích udržovat přehled. Jinými slovy, nikdo se nemůže úspěšně vymlouvat na to, že mu nebylo známo, že dluží, případně jak velký dluh má (ani v případě, že se jedná
o dluh manžela/manželky vzniklý za trvání manželství).
Praktický příklad: Klient uzavřel smlouvu o úvěru, který byl ve výši 15 000 Kč. Smlouvou
se klient zavázal měsíčním splátkám ve výši 1 300 Kč. Společnost si vypočítávala výši měsíční splátky dle výše mzdy klienta tak, že aktuální čistý příjem vydělila 7. Měsíční splátka
pak činila vždy 1/7 ze mzdy.
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V případě klienta se jednalo o čistý měsíční příjem 9 100 Kč, a tedy měsíční splátku 1 300 Kč.
Kromě toho klient ve smlouvě podepsal i zajímavě řešenou smluvní pokutu. Ta činila 7x výši
měsíční splátky (tj. 7x 1 300 Kč, celkem 9 100 Kč) a účtovala se v případě, že se klient zpozdí
se zaplacením byť jedné splátky. Klient se zpozdil s platbou měsíční splátky o jeden den! Díky
inkasnímu právu k účtu, ke kterému dal klient také souhlas při podpisu smlouvy, si věřitel z účtu
klienta odebral smluvní pokutu, tedy celou výplatu klienta. V měsíci odebrání smluvní pokuty se
klient nenadále ocitl zcela bez finančních prostředků a byl nucen vzít si další půjčku. Takto začal
koloběh dluhové pasti, do které klient později spadl.
Především je třeba si uvědomit, že každý úvěr/zápůjčka je závazek. K čemu se jednou zavážete (co jednou podepíšete), je už prakticky nezrušitelné. Už při jednání o něm si uvědomte, že není Vaší povinností cokoli podepsat a nikdo Vás k tomu nesmí nutit. Vaším právem je
nabízený produkt odmítnout a informovat se jinde nebo si vzít čas na rozmyšlenou. Netrpte
falešným pocitem, že jste promrhali čas toho, kdo Vám produkt nabízí, je to jeho práce! Mnozí
obchodníci nabízející finanční produkty (a nemusí to být jen takzvaní šmejdi) jsou vyškoleni
používat různé manipulační triky, aby Vás přiměli k uzavření smlouvy. Berte to v potaz! V oblasti půjčování financí se používají určité nástroje, které mají vliv na psychiku člověka, jako je
vytváření atmosféry důvěry (milý a pozitivní způsob komunikace), rozsáhlost textu smluv (velký
počet stran smlouvy, mnohdy zbytečný), nesrozumitelnost textu smluv (právnický jazyk, šifrování
smyslu textu do značek a čísel), tlak času („Budeme to muset urychlit, za 30 minut musím být
na dalším jednání…“) a podobně.
Nedělejte unáhlená rozhodnutí, v konečném důsledku je to jen Vaše odpovědnost; příslušného zaměstnance, obchodního zástupce nebo zprostředkovatele, který danou službu nabízí, už
nejspíš nikdy neuvidíte, natož abyste s ním později řešili své pochybnosti nebo problémy. Na to
už bude zpravidla pozdě.
Máte právo požádat věřitele o půjčení nevyplněné smlouvy (včetně smluvních podmínek)
domů, abyste nebyli vystaveni časovému tlaku. Než se rozhodnete smlouvu podepsat a svým
podpisem tak vstoupit do smluvního vztahu, vše si v klidu prostudujte a v případě nejasností se nebojte zeptat, ideálně někoho s právním vzděláním. Tento postup Vás ochrání a zvýší
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Vaši šanci nevýhodnou smlouvu vůbec nepodepsat. V případě, že Vám věřitel odmítne smlouvu
k nastudování poskytnout, je to signál neférového jednání a pro Vás jasná informace do smluvního vztahu s takovým věřitelem nevstupovat. Asi není potřeba doplňovat, že z výše uvedeného
důvodu nedoporučuji sjednávat jakékoli smlouvy telefonicky, kde o čase na rozmyšlenou vůbec
nemůže být řeč. Navíc, než se dostanete k finálnímu odsouhlasení závazku (úvěr lze také platně
uzavřít ústně a jako doklad slouží právě věřitelem nahrávaný telefonát) si už s jistotou nebudete
pamatovat, o jakých podmínkách smlouvy Vás vlastně věřitel informoval.
Každou smlouvu můžeme rozdělit na hlavní část a smluvní podmínky. Hlavní část obsahuje
Vaše osobní údaje, výši úvěru, výši měsíčních splátek a den, k jakému je nutné splátky hradit.
Smluvní podmínky pak bývají tou problémovou částí smlouvy, jelikož obsahují především další
poplatky vztahující se k poskytovanému úvěru a různá sankční ustanovení, jejichž kombinace
Vás nakonec může dostat do dluhové pasti.
Smluvní nebo obchodní podmínky upravují zejména:
•
výši úroků (tj. navýšení úvěru o odměnu věřitele za to, že Vám půjčil),
•
výši úroků z prodlení (jedná se o každodenní navyšování dluhu, dojde-li k prodlení
se zaplacením),
•
smluvní pokutu (částku, kterou zaplatíte za jakékoli porušení Vašich smluvních
závazků, tedy za porušení povinností vyjmenovaných ve smlouvě),
•
RPSN (roční procentní sazbu nákladů, napomáhá k zjištění, jak je úvěr drahý),
•
akontaci (první navýšenou splátku, používaná u některých produktů),
•
inkasní právo (právo věřitele si vzít při porušení podmínky splácení peníze
z Vašeho účtu bez Vašeho přímého vědomí, jak se stalo ve výše uvedeném případu).
Příště si povíme něco málo o tom, jakým způsobem Vás jako spotřebitele chrání stávající zákony
nejen při uzavírání úvěrových smluv, ale i při sjednávání ostatních smluv.
					
Lucie Koupilová, advokátka

Zprávy ze ZŠ a MŠ Bolatice

Dění ve školní družině

V

měsíci dubnu se školní družina zúčastnila zábavné sportovní soutěže „Hry bez hranic“,
kterou každoročně pořádá Centrum volného času v Kravařích. Za krásného počasí se vydala
vlakem skupina 12 dětí pod vedením vychovatelky Petry Ballarinové na určené místo. Pro všechna družstva bylo připraveno několik netradičních úkolů. A tak například hledala karetní pohádkové dvojice, plyšové hračky mířily do klobouků pohádkových králíků, stavěl se hrad z kostek
nebo se házely malé kuličky do otvorů žebříku. Některé činnosti se plnily se zavázanýma očima
a nechyběla ani oblíbená jízda na dece. Společné plnění scrabblu celou akci ukončilo. Pro
nás byly tyto hry velmi úspěšné, protože v závěrečném finále jsme obsadili krásné 2. místo.
Srdečně všem blahopřejeme!
A kdo nás reprezentoval? Byly to tyto děti: Tereza Pavlíková, Eva Wawrzinková, Jonáš Peterek,
Jan Hanzlík, Matouš Martínek, Tony Lehnert, Jakub Peterek, Tobiáš Franěc, Natálie Běláková,
Anežka Hendrychová, Magdaléna Pavlíková a Jiří Pavlík.
Nejrychlejší lanáček - Koncem května proběhl ve školní družině již 4. ročník celodružinové
soutěže
„O nejrychlejšího lanáčka“. Celá akce se uskutečnila v lanovém centru školy dle stanovených
pravidel. Na základě dobrovolnosti prošly děti dvakrát lanovou dráhu a s rychlejším časem
se nominovaly do celkové klasifikace. Vyhodnocení mělo dvě kategorie - mladší a starší žáci
a zvlášť jsme odměnili kluky a holky. Pro nejrychlejší lezce byly připraveny „opravdové medaile“
a letos poprvé jsme absolutního vítěze odměnili putovním pohárem, který se do školní družiny
vrátí příští rok. Své loňské vítězství obhájila žákyně 3. třídy Natálie Běláková, které srdečně
blahopřejeme tak jako všem, kteří se letošního ročníku zúčastnili. Lanové centrum je oblíbeným
místem všech dětí, a tak se těšíme na další podobná setkání.
V červnu se uskutečnila sportovní olympiáda družin, která proběhla na školním hřišti Základní
školy v Chuchelné. Naše smíšené desetičlenné družstvo se vypravilo vlakem do nedaleké Chu-

chelné za velmi slunečného a teplého počasí. Na školním hřišti se postupně se svými vlajkonoši
představila všechna družstva a poté se pod olympijskou vlajkou začalo soutěžit. Děti si vyzkoušely hod granátem do vymezeného prostoru, plížení pod nízkou překážkou, běh na 50 m, skok
do dálky a nechyběla ani oblíbená štafeta. Tentokrát jsme nevyhráli, ale o to víc jsme si užili
krásné a radostné odpoledne. 				
Marcela Halfarová
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Turnaj florbalových nadějí
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Kroužek florbalu
Š

kolní rok se kvapem blíží ke svému konci, venku je krásné počasí, proto jsme již toto úterý
ukončili kroužek florbalu. Jsem moc rád, že do něj dochází jak kluci, tak holky a dohromady
nás bylo téměř 30. Na závěrečném tréninku dostali sportovci účastnický diplom. Je jen trošku
škoda, že jsme se na fotku nesešli úplně všichni. Doufám, že vás kroužek bavil a že se zase
všichni po prázdninách sejdeme nejen u florbalu, ale u jakéhokoli sportování.

O

víkendu se v Ostravě konal druhý největší florbalový turnaj mládeže u nás s názvem Ostrava
Cup. Jsme moc rádi, že se do něj zapojili i naši žáci - mladé florbalové naděje, a to konkrétně Tobiáš Franěc, Tobiáš Plaček a Matěj Šoltys, kteří byli draftováni týmem 1. FBC Karviná.
Cesta k celkovému triumfu byla následující: Ve skupině porazili F.K. Troopers Moravany 6:2,
Tigers Poruba 10:3 a pražské FbK Kobylisy poměrem 9:0 a do playoff postupovali z prvního místa. V něm postupně vyřadili tři favorizované brněnské celky. Nejprve Gullivers Brno výsledkem
7:2, pak ve čtvrtfinále Hattrick Brno s celkovým skóre 5:4. Semifinále skončilo 4:4, ale postup
si kluci zajistili na nájezdy. Ve finále si poradili s největším favoritem turnaje, obhájcem vítězství
a florbalovým hegemonem 1. SC Tempish Vítkovice, výsledkem 6:3, a zaslouženě tak dokráčeli
pro zlaté medaile a pohár pro celkového vítěze turnaje. Klukům samozřejmě gratulujeme k obrovskému úspěchu a přejeme, aby se jim dařilo stejně i v budoucnu.
David Neuvald

David Neuvald

McDonald´s CUP

1. a 2. světová válka
v pátém ročníku

V

V

e čtvrtek 3. května se v Kobeřicích na fotbalovém hřišti odehrál turnaj mladších žáků ve fotbalu s názvem McDonald´s CUP. Úvodní los nám do skupiny přiřkl celkem šest soupeřů ze
základních škol. Po úvodních rozpacích, které zapříčinily prohru hned v prvním utkání, se náš
tým postupně rozehrál k velmi dobrým výkonům a dokázal vybojovat postup do okresního finále.
Na finále jsme vyrazili o týden později do Opavy. Navíc jsme se dostali do velmi těžké skupiny,
kde jsme stejně jako posledně hned v úvodu podlehli soupeři ze ZŠ Kylešovice. Následně nás
čekaly Kravaře, které jsme porazili a stejně tak se nám podařil zdolat Vítkov. Štěstí nám však
nepřálo a i přes dvě výhry ve třech zápasech se nám nepodařilo postoupit pouze vinou horšího
skóre (ze skupiny postupují pouze dva do semifinále). I když nám chyběli dva členové základní
sestavy, kluci hráli opravdu perfektně a hlavně týmově. Chybělo kousek pověstného štěstí, ale
my si ho určitě vybereme příště... Velká gratulace a pochvala patří všem našim malým reprezentantům.							
David Neuvald

pátém ročníku se ve vlastivědě probírá učivo 1. a 2. světová válka. Abychom žákům toto
téma co nejvíce přiblížili, připravili jsme pro ně dvě exkurze a besedu. S 1. světovou válkou
je zajímavým vyprávěním a interaktivním učením seznámil PhDr. Jiří Neminář v Muzeu v Hlučíně.
Muzejní lekce se zaobírá Velkou válkou a jejími dopady na osudy obyčejných lidí na Hlučínsku.
Pomocí indicií a historických pramenů pak žáci sestavují konkrétní osudy a výsledky musejí
prezentovat před třídou.
V Národním památníku 2. světové války v Hrabyni si žáci připomněli válečné dějiny i civilní
život obyvatelstva, válečnou výrobu a kulturu. Hlavním cílem expozice je emocionální prožitek,
postavený na osobních příbězích artefaktů. Neméně poutavá byla beseda s paní Dorotou Letletošním školním roce se žáci naší školy opět zúčastnili okresního kola Biologické olympiády.
ziánovou, která žáky seznámila s osudy a skutečnými životními příběhy lidí z Kobeřic a Bolatic
Za mladší žáky soutěžil Petr Dominik (třída 6.A), který se umístil na pěkném 6. místě a stal
a také žákům představila válečnou literaturu. Obě exkurze a besedy s lidmi, kteří se historií
zabývají, byly pro žáky velmi poutavé. Mají ve vyučování nezastupitelný podíl na porozumění se úspěšným řešitelem soutěže, za starší žáky soutěžiy Adéla Fusová (třída 9.B) a Jana Zajíčková
mnohých souvislostí týkajících se naší historie. Určitě si žáci odnášejí mnohem více informací, (třída 9.B), která získala krásné 5. místo a postup do krajského kola. V krajském kole se stala
úspěšným řešitelem. Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
poznatků a prožitků než jen pouhým čtením textu ve třídě.
Kamila Dominiková
Michaela Bumbová

Biologická olympiáda
V
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Soutěž Mladý zdravotník
Č

eský červený kříž organizuje soutěže
Mladých zdravotníků ve všech okresech České republiky.
Tento rok se soutěže zúčastnila i naše
škola, kterou reprezentovala 2 družstva
ve složení: Natálie Papugová, Veronika
Hahnová, Bára Kamrádová, Hana Mrovcová, Martin Blahetka, Tadeáš Ballarin,
Veronika Ciencialová, Adéla Fusová, Alex
Prasková a Hana Theuerová.
Soutěž probíhala v pátek 11. 5. 2018
na Městském koupališti v Opavě.
Soutěž byla rozdělena na praktické provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků - figuranti, na dopravu
postižených a obvazovou techniku. Sice
jsme skončili na 5. a 6. místě z 8 družstev,
což může někdo namítnout, že to mohlo
být lepší, ale kdo nezažil tu stresovou, vypjatou situaci a vyplavený adrenalin v těle soutěžících, nemůže soudit. Pro nás to byla obrovská
zkušenost a vítězství v tom, že jsme to zvládli. A to byl náš cíl, který nás posunul dál.		
					
Kamila Dominiková

Branný den - 7. 5. 2018

H

ned sedm stanovišť s různorodými úkoly, za které mohla čtyřčlenná družstva získat body, si
pro žáky druhého stupně připravila na pondělí 7. května 2018 Československá obec legionářská. Děti si tak mohly vyzkoušet například střelbu z luku, kuše či ze vzduchovky, na několika
stanovištích otestovat svou fyzickou zdatnost a zúročit své vědomosti ve zdravovědě či topografii. Na závěr si mohly prohlédnout vojenské vybavení jako zbraně či dalekohledy, nebo si
vyzkoušet maskovací obleky. Tři vítězná družstva získala diplomy a medaile. Všichni zúčastnění
si pak odnesli „Pamětní list“ a snad také mnoho krásných a nezapomenutelných zážitků.
Karin Postulková
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Zahrádkářská a floristická soutěž

Š

est žáků z druhého stupně reprezentovalo naši školu na Zahrádkářské a floristické soutěži, která se uskutečnila ve středu 9. května 2018 na Masarykově střední škole zemědělské v Opavě.
Po sečtení bodů z vědomostního testu a náročné „poznávačky“ 40 rostlin se v kategorii starších
žáků umístila Jana Zajíčková (9.B) na krásném 3. místě. Velkým překvapením byla pro mnohé
kategorie mladších žáků, kde se oba naši zástupci umístili na stupních vítězů. Natálie Špánková
(6.A) obsadila rovněž 3. místo a Petr Dominik (6.A) dosáhl až na příčku nejvyšší - 1. místo. Všem
oceněným GRATULUJEME.			
Kamila Dominiková

Olympiáda
ve městě Slaný

O

pět po čtyřech letech jsme velice rádi přijali pozvání naší partnerské školy ve Slaném
a vytvořili olympijskou výpravu, která vyrazila
reprezentovat naši školu a obec. Olympiáda dětí a mládeže ve Slaném věrně kopíruje
charakter klasických olympijských her, jak je
známe z televizních obrazovek.
V královském městě proběhlo zapálení olympijského ohně za přítomnosti známých sportovců nebo vztyčení olympijské vlajky. Závodníci startovali pod slibem sportování v duchu fair play. Mladé sportovce poctili svou návštěvou
například Patrik Eliáš nebo Slavomír Lener, v rámci autogramiády se podepisovali i další sportovci. Hned po slavnostním zahájení odstartovaly první soutěže, a to přímo na Masarykově náměstí. Nejdříve probíhala soutěž ve šplhu na laně, kde nám medaile jen těsně unikla, pak přišel
na řadu hlavní „tahák“, a to biatlonová smíšená štafeta. Naše družstvo s přehledem ovládlo
semifinále a nechalo za sebou další tři štafety a ve čtyřčlenném napínavém finále vybojovalo
krásnou 2. příčku. Po soutěži ve šplhu a letním biatlonu následoval koncert Jakuba Děkana
a ohňostroj.
V pátek bylo pořádně rušno na atletickém stadionu, kde se sportovci utkali ve čtyřboji, fotbalu,
basketbalu, stolním tenisu, plavání nebo vybíjené. Atletická klání probíhala až do odpoledních
hodin, kdy byly slavnostně předány poslední sady medailí a celé hry slavnostně ukončeny.
Naši sportovci byli celkově velmi úspěšní. Téměř ve všech disciplínách jsme vybojovali nějaký
cenný kov. Důležitější však je, že jsme mohli prožít téměř autentické olympijské hry se všemi
jejich symboly a hlavní myšlenkou. Žáci vzorně reprezentovali naši školu ať už přímo na hřišti,
nebo svým chováním mimo ně. Navzájem si fandili a podporovali, na což jsme jako škola velmi
hrdí a za to vše také naší olympijské výpravě děkujeme.
David Neuvald
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Výsledky sběrové soutěže

Přejeme všem našim žákům a také
rodičům KRÁSNÉ PRÁZDNINY!

V

e dnech 2. a 3. května jsme ukončili letošní soutěž tříd ve sběru starého papíru rekordním
množstvím 30 553 kg. Celkem žáci za pomoci svých rodičů v obou kolech soutěže ve školním
roce 2017/2018 nasbírali neuvěřitelných 48 304 kg starého papíru.
Výsledky soutěže:
1. - 5. ročník:
1. místo - 5.B
2. místo - 5.A
3. místo - 4.B
6. - 9. ročník:
1. místo - 9.A
2. místo - 6.B
3. místo - 8.A
Vítězným třídám gratulujeme, kromě odměny si po zásluze užijí den ředitelského volna. Také
všichni ostatní sběrači budou za velkou snahu odměněni. Výtěžek akce bude využit na zakoupení pomůcek do výtvarné a tělesné výchovy. Všem sběračům a rodičům za podporu této akce
děkujeme a těšíme se na spolupráci v příštím školním roce.
Alena Návratová
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Nový školní rok začíná v pondělí 3. září.
Termíny prázdnin ve školním roce 2018/2019
Začátek školního roku

3. září 2018 (pondělí)

Podzimní prázdniny

29. a 30. října 2018 (po + út)

Vánoční prázdniny

22. prosince 2018 – 2. ledna. 2019

Pololetní prázdniny

1. února 2019 (pátek)

Jarní prázdniny

11. - 17. března 2019 (celý týden)

Velikonoční prázdniny

18. a 19. dubna 2019 (čt + pá)

Hlavní prázdniny

29. června - 1. září. 2019

Zprávy z knihovny

V hlavní roli pexeso

Chřibková představila své knihy i plány

Š
P

ořekadlo „Kdo si hraje, nezlobí!“ se
opravdu osvědčilo. V knihovně se totiž
konal již devátý ročník oblíbeného pexesového turnaje. Letos se do soutěže přihlásilo 28 dětí, které s nadšením změřily svůj postřeh
a paměť. Soutěžící byli rozděleni do čtyř kategorií úměrně svému věku. V I. kategorii do 6 let si
nejlépe vedla Sandra Chasáková, která za sebou nechala dva chlapce - Honzu Horvátha a Honzu Buriana. Vítězkou II. kategorie dětí 2. - 3. tříd se stala Anička Sněhotová. Stříbrná příčka
připadla Lindě Chasákové a třetí místo Veronice Smitkové. Děti navštěvující 4. třídu se utkaly
v kategorii III. Na pomyslné stupně vítězů vystoupaly Nela Halfarová, Tereza Pytlíková a Aneta
Kocurová. Kategorie IV. pak patřila žákům 5. - 6. tříd. Nejlépe si vedla Andrea Vítková, za ní
Eliška Hnilková a Veronika Kiszková. Některé mladší soutěžící doprovodili rodiče. Ti si soutěžní
klání svých ratolestí zpestřili četbou, kávou či připravenými sušenkami. Všichni společně tak
v knihovně strávili velmi příjemné odpoledne.
		
Bohdana Drastíková

Výjezdní zasedání knihovnic

K

nihovnice opavského okresu měly dostaveníčko v místní knihovně. Začátkem května se zde
uskutečnilo jejich každoroční výjezdní zasedání. Na poradu dorazilo devatenáct knihovnic a jeden knihovník v čele s ředitelkou Knihovny Petra Bezruče v Opavě Zuzanou Bornovou.
Na programu bylo seznámení se s činností a statistikou knihoven Opavska, novinek z regionu,
plánovaných akcí, revizí a dalších knihovních záležitostí. Důležitou složkou akce byla přednáška
JUDr. Tomáše Doležala věnující se novému zákonu na ochranu osobních údajů známého pod
zkratkou GDPR. Celé setkání uzavřela prohlídka bolatického skanzenu a kostela sv. Stanislava.
Bohdana Drastíková

těpánkovická rodačka Ivana Chřibková, která je úspěšnou spisovatelkou a redaktorkou, navštívila koncem května místní knihovnu. Představila zde své dvě knihy nazvané „Suchý hadr
na dně mořském“ a „Když to tam není, tak to tam nehledej“. Beseda se nesla v duchu přátelské
atmosféry. Sympatická autorka přítomným předčítala ze svých knih, pouštěly se audioukázky
a hlavně se povídalo o životě. Chřibková prozradila, že další kniha bude vznikat v Číně, kam se
chystá odcestovat. Svou prvotinu psala ve Španělsku a další pokračování v Anglii. V současné
době dokončuje několik projektů na televizi Nova, ve které pracovala několik let.
Bohdana Drastíková

Výlet do období vlády královny Viktorie

Z

pátky do historie se vypravili návštěvníci knihovny prostřednictvím přednášky „Extrémy a paradoxy viktoriánské doby“. Tato dubnová přednáška
byla velice atypická a atraktivní. Mladá přednášející
Kateřina Mrázková alias Victorian Catherine osobně předvedla nejen typický oděv tohoto období,
který je součástí jejího každodenního odívání, ale
rovněž přivezla několik velice zajímavých ukázek
reprezentujících viktoriánskou dobu. Posluchači
si tak mohli prohlédnout noční košili, medailonky,
čajové nádobí, a dokonce ochutnat sušenky, které
se ve staré Anglii jedly! Během přednášky zazněla
spousta zajímavých informací ohledně běžného
i intimního života tehdejších lidí. Odvážní si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je nosit korzet.
Konec přednášky okořenila ukázka svlékání dámy
z honosné róby.
		
Bohdana Drastíková
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Místní knihovna Bolatice

Místní knihovna Bolatice

srdečně zve na přednášku

Obalování knih a učebnic

Dany Šimkové

PŘÍBĚH TITANICU

Nenechávejte shánění obalů na učebnice a sešity na poslední srpnové dny!

Učebnice Vám rády zabalíme v předstihu. 

Ceník obalování:
Formát A5 – 5,- Kč
Formát A4 – 10,- Kč
Atypický formát – 10,- Kč

Vyslechnete skutečný příběh postavený na výpovědích a životopisech přeživších
podpořený novými objevy, ukázkami z filmu Titanic a skutečnými záběry lodě z
roku 1912. Prohlédnete si originální artefakty vytažené z vraku lodi a seznámíte se
s někým, kdo měl na Titaniku příbuzného.

Pracovní doba knihovny:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

Kde: Místní knihovna Bolatice
Kdy: čtvrtek 13. 9. 2018
V kolik: 17:00 hodin

9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00

12:30 – 18:00
12:00 – 16:00
12:30 – 18:00
12:00 – 16:00

Každé první úterý v měsíci je knihovna otevřena do 20:00 hodin.

Délka přednášky: cca 2,5 hodiny

Místní knihovna Bolatice

Místní knihovna Bolatice

Hlučínská 6/684, Bolatice 747 23, tel. 553 654 721

Hlučínská 6/684, Bolatice 747 23, tel. 553 654 721

www.knihovna.bolatice.cz, knihovna@bolatice.cz

www.knihovna.bolatice.cz, knihovna@bolatice.cz

Nejlepším lovcem perel je Aneta Společný den dětí a seniorů

Č

tenářská soutěž pro děti Lovci perel, která
v knihovně probíhala od září minulého roku, dospěla ke svému konci. Začátkem června se uskutečnilo její slavnostní vyhlášení. Během soutěže děti četly
knihy označené znakem perlorodky a po zodpovězení
příslušných otázek, týkajících se dané knihy, získaly
perlu. Nejlepší sběratelkou takovýchto perel se stala Aneta Kocurová, která jich nasbírala rovných 42!
Přesně o polovinu méně, tedy 21 perel, měla Adriana
Čupová a třetí nejúspěšnější lovkyní byla Nela Halfarová. Mezi kluky byl nejpilnějším čtenářem Jakub
Štěrba, který ulovil 15 perel. Za ním se umístili Prokop
Juránek se 7 perlami a Honza Štěrba s 5 kousky. Děti
mohly odpovídat také na nepovinné otázky, za které
dostávaly fiktivní měnu Moriony. Tyto peníze pak utratily v knihovnickém stánku nabízejícím širokou škálu
věcí, od hraček po školní potřeby. „Díky této hře se
děti naučily základům tržní ekonomiky, jejich chuť
utrácet a obchodovat byla fantastická“, řekla k akci
knihovnice Jana Štěpáníková. V září se pak mohou těšit na novu čtenářkou soutěž. 			
		
Bohdana Drastíková

J

ako každoročně i letos proběhl v rámci oslav Mezinárodního dne dětí „Společný den dětí a seniorů“. V pátek 1. června se v KD Bolatice sešli zástupci dětí (z 5. - 9. tříd ZŠ), učitelů a seniorů, aby
se utkali v zábavných hrách. Na programu bylo například skládání puzzle – znaku obce, postavení
co nejvyšší věže z hrášku a párátek, předání gymnastické obruče bez rozpojení rukou, pojídání
popcornu čínskými hůlkami, shození PET lahví pomocí nasazené punčochy s tenisovým míčkem
a samozřejmě nemohl chybět ani vědomostní kvíz, týkající se zejména naší krásné obce. Soutěžící
povzbuzovalo k nejlepším výkonům publikum, které tvořilo žactvo z vyššího stupně ZŠ. Po napínavém souboji bylo rozhodnuto – zvítězili senioři, za nimi učitelé a nakonec žáci. Zajímavou vsuvkou
bylo také hudební vystoupení žáků. Děkujeme všem, kteří se do této aktivity jakkoli zapojili! 		
				
		
Jana Štěpáníková
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„Účasti v soutěži jsem se dlouho bránila,“
říká bolatická kráska
Č

trnáctiletá Natálie Papugová je sympatická mladá
dáma, která svým půvabem i přirozeností boduje
v soutěžích krásy. Jako vítězka základního kola soutěže Dívka roku se probojovala až do celostátního finále.
I když zde vítězné vavříny neposbírala, získala mnoho
cenných zkušeností a úspěšně reprezentovala obec Bolatice.
Nejen o soutěži jsme si s tuto milou a zajímavou dívkou
popovídaly v uvedeném rozhovoru.

součástí. Potěšil mě nejen každý úspěch a postup v této
soutěži, ale třeba i to, že jsem si s holkama rozuměla, seznámila se s hercem Davidem Gránským, nebo nádherné
šaty, které jsme dostaly. Nejvíc mám radost z toho, že jsem
si to všechno dokázala užít.
Co na tvůj úspěch říkají rodiče, spolužáci?
Rodiče mě v soutěži podporovali od samého začátku
až do konce, bez nich bych to určitě nezvládla. Pomáhali mi všechno vyřídit, nakoupit a jezdili se mnou do Prahy
na obě postupová kola. Takže z mého úspěchu měli velkou
radost. Když to bylo ještě všechno čerstvé, párkrát jsem se
setkala s tím, že mě lidé poznali z novin. Kamarádi psali,
že mě viděli na internetu nebo v novinách. Spolužáci mě
v soutěži většinou taky podporovali, i když se vždycky najde
někdo, kdo vám nepřeje. Každopádně většinou mě podpořili v internetovém hlasování a někteří mi byli i psychickou
podporou.
Uvažuješ o účasti na nějaké jiné soutěži krásy (třeba
Česká Miss)?
Tak na to se mě ptá spousta lidí a vždycky odpovím,
že zážitek je to sice úžasný, ale že jednou stačilo a další
takové soutěže se už zúčastnit nechci. Ovšem musím připustit, že to samé jsem říkala i o Dívce roku. Takže nebudu
předbíhat a prohlašovat, že už se takové soutěže nikdy
nezúčastním. Možná se jednou nechám znovu přemluvit.
Jaké máš koníčky, zájmy? Čemu by ses chtěla v dospělosti věnovat?
Mezi mé zájmy patří tanec. Tancuju už čtvrtým rokem
ve formaci za taneční klub Jarky Calábkové Ostrava a nově
chodím asi měsíc na box. V budoucnu bych chtěla pomáhat
lidem, tudíž bych se nejspíše chtěla stát lékařkou. V dospělosti se chci věnovat své rodině, svému povolání a taky bych
chtěla pokračovat v tom, co dělám teď – tanec a box.
Máš zkušenosti s modelingem? Chtěla by ses tím třeba živit?
S modelingem moc velké zkušenosti nemám. Vlastně téměř žádné. Od čtyř let chodím každoročně na Vítání jara, letos jsem byla druhým rokem předvádět oblečení z F&F na Dni matek pořádaným CVČ Kravaře. Potom byla velká zkušenost Dívka roku, kde nás učili jak chodit po mole, jak
pózovat, jak se tvářit a podobně. Určitě bych se chtěla nějakých módních přehlídek zúčastnit,
protože jsem díky soutěži zjistila, že mě to opravdu baví. Nevnímám ale modeling jako povolání,
nebo něco, čím bych se chtěla živit. Spíše mi to připadá jako pěkný koníček.
Jaký máš vztah ke knihám? Co ráda čteš? Chodíš ráda do knihovny?
Čtení je jedna z mých oblíbených činností, a kdybych mohla, četla bych pořád. Nejvíce čtu
přes léto, kdy jsem skoro celé prázdniny ponořená nejen ve vodě, ale i v knížkách. Ještě před rokem jsem měla nejraději takové ty slaďoučké romantické knížky, ale teď už mám raději thrillery
a detektivky. Moc se mi líbí například knížky od Jø Nesba. Do knihovny chodím moc ráda. Miluju,
když stojím v místnosti a všude kolem mě jsou jen knihy a v každé z nich úplně jiný příběh.
Myslím si, že v Bolaticích máme moc krásnou knihovnu.

Jaký byl impuls nebo důvod tvého rozhodnutí přihlásit se
do soutěže Dívka roku?
Nejdříve jsem byla pevně rozhodnutá, že se soutěže
nezúčastním. Dlouho mě přemlouvali moji rodiče, ale
byla jsem tvrdohlavá a rozhodnutá, že nepůjdu. Nakonec
se k rodičům přidali ještě moji spolužáci, a tak jsem se
nechala přemluvit. Nakonec jsem si řekla, že když vyplním
přihlášku, nemůžu nic ztratit. Nyní jsem hrozně ráda, že
se tak stalo. Neumím si představit, že bych si tak úžasnou
příležitost, něco nového zkusit a naučit se, nechala utéct.
Čekala jsi, že se dostaneš až do celostátního finále?
Že se dostanu až do finále jsem vůbec nečekala. Už
do základního kola jsem šla s tím, že si to zkusím, a že
se nejspíš ani neumístím. Konkurence byla ve všech kolech veliká. Za to, že jsem se dostala až do finále, jsem
moc vděčná. Hlavně proto, že jsem mohla strávit hodně
času s ostatními finalistkami, jelikož jsme spolu měly dvě
soustředění v Praze. Taky jsem se hodně věcí přiučila a poznala nové lidi. A hlavně mám zážitek na celý život, který
mi nikdo nevezme.
Jak ses na toto finále připravovala?
S přípravou na finále jsem to nějak moc nehrotila, ale
samozřejmě jsem to nechtěla ani úplně zanedbat. Měla
jsem pár individuálních lekcí s mou trenérkou Janou Kuchařovou, která mi pomáhala s volnou
disciplínou – tancem. Doma jsem chodila v dlouhých šatech a na vysokých podpatcích. Zkoušela si všemožné pózy a výrazy, což občas působilo nejspíš trochu komicky. Také bylo potřeba
spoustu věcí nakoupit, sestříhat hudbu a hromada dalších věcí. Naštěstí mám kolem sebe
úžasné lidi, kteří mi pomáhali, a tak se to dalo všechno zvládnout.
Prozraď něco ze zákulisí soutěže, našla jsi tam třeba nějaké kamarádky?
Kamarádek jsem si našla hodně. Za všechna čtyři kola jsem poznala spoustu úžasných slečen. Na obou soustředěních
jsme si s holkama užily spoustu
legrace. Měly jsme pořád nabitý
program, často jsme trénovaly, fotily, zkoušely a podobně.
Avšak odměnou nám byla procházka po Praze nebo třeba
wellness. Samozřejmě když sedíte v hledišti a na celou soutěž Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů!
se jen díváte, všechno vnímáte
úplně jinak. Například samotné
finále mi celé uteklo tak rychle,
že mi to připadalo sotva jako
deset minut. Pořád bylo co dělat. Jen co nám dodělaly paní
kosmetičky make-up, už jsme
se běžely obléct a rychle učesat a na pódium. Ani nebyl čas
na nervozitu.
Jaká to byla pro tebe zkušenost? Co bylo třeba nejtěžší
a co tě potěšilo?
Zkušenost to byla skvělá!
Každé slečně, která váhá, jestli
do Dívky roku jít, doporučuju, aby to zkusila. Jak už jsem
uvedla, taky jsem se tomu dlouho bránila, ale nyní si neumím představit, že bych do toho nešla. Asi se úplně nedá říct, co
pro mě bylo nejtěžší. Dlouho jsem se styděla a měla jsem problém s tím jít tam sama za sebe
a bavit se. Ovšem nakonec jsem si to užila neskutečně a jsem moc ráda, že jsem toho byla

Otázky pokládala Bohdana Drastíková.
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Prvňáčci se oficiálně stali čtenáři

Ž

áci prvních tříd byli uvedeni do cechu čtenářského. Během slavnostního aktu, který se konal
v polovině června v knihovně, je pasoval starosta obce Herbert Pavera. Děti složily slib čtenářů, týkající se pravidelné četby i ochrany knih. Svoji přísahu poté stvrdily podpisem. Všechny
děti dostaly roční předplatné do knihovny zdarma, pohlednici a jako upomínku knihu „Bráchova
bota“. Tu dětem věnoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky v rámci
projektu Knížka pro prvňáčka.				
Bohdana Drastíková

P

řinášíme Vám recepty na výborné viktoriánské sušenky, které byly k ochutnání na přednášce
v knihovně, a také sušenky, které můžete v knihovně ochutnat téměř vždy.

Viktoriánské sušenky
3 vejce
225 g másla
225 g cukru
225 g brusinek
350 g polohrubé mouky
2 čajové lžičky mandlové tresti sladké
Máslo s cukrem vyšleháme elektrickým šlehačem, přidáme vejce, mouku a brusinky. Čajovou
lžičkou tvoříme hromádky a klademe je na plech. Pečeme asi 10 minut na 180 stupňů.
Knihovnické sušenky
284 g hladké mouky
1/2
prášku do pečiva
trochu soli
226 g změklého másla
100 g třtinového cukru
100 g bílého cukru
10 kapek vanilkového extraktu
2 veliké nebo 3 menší vejce
100 - 150 g nasekané čokolády
Máslo s cukrem vyšleháme elektrickým šlehačem. Poté se přidá vejce a vanilkový extrakt a opět
prošleháme. Vařečkou vmícháme mouku s práškem do pečiva a solí. Na závěr zapracujeme
nasekanou čokoládu. Lžičkou nabíráme těsto a klademe ho na plech s pečícím papírem. Těsto
se nemusí tvarovat, do kulatého tvaru si pomůže samo teplem trouby. Peče se v předehřáté
troubě zhruba 10 minut při 170 stupních. Po upečení necháme sušenky chvíli vychladnout,
zpevní a nebudou se tak lámat. 				
Jana Štěpáníková

Zápis RC Myška v Bolaticích
na školní rok 2018 - 2019

Z

ápis proběhne v penzionu na koupališti v úterý 4. září 2018 v 11.00 hod.
Děti budou rozděleny do různých věkových skupinek: od 6 týdnů do 6 měsíců; od 6 měsíců
do 1 roku; od 1 roku do 5 let.
Hodiny RC Myška jsou vždy doprovázeny říkadly, písničkami a hrou. Děti se mohou naučit barvy,
ovoce, zeleninu, zvířátka atd.
Dále cvičíme na balonech, svačíme, kreslíme a zpíváme s hudebními nástroji.
Kdo jste ještě mezi nás nezavítali, srdečně Vás zveme.
Blíže se můžete informovat u paní Kurkové Jiřiny, tel. 605 866 906.
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Jdeme do cirkusu

N

etradičně v neděli se konala oblíbená akce pro děti – pochod za pohádkou, už podruhé
s názvem Jdeme do cirkusu. Po loňských dvou zrušených akcích všichni účinkující od rána
sledovali oblohu, jestli to tentokrát konečně vyjde. I když se na obloze kupily bouřkové mraky,
a dokonce spadlo pár kapek, počasí nám přálo a na konci na nás dokonce vykouklo sluníčko.
Děti a dospělí, kteří se nedali tímto počasím odradit a přišli na start, si odpoledne plné soutěží
a zábavy užili. Na téměř 200 dětí čekala drezúra zvířat, veselí klauni, siláci, klauni šikulky,
cvičené opice, krasojezdkyně, žongléři, provazochodkyně a střelnice. Na hřišti na všechny, kteří
zdárně cestu dokončili, čekala odměna, skákací hrad a táborák.
Velké poděkování patří všem organizátorům, sponzorům a více než 50 účinkujícím, zkrátka
všem skvělým lidem, kteří svou aktivní účastí přispěli ke zdárnému průběhu této akce.
Takže příští rok zase hurá do cirkusu?			
Za MŠ Věra Návratová
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Na hlučínském zámku založili Igráčci vlastní monarchii

P

roslýchá se, že v muzeích po ukončení otevírací doby ožívají exponáty. Zastánci této teorie
tvrdí, že i předměty mají duši, a v muzeu tedy žijí vlastním životem. Skeptici řadí takové
zkazky naopak do říše pohádek. „Jedná se o zcela iracionální úkaz, který odporuje veškerým fyzikálním i biologickým zákonitostem,“ odmítl úvahy nad oživlými exponáty místopředseda klubu
Sysifos docent Lukáš Jelínek. Je však na pováženou, že poslední takový případ byl zaznamenán
v Hlučíně. „Kamerový systém v noci zachytil v expozičním sále neobvyklý pohyb. Odehrával se
však pouze uvnitř vitrín, takže nedošlo ke spuštění bezpečnostního systému. Nikdo nedokázal
vysvětlit, co stojí za podivnou aktivitou, a tak jsme do expozice nainstalovali kameru s nočním
viděním včetně dvou diktafonů,“ prozradil ředitel muzea Metoděj Chrástecký. Ve vitrínách jsou
od června umístěny figurky Igráčků. Je možné, že by podezřelou aktivitu způsobovaly právě ony?
„Výstava o Igráčcích koluje po republice již osmým rokem. Nikde však nebylo pozorováno, že
by postavičky v průběhu noci ožívaly,“ informoval kurátor výstavy Zdeněk Rauš. Mezitím přinesl
monitoring dění ve výstavním sále šokující zjištění. Nejenže se potvrdila hypotéza o ožívajících
exponátech, dokonce se podařily zjistit podrobnosti o životě Igráčků, jejich sociálních návycích
a politickém založení. Zaměstnanci muzea tak přes noc učinili objev, který doslova převrátil
naruby dosavadní stav vědeckého poznání. Podrobnosti redakci sdělil muzejní pedagog a výzkumný pracovník Jiří Neminář: „Že Igráčci po nocích ožívají, mě ani tak nepřekvapilo. Již dříve
jsem měl podezření, že se v muzeu vyskytují skřítci, kteří nám občas zlomyslně schovávají věci.
Nepopsatelný šok ale přišel, když jsme podrobně analyzovali záznam. Igráčci totiž v inkriminovanou noc založili vlastní monarchii! Jak všichni víme, Igráčci jsou tvorové proletářského
založení vykonávající převážně dělnické profese. Jejich dobrovolný příklon k feudálnímu zřízení
jsme tedy absolutně nedokázali pochopit.“ Vysvětlení se našlo až v podobě Igráčka císaře Viléma, který byl vyroben speciálně pro hlučínskou výstavu. Bývalý monarcha se nejprve vyšvihl
do čela odborového svazu Igráčků, odkud už byl jen krůček ke zřízení specifické monarchie. „Dá
se říci, že Igráčci sedli německému císaři na lep. Úroveň jejich kritického myšlení asi nebude
valná. Naše muzeum bude dění v komunitě postaviček nicméně nadále monitorovat,“ uzavřel
Metoděj Chrástecký. Závěrem zbývá dodat, že výstava potrvá do půlky srpna a noční prohlídky
se prozatím neplánují.						
(jin)

P

utovní výstava Fenomén IGRÁČEK dorazila po osmi letech svého trvání také na Hlučínsko.
Místní veřejnosti se tak nyní naskýtá jedinečná možnost seznámit se s vývojem, výrobou
a současností této proslulé hračky. Speciálně pro hlučínskou výstavu byly navíc vyrobeny dvě
zcela originální postavičky IGRÁČKA, které mají být pro region určitým způsobem typické. První
postavičkou je hraničář, voják 4. hraničářského pluku, který sídlil v Hlučíně, druhou postavičkou
pak není nikdo menší než německý císař Vilém II. Zatímco hraničář představuje unikát, kterým
se Hlučín pyšnil v závěru éry první republiky, císař Vilém symbolizuje německou minulost města.
Kromě těchto dvou výjimečných IGRÁČKŮ lze na výstavě spatřit více než sto postaviček. Kromě profesí, jako jsou stavebníci, policisté, záchranáři či kominíci, výstava prezentuje i známé
osobnosti. Ve vitrínách se tak setkává Karel IV. s prezidentem Masarykem, nebo, jak podotýká
kurátor výstavy Zdeněk Rauš, dva nejznámější Češi nosící kožich: Jan Žižka a Leoš Mareš. Mezi
vystavenými IGRÁČKY samozřejmě nemohou chybět ani postavičky zvířat, pohádkové bytosti,
stejně jako princezny a rytíři. Součástí výstavy jsou i dva interaktivní dětské koutky. Výstava,
která je na hlučínském zámku k vidění od 6. června do 19. srpna tohoto roku, byla připravena
ve spolupráci s českou firmou EFKO - karton, s.r.o., jež IGRÁČKA vyrábí, a Technickým muzeem
v Brně. 							
Jiří Neminář
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Hasičský den matek a žen

D

ne 12. 5. 2018 proběhlo na Hasičské zbrojnici v Bolaticích posezení pro všechny členky
sboru a soutěžního družstva, které jsou maminkami a taktéž i pro ty, které jednou maminkami budou.
Začátek této akce byl v 16 hod. a u vstupu nás přivítali členové sboru, od kterých ženy dostaly
malou pozornost v podobě růžičky a malé štamprličky na přivítanou.
Po kávě a zákusku nás přivítala starostka sboru Andrea Pytlíková, která všem ženám poděkovala za účast a jejich věrnost v hasičském sboru. Soutěžnímu týmu popřála spoustu elánu
do dalších soutěží.
V podvečer jsme měly nachystáno malé občerstvení, které bylo výtečné. Tímto chci poděkovat
kuchařům, kteří se postarali o naše žaludky. Také se zaslouží poděkovat obsluze, která se o nás
perfektně starala.
Všem ženám přeji do dalších let hlavně zdraví, štěstí, lásku a těšíme se na vás příští rok.
SDH Bolatice

Pohárová soutěž mladých hasičů v Bolaticích

V

sobotu 26. 5. 2018 proběhla Pohárová soutěž mladých hasičů, které se zúčastnilo celkem
9 soutěžních družstev z blízkého okolí.
Slavnostním nástupem byla zahájena soutěž, kde se všem přítomným představili starosta obce
pan Herbert Pavera, starostka sboru paní Andrea Pytlíková, sponzor soutěže pan Jan Dorušák
st., hlavní rozhodčí na štafetě a na požárním útoku. Na štafetu 4x60 m se jako první postavili
starší žáci a na požárním útoku se představili mladší žáci z Bolatic.
Na prvním místě u mladších žáků se umístily Hněvošice, druhé místo obsadily Bobrovníky a třetí příčka patřila Bolaticím. U starších žáků první místo vybojovaly Strahovice, druhé místo
Bohuslavice a třetí příčku obsadily Hněvošice.
Za sebe můžu celou soutěž zhodnotit jako velice vydařenou, počasí nám přálo, nestal se žádný
úraz a všichni spokojeně odjeli domů jak s poháry, tak i s peněžitými odměnami a věcnými
dárky.
Na závěr bych chtěla poděkovat hlavně sponzorům, a to Obecnímu úřadu Bolatice, panu Janu
Dorušákovi st. a také všem, kteří se do soutěže jakkoliv zapojili a pomohli tak k hladkému
průběhu této akce. Poděkování patří také dětem, které se aktivně zúčastňují soutěží a odnášejí
si z nich nejen zážitky, ale také cenné rady.		
					 Za SDH Bolatice Andrea Pytlíková
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Příspěvek za Římskokatolickou farnost Bolatice

Z

ačíná tolik očekávaný čas prázdnin! Čas,
který vybízí k odpočinku. Ne každý si však
odpočinek dovolí. Ne každý si odpočinek užívá. Ne každý odpočívat umí…
Volný čas ale přímo dostáváme k tomu,
abychom si odpočinuli a mohli se věnovat
činnostem, na které nám běžně čas nezbývá.
Většinu času děláme to, co dělat musíme,
jsme zahlceni povinnostmi a úkoly. Přílišná
únava pak může být významným ukazatelem
naší přetíženosti. Čas volna a odpočinku je
důležitým a cenným prostorem pro nabytí
rovnováhy, k hlubšímu poznání sebe sama,
toho, po čem v životě toužíme a co niterně
potřebujeme. Proto se radujme z těchto dní,

které se před námi otevírají, a čerpejme z nich
tolik potřebnou novou sílu!
A co čeká naši farnost právě v červenci
a srpnu? V neděli 1. července v 14:30 hodin
bude dětská mše svatá sloužena na poděkování za končící školní rok s prosbou o požehnání a ochranu na čas prázdnin. O prázdninách bude platit pořad bohoslužeb, který byl
upraven v souvislosti s rekonstrukcí fresek
v našem kostele. Mše svaté tedy budou slouženy v pondělí v 6:30 hodin a v pátek v 18:00
hodin. V sobotu bude mše svatá v 18:00 hodin a v neděli v obvyklých časech, tzn. v 8:30
a 14:30 hodin. Od května jsou o prvních sobotách v měsíci slouženy v 6:30 hod. mariánské mše svaté. Stejně tak tomu bude i v čase
prázdnin, tj. 7. července a 4. srpna.
Dne 5. července si připomeneme památku
svatých Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů. Slavná mše svatá bude v 8:30 hodin.
Cyril a Metoděj, bratři z řecké Soluně, vytvořili
písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu
jako bohoslužebný jazyk. Na Velkou Moravu
přišli ve 2. polovině 9. století na žádost knížete Rastislava, který chtěl šířit křesťanství

srozumitelným jazykem, kterým se na Moravě
mluvilo. Dosud bohoslužby vykonávali pouze
latinští kněží v latině nebo řečtině. Rastislav si
byl vědom, že pokud má být křesťanství lidmi
přijato, musí mu porozumět. Cyril a Metoděj
si uvědomovali, jak velkou úlohu mají sehrát.
Vykonali tak důležitou misi, která měla veliký
křesťanský, kulturní i politický význam.
Ve středu 15. srpna oslavíme svátek Nanebevzetí Panny Marie. Tímto mariánským svátkem si připomeneme, že Panna Maria byla
do nebe vzata s tělem i duší. Tento den se
začal slavit v Jeruzalémě už v 5. století. V dalším století ho začal slavit celý křesťanský Východ a od 7. století byl slaven v Římě. Během
pozdějších dob se Nanebevzetí Panny Marie
stávalo nejčastějším titulem mariánských kostelů. Dogmatické vyjádření pochází od papeže
Pia XII. z roku 1950 a říká se v něm, že Panna
Maria obdržela hned po odchodu z tohoto
světa celou slávu, protože byla vzata do nebe
s tělem i duší a nemusí čekat jako ostatní zemřelí na oslavení až na konci věků.
V sobotu 18. srpna budou bolatické Dožínky. Mše svatá s poděkováním za úrodu bude

sloužena ve 14:00 hodin. Večerní bohoslužba
toho dne nebude.
V neděli 2. září bude odpolední mše svatá
v 14:30 hodin obětována za žáky, studenty
a pracovníky školství s prosbou o Boží požehnání na nový školní rok. Během této bohoslužby
budou požehnány aktovky a školní pomůcky.
Veškeré změny času bohoslužeb budou
uvedeny v ohláškách a oznámeny na webových
stránkách farnosti.
Blíží se doba pro někoho krásná, a pro někoho třeba i náročná. Ono zastavit se v práci,
myslet víc na sebe, na svou rodinu, příbuzné
či přátele, vybočit ze zajetých kolejí, chvíli se
o nic nestarat, nic neřešit a jednoduše „vypnout“… to není vždy snadné! Jenže není to ta
nejpříhodnější doba, kterou nám Bůh daruje
právě pro naše vzájemné sblížení s lidmi, ale
i se sebou samým?
Přeji každému z nás klidný, radostný, naplněný a požehnaný čas prázdnin a dovolených!
Za Římskokatolickou farnost Bolatice
Pavlína Řehánková

Manželé Zajíčkovi navštívili naši farnost

V

pátek 4. 5. 2018 po večerní mši svaté navštívili naši farnost velmi úspěšní mediátoři pro
rodinné vztahy z Centra pro rodinu a sociální péči Ostrava – Vítkovice, manželé Ivana a Jan
Zajíčkovi. Tento manželský pár vede již 20 let v Ostravě poradnu pro manželské, snoubenecké
a rodinné vztahy. V kostele sv. Stanislava přednášeli na téma „Překážky trvalého vztahu“.
V úvodu manželé Zajíčkovi nakreslili šablonu, kterou si od dětství neseme z rodiny. Všichni máme
tzv. cedulku - „toto je normální“, „takhle se u nás žilo“. Při vstupu do manželství je naším úkolem
vytvořit novou šablonu, kde bychom měli přenést a vytvořit naše dobré tradice, které si neseme

z původních rodin. Lidé s dobrou šablonou jsou pak velice žádaní jak v práci, v rodině, tak u přátel.
Přednáška pokračovala otázkou, co si máme představovat pod pojmem trvalý vztah. Jedná se
o vztah mezi partnery, který je výlučný = trvalý, a je založen na lásce, úctě a respektu.
Manželé Zajíčkovi často při přednáškách pokládají partnerům otázku, co je prioritami jejich vztahu.
Existuje slovník šesti důležitých hodnotových slov, které si mohou manželé položit, a těmi slovy jsou:
tolerance, důvěra, respekt, spolupráce, potřeba, dohoda. Vzápětí zazněla otázka, kolikrát bychom se
na stejné hodnotě v žebříčku slov s partnerem potkali. Tady se vůbec nejedná o slovíčkaření.
Podstata je v tom, jaké hodnoty oba manželé považují za důležité pro vzájemný vztah. Protože
když mají manželé v tomto nesoulad, měli by se zastavit a spolu si o tom pohovořit, doslova
„vyříkat si to“. Za všech okolností by neměli přestat spolu mluvit, protože v manželství je komunikace vždy velmi důležitá. Hrát si spolu na „tichou poštu“ a problém odkládat ve většině případů
nic neřeší a problém se jen odsouvá a kupí.
Dále manželé Zajíčkovi hovořili o překážkách vztahu, kterými mohou být domněnky. Domníváním
se o něčem si vždy velmi škodíme. Zlý duch číhá v naší mysli, aby do nás vkládal myšlenky, které
se s realitou nikdy nepotkají. Spíš naopak se partnera máme ptát: Co potřebuješ? Co pro tebe
mohu udělat? …Kde je vztah, tam není boj!
Důležité je také umět si odpouštět. Nikdo z nás není nevinný, ale pokud chceme, aby okovy byly
zlomeny, odpouštět zkrátka musíme. Neodpuštění je jako rakovina, která narůstá a pohlcuje
nás. Čelit bolestivým vzpomínkám a dovolit Bohu, aby se dotýkal našich zranění, je tím nejlepším, co si navzájem můžeme dát.
Nakonec nám manželé dali radu, co musíme udělat, aby nám bylo lépe. A to je nastavit si prevenci. To, co mohu já udělat příště, aby nám bylo lépe.
Za tuto přednášku jsme byli manželům Zajíčkovým velice vděční. Odměnili jsme je velkým potleskem a společnou modlitbou za jejich i naše manželství a vztahy.
Regina Fojtíková

Dva příběhy pro chvíle odpočinku
ČAS OD ČASU SI ODPOČINOUT

ŽALUDY A DÝNĚ

T

J

raduje se, jak jednou svatý Antonín z pouště odpočíval se svými učedníky před chatrčí,
když šel kolem lovec. Toho překvapilo, že je Antonín tak uvolněný, a protože situace
nesplňovala jeho představu o tom, co by měl mnich dělat, vyjádřil svoji nelibost. Antonín
mu řekl: „Napni svůj luk a vystřel šíp.“ Lovec tak učinil. „Napni jej znovu a vystřel další šíp,“
pokračoval Antonín. A lovec to ještě mnohokrát zopakoval. Lovec se nakonec ohradil: „Otče
Antoníne, když budu luk pořád napínat, tak praskne!“ „A tak je tomu i s každým z nás,“
odpověděl Antonín. „Kdybychom přehnali jistou míru, zničilo by nás to. Proto je správné si
čas od času odpočinout.“ 		
(Z knihy B. Cavanaugha: Malé příběhy)

eden starý příběh vypráví o ženě, která se procházela po lukách a uvažovala o přírodě.
Jak tak šla, padl jí pohled na pole plné zlatých dýní. V rohu pole stál mohutný, rozložitý
dub. Usedla pod něj a uvažovala o zvláštním rozmaru přírody, která umístila na silné dubové větve drobné žaludy, ale obrovité dýně na křehké zelené výhonky. To tedy Stvořitel pěkně
šlápl vedle, napadlo ji. Měl přece dát malé žaludy na slabé stonky a velké
dýně na mohutné větve.
Padla na ni únava, i natáhla se pod strom, aby si trochu zdřímla. Ale za pár minut se probudila,
protože ji cvrnknul do nosu padající žalud. Maličko se zasmála, podrbala si nos a pomyslela si, že
třeba měl Bůh přece jen nakonec pravdu. (Z knihy B. Cavanaugha: Kup si los a jiné příběhy)
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Filipa Menzela, který v kostele sv. Stanislava renovuje fresky. Zajímavou formou pohovořil o tom,
jakým způsobem probíhá komplexní restaurátorský zásah a jaké prostředky se k této činnosti
používají.
Prostřednictvím dataprojektoru jsme pak měli možnost zhlédnout a porovnat fotografie fresek
před jejich renovací a po ní. Po skončení přednášky byl vyhrazen prostor pro dotazy přítomných.
Program ukončil ve 21:30 hodin otec Lesław modlitbou a požehnáním.
Poděkování patří těm, kteří se zapojili do samotného programu či organizace, ale především
vám všem, kteří jste přišli a chtěli strávit páteční večer trochu jiným způsobem než obvykle.
						
Pavlína Řehánková

Římskokatolická farnost Bolatice
vás srdečně zve na setkání

s P. Vojtěchem Kodetem, O.Carm.
v sobotu 30. června 2018 v kostele sv. Stanislava
1800 hodin - mše svatá
1900 hodin - promluva
„Jak žít víru v tomto světě“

N

oc kostelů oslavila 10 let svého trvání.
Do letošního ročníku, který měl podtitul „Zůstávali přes noc v okolí Božího
domu…“ (1 Pa 9,27), se zapojilo přes
1500 kostelů, a ty nabídly okolo 7300 programů.
Je to vzácná příležitost vidět a vnímat kostel jiným způsobem než obvykle. Biskup ostravsko-opavský, František Václav Lobkowicz, v Poutnických novinách, které byly vydány právě u příležitosti Noci kostelů, říká, že je důležité vnímat krásu i smysluplnost našich chrámů, stále více
máme brát chrám jako něco vlastního, co k nám také patří a co k nám promlouvá. Zdůrazňuje,
že i my sami jsme podobni chrámům a máme nabízet druhým lidem v nouzi útočiště ve svém
srdci.
Také v letošním roce se naše farnost do této akce zapojila. Začátek byl v 18:00 hodin, kdy
byla sloužena mše svatá s májovou pobožností. Poté nás žáci Základní školy v Bolaticích, pod
vedením paní učitelky Jany Kubatkové, zavedli do 10. století, a to prostřednictvím divadelního
představení Svatý biskup Vojtěch.
V 19:00 hodin se slova ujala teoložka a psycholožka Kateřina Lachmanová, která v současné době pracuje jako šéfredaktorka Karmelitánského nakladatelství, věnuje se přednáškové
činnosti a je rovněž autorkou několika knižních titulů. Do naší farnosti zavítala již podruhé.
Na téma Karikatury Boha pohovořila o tom, co Bůh je, ale především co Bůh není. Každý v sobě
máme představu o tom, jaký by Bůh měl být. Třeba si tuto představu neseme z prostředí,
v němž jsme vyrůstali, a tyto přístupy promítáme do svého nynějšího života. Někdy projektujeme do představy o Bohu jako nebeskému Otci chování svého pozemského otce. Ale je Bůh
opravdu takový? Jaký tedy je? Na tyto a další otázky se K. Lachmanová snažila odpovědět.
Součástí přednášky byl prodej duchovní literatury zprostředkovaný Janem Pilařem, vedoucím
Karmelitánského knihkupectví v Opavě.
Ve 20:30 hodin se na program dostala přednáška restaurátora malířských uměleckých děl

Velký úspěch mladého
stolního tenisty

D

aniel Vitásek, žák naší ZŠ v Bolaticích,
začal jako skoro každý kluk s kopanou.
Na podzim roku 2015 se však přihlásil do oddílu stolního tenisu a jako začátečník musel
na sobě tvrdě pracovat a zdolávat nejednu
překážku. Nenechal se však odradit, pokračoval v tréninku a jeho forma stoupala a výsledky
se začaly projevovat.
Do sezony 2017-2018 vstupoval jako hráč
žákovského družstva a zároveň jako hráč dospělých. Za družstvo žáků odehrál 33 utkání
a za dospělé 51 utkání. A hodnocení?
V České asociaci stolního tenisu, kde jsou
vedeni a hodnoceni všichni registrovaní hráči ČR, se v žebříčku ELO statistiky „Skokan
roku“ umístil v okrese Opava na 1. místě.
V žebříčku Moravskoslezského kraje taktéž
na 1. místě. V žebříčku ČR na 11. místě.
TTC Bolatice mu děkuje za tyto mimořádné úspěchy a za vzornou reprezentaci obce Bolatice a ZŠ.
Do budoucna přejeme hodně dalších vítězství!
		
Jan Kostřica

Karmelitán Vojtěch Kodet je známý především jako kazatel a autor knižních titulů
s duchovní tematikou. Zabývá se přednáškovou a formační činností, dává exercicie,
věnuje se duchovnímu doprovázení a službě uzdravování a osvobozování.

Kulturní kalendář
nejbližších akcí
6. - 8. 7.Mistrovství ČR ve voltiži (pořadatel JK Voltiž Albertovec)
4. 8.

Myslivecké hody s Country karnevalem
(pořadatel Myslivecká společnost Křeménky)

5. 8.

Hasičská slavnost (pořadatel SDH Bolatice)

18. 8.

Dožínky - tradiční slavnost s doprovodným programem na hřišti FK
(mj. koncert dechové kapely, muzikálová show Mamma Mia
a jiné hity skupiny ABBA, TEAM REVIVAL MARTIN aj.)

24. - 25. 8. RETROKLÁNÍ (pořadatel Letecko -modelářský klub Bolatice)
						
					
Gabriela Bočková
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Hledání ztraceného času

T

ak zní název projektu, který v letošním roce realizuje
Sdružení obcí Hlučínska s polskými gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyżanowice. V úvodní části projektu probíhal sběr
historických fotografií z regionu. Z několika stovek zaslaných
snímků byly některé vybrány pro prezentaci na výstavách
a pro česko-polský kalendář na rok 2019.
Pod vedením světoznámého fotografa pana Evžena Sobka
probíhají postupně fotografické workshopy, v rámci kterých účastníci postupně zachycují současný život na Hlučínsku a v polském příhraničí. Úvodní dvoudenní workshop proběhl ve dnech
28. - 29. 4. v Rohově, následovaly jednodenní workshopy 19. 5. v Krzanowicach, 20. 5. v Zabełkowě a 16. 6. v Kietrzu. Závěrečný workshop proběhne 18. 8. v Bolaticích.
Vzniklé novodobé snímky včetně historických fotografií budou na podzim prezentovány na pěti
čtrnáctidenních výstavách. V září budou moci výstavu obdivovat návštěvníci zámku v Kravařích,
v říjnu poputuje výstava na polské území, a sice do gmin Krzanowice a Krzyżanowice. V listopadu se výstava vrátí zpět na Hlučínsko, aby ji mohli zhlédnout návštěvníci Kulturního domu
v Hlučíně. Poslední prezentace snímků proběhne v prosinci v gmině Kietrz.
Děkujeme všem občanům, kteří poskytli své rodinné fotografie pro účely projektu, účastníkům
fotografických workshopů, obcím Rohov a Bolatice a městům Kravaře a Hlučín za spolupráci při
organizaci workshopů a výstav.				
Lenka Osmančíková

Halina Pawlowská svým
vyprávěním nadchla diváky

V

úterý 15. května vystoupila před zaplněným sálem Kulturního domu v Bolaticích v pořadu „Chuť do života“ další známá osobnost české umělecké scény, paní Halina Pawlowská.
V první části svého pořadu vyprávěla zábavně o svém životě, o prvních láskách i láskách dalších.
Ve druhé části svého vystoupení pak paní Halina odpovídala na zvídavé divácké dotazy. Během
vystoupení častokrát narazila i na svou postavu a vždy uměla legračně z tématu „vybruslit“.
Na závěr pořadu podepisovala divákům své knihy a ochotně se s nimi fotila.
Herbert Pavera
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Zprávy Osadního výboru Borová
Kácení máje na Borové mělo skvělé ohlasy, pokračování ze str. 1
Pauzy v programu vyplnil svým hudebním vystoupením Jiří Langer se svou kapelou a hosty. Večer
je vystřídal DJ Balu, který se pak kolem 21.00 hodin, kvůli dešti, přesunul do sálu hostince
U Kozla.
Dětem udělal radost „bublinkovač, který v intervalech chrlil bubliny, nechybělo malování na obličej a skákací hrad, který měly děti po celou dobu trvání akce zdarma.
Tak toto byl další ročník našeho Kácení máje a troufám si říct, že jeden z nejlepších ... Nejen
díky skvělému programu a všem, kteří v něm účinkovali či nějak figurovali, ale také díky počasí,
které nám přálo! Svědčí o tom i fakt, že mě potkávají lidé a děkují za krásnou akci – a já děkuji
jim, že nám to říkají. To je totiž to nejlepší ocenění, které mohou organizátoři dostat!:-)
A protože na této akci spolupracovalo velké množství lidí a složek, chtěla bych všem níže
poděkovat:
- všem účinkujícím - hudebníkům, děvčatům z TS Taurus, dětem z Plamínku, Kubabandu a Daliboru Baluškovi;
- modelkám a modelům (Jana, Jana, Martina, Radka, Lucie, Monika, Katka, Lenka, Jery)

- za jejich odvahu a krásnou přehlídku;
- půjčovně šatů Miška paní Ingrid Dihlové z Kozmic - za zapůjčení krásných šatů na módní
přehlídku;
- nově otevřenému muzeu v Chuchelné - za zapůjčení obleku a rekvizit na stylovou přehlídku;
- p. Václavu Fischerovi a paní Pavle Pospíšilové - za vystoupení a vedení malých hasičů z Plamínku při SDH Borová;
- p. Adolfu Duxovi - za zapojení se do programu v rámci přehlídky a ohlášení fiktivního požáru;
- všem, kteří se postarali o bezproblémové pokácení máje;
- p. Jiřímu Lehnertovi (fa AUTOLEHNERT) - za věnování sudu piva do soutěže;
- stánkařům s občerstvením - za pestrou nabídku nápojů a jídla v průběhu akce;
- p. Hubertu Slivkovi - za elektřinu pro stánkaře;
- paní Ing. Nikol Hřivňacké Galvasové - za spolupráci při akci a technickou podporu akce;
- SDH Borová a myslivcům Bolatice - za zapůjčení stanů, stolů a lavic;
- TS Bolatice - za technickou podporu akce obci Bolatice; za finanční podporu akce;
- všem členům Osadního výboru Borová - za jejich nápady, pracovitost a pomoc s organizací.
				 Silvie Hříbková, předsedkyně Osadního výboru
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Z činnosti TS Taurus

O

d letošního školního roku funguje na Borové taneční kroužek (TS Taurus) pro děti od 1. do 4.
tříd. Díky vstřícnosti pana ředitele, Mgr. Davida Neuvalda, trénujeme v herně MŠ Borová
a scházíme se co 14 dní. Celkem se sešlo 14 moc šikovných děvčat, která vytvořila skvělou
partu a stihla se naučit
2 taneční představení (Sofia a Jungle), se kterými vystoupila na různých kulturních a společen-

ských akcích nejen na Borové.
Děvčata moc chválím, mám z nich opravdu velkou radost a budu se na ně, a případně i další
zájemce o tanec, těšit v příštím školním roce!
						 Silvie Hříbková, trenérka

Pálení čarodějnic na Borové

V

sobotu 5. 5. v podvečer se na náměstí
v Borové slétly čarodějnice, aby se za doprovodu hudby přesunuly na hřiště, kde pro
ně byla připravena Čarodějnická škola. Malé,
ale také velké čarodějnice byly před čarodějem Václavem prozkoušeny v různých čarodějnických předmětech a disciplínách. Musely například ukázat, jak jsou zdatné v letu
na koštěti, zda umí uplést pavučinu, hodit
Jeníčka na lopatě do pece, zapálit prskavku,
ve sklenicích s různou havětí najít klíč či se
umět pořádně po „čarodějnicku“ zasmát.
Pokud vše zvládly, byly za to náležitě odměněny. Dříve než došlo k samotnému „upálení“,
vybrala ještě čarodějnická porota tři nejošklivější čarodějnice, které získlaly šerpu a lahodné moky, a vystoupila také taneční skupina
Taurus se svým vystoupením Saxana. Děti si
pak zaskotačily na čarodějnické diskotéce či
si upekly špekáčky.
Naše díky patří všem účinkujícím, hudebníkům, členům Osadního výboru, SDH Borová,
Radku Poláškovi za přípravu dřeva na vatru,
ale především Václavu Fischerovi a jeho týmu
za přípravu Čarodějnické školy, která měla
velký úspěch.
Milé čarodějnice a čarodějové, těšíme se zase
za rok!
Za Osadní výbor Silvie Hříbková
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Zahrádkáři informují

J

e čas dovolených a prázdnin, je léto a počasí nás svádí nejen k lelkování, ale i k aktivnímu
odpočinku na naší zahradě. Naštěstí práce již není tolik jako na jaře, a tak máme i dost času,
abychom si zahradu užili. Nejenom sami, samozřejmě pozveme přátele, pochlubíme se svými
výpěstky a večer můžeme zakončit u zahradního grilu.
Většina z nás doma pěstuje balkónové květiny v truhlíku. Většinou to
jsou muškáty nebo pelargonie. My si dnes něco povíme o muškátech.
Převislé muškáty se vyznačují poléhavými, tenkými stonky. Jejich listy jsou podobné břečťanu, proto jsou nazývány „břečťanovité“. Květy
jsou jednoduché nebo plné, červené, růžové, fialové, karmínové, bílé
nebo dvoubarevné. Vytrvale kvetou během léta a tvoří dlouhé převislé výhony. Nejlépe kvetou odrůdy s menšími, jednoduchými květy,
které se nejvíce uplatňují v truhlících a závěsných nádobách. Dnešní
sortiment zahrnuje bohatě kvetoucí odrůdy s jednoduchými květy
a tenkými listy, které vytvářejí dlouhé převislé výhony a dále odrůdy
tučnolisté s poloplnými nebo plnými květy s kratšími výhony. Převislé
muškáty (pelargonie břečťanovité) jsou vhodné a nenáročné rostliny pro balkóny a otevřená stanoviště. Během pěstování jsou převislé pelargonie náchylnější
k vysoké vlhkosti vzduchu než pelargonie páskaté. V případě nedostatečného větrání se na listech často objevuje korkovitost. Převislé muškáty se používají především do okenních truhlíků
a závěsných nádob na balkóny a okenní parapety, kde nejlépe vyniknou jejich převislé výhony
se spoustou květů. Uplatňují se také na terasách a v předzahrádkách, vysázené ve velkých dekorativních nádobách spolu s ostatními druhy balkónových a záhonových květin. Nejvhodnějším
místem je jihovýchod, jihozápad a jižní strana.

Zálivku provádíme pravidelně nejlépe brzy ráno nebo v podvečer, kdy slunce nepálí. Optimální je
nechat muškáty vyschnout a potom opět zalít. Převislé muškáty množíme vrcholovými řízky, které napícháme do hlíny, kde rychle zakoření. Rostliny přezimujeme ve světlé, chladné místnosti
(5 až 10°C). Zaléváme velmi málo. Na jaře rostliny vyjmeme, hluboce seřízneme a přesadíme
do truhlíků s novou zeminou. Pokud nemáme možnost pelargonie přezimovat, je lepší koupit na jaře nové silné rostliny.
Vážení spoluobčané, teď vám povím o nových pravidlech pro soutěž
o nejkrásnější zahradu.
Z důvodu zavedení GDPR není možno bez souhlasu vlastníka pořizovat
fotografie soukromých zahrad, proto jsme pozměnili pravidla v soutěži o nejpěknější zahradu. Každý občan, který se bude chtít soutěže
zúčastnit, si musí svou zahradu sám vyfotit a tuto fotografii poslat
na email obecního úřadu (bolatice@bolatice.cz) do 15. 9. 2018. Datum do poloviny září je proto, aby bylo možno fotografie dále zpracovat
a připravit jejich prezentaci na webových stránkách obecního úřadu,
kde budou moci občané sami hodnotit jednotlivé fotografie. Dále bude
připravena prezentace těchto fotografií na výstavě kutilů a zahrádkářů, která proběhne v Kulturním domě v Bolaticích. Na této výstavě každý návštěvník obdrží hlasovací lístky, na které napíše
číslo fotografie, hodnocení jako ve škole 1, 2, 3 a tyto lístky vhodí do připravené urny. Vyhodnocení celé soutěže proběhne na závěr výstavy a výsledky budou vytištěny v Bolatickém zpravodaji
a zveřejněny na webových stránkách obce. Odměny vítězům následně předá starosta obce.
Užijte si prázdnin, dovolené a nenechte si zkazit náladu občasným špatným počasím.
						 Za ČZS Matelský Karel

Nová pravidla pro soutěž o nejpěknější zahradu
Z
důvodu zavedení GDPR není možno bez souhlasu vlastníka pořizovat fotografie soukromých zahrad, proto jsme pozměnili pravidla v soutěži o nejpěknější zahradu. Každý občan, který se bude chtít soutěže zúčastnit, si musí svou zahradu sám vyfotit a tuto fotografii
poslat na email obecního úřadu herudek@bolatice.cz do 31. 8. 2018 (do předmětu
emailu napište „Foto do soutěže o nejpěknější zahradu“). Datum do konce srpna je proto, aby bylo možno fotografie dále zpracovat a připravit na jejich prezentaci na webových
stránkách obce Bolatice, kde budou moci občané sami hlasovat pro jednotlivé fotografie.

Dále bude připravena prezentace těchto fotografií na výstavě kutilů a zahrádkářů, která
proběhne v Kulturním domě v Bolaticích. Na této výstavě každý návštěvník obdrží hlasovací
lístky, na které napíše číslo fotografie, hodnocení jako ve škole 1, 2, 3, a tyto lístky vhodí do připravené urny. Vyhodnocení jak internetového hlasování, tak i hlasování na místě
proběhne na závěr výstavy a výsledky budou vytištěny v Bolatickém zpravodaji a zveřejněny
na webových stránkách obce. Odměny vítězům následně předá starosta obce.
						 Jiří Kupka, předseda

Zájezd na Dolní Moravu – Stezka do oblak

V

sobotu 12. května se uskutečnil zájezd na Dolní Moravu pod Králickým Sněžníkem. Právě
zde před pár lety na samotném vrcholu poblíž horské boudy Slaměnka instalovali jedinečnou
rozhlednu Stezka do oblak. Jedná se o 55m vysokou stavbu zhotovenou z kovové a dřevěné
konstrukce, vinoucí se nad údolím Dolní Moravy. Na samotné stezce je ještě několik atrakcí,
například tobogán, který ale byl v době naší návštěvy uzavřen, nebo kapka zhotovená z provazů
a umístěná ve výšce 50 metrů nad zemí.
Z Bolatic jsme autobusem vyjeli v 7 hodin. Projeli jsme přes Bruntál a Šumperk a pak jsme
zastavili u motorestu Skřítek, kde proběhla malá svačinka a každý zde od pořadatelů dostal
tradiční koláč.
Po příjezdu na Dolní Moravu jsme se rozdělili. Rodiče s menšími dětmi využili většinou lanovku

a vydali se přímo na vrchol Slamníku, popřípadě si šli užít další atrakce v areálu, jako je bobová
dráha, trampolíny nebo dětské zábavní parky. Ti s většími dětmi si vybrali některou z kratších
značených tras a ti nejzdatnější se vydali na trasu zimní cestou zvanou panoramatická.
Dali jsme se po žluté turistické značce a červené značce cyklotrasy směrem na Králický Sněžník.
Minuli jsme jez u mostu s penzionem a pokračovali jsme dále na rozcestí odbočky k Mléčnému
prameni. Zůstali jsme na žluté a odbočili jsme k vodopádu na potoku Poniklec. Minuli jsme kaskády vodopádu na Hlubokém potoku a došli jsme až ke značce Pod Tvarožnými dírami a k rozcestníku Pod Vilemínou, kde žlutá turistická značka odbočuje na výstup na Králičák. Po krátkém
občerstvení jsme pokračovali vpravo už pouze po červené cyklotrase, obešli jsme Koňský hřbet
a stále po cyklo jsme procházeli strmá údolí a svahy hor jako Uhlisko a Podbělka až k altánku
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pod Slamníkem. Cestou proti nám sjížděli od Slaměnky na koloběžkách známí, kteří nahoru vyjeli lanovkou a tam si půjčili koloběžku na sjezd dolů. Od altánku to už byl kousek na Slaměnku
a Stezku do oblak. Když jsme si rozhlednu dostatečně užili, začali jsme sestupovat do údolí.
Znavení, avšak plní nových zážitků jsme se všichni opět setkali u autobusu, který nás dopravil
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zpět domů. Cestou jsme samozřejmě popřáli ženám k nedělnímu Svátku matek a obdarovali
jsme je kytičkou.
Doufám, že se zájezd všem zúčastněným líbil a že s námi zase příště vyjedou za dobrodružstvím
a poznáním. 						
Josef Blokeš

O činnosti Klubu seniorů

J

ako každoročně se naše seniorky podílely na krásném odpoledni „Stavění májky ve skanzenu
v Bolaticích, ve kterém vystoupily s pásmem hlučínských písní a vyprávění. Program byl doplněn o písně mladších žen.
Květnové setkání členů Klubu seniorů obohatily naše seniorky pásmem písní a povídání o maminkách a písněmi s jarní tematikou.
Každé druhé úterý v měsíci pořádá Klub seniorů zdravotní procházku a následně v 17.00 hodin
posezení ve skanzenu se zpěvy hlučínských písní. Přijďte mezi nás.
Dne 17. 5. pořádal Klub seniorů zájezd do Velkých Losin. První zastávka byla v arboretu v Pasekách,v areálu Makču Pikču, s nádherným výhledem do okolí, s pestrou
paletou nepřetržitě kvetoucích skalniček, vřesovišť a různých dřevin.
Další zastávka byla v Uničově, v kostele Nanebevzetí Panny Marie,
s výkladem o historii města, kostela a s prohlídkou náměstí. Po obědě
ve Velkých Losinách jsme se rozdělili na dvě skupiny. První skupina navštívila aquapark v termálních lázních a druhá skupina šla na prohlídku
zámku. Domů jsme se vraceli plni dojmů a zážitků.
U příležitosti dětského dne proběhla v KD soutěž generací, tj. žáků ZŠ,
učitelů a seniorů. Soutěžící se utkali ve zručnosti, pohybu i vědomostních testech. Dobrou pohodu připravili pro všechny kulturním vystoupením žáci 8. tříd. Všichni se dobře bavili, a i když byly mezi soutěžícími
nepatrné bodové rozdíly, lze konstatovat, že vyhráli všichni zúčastnění.
První červnovou neděli pořádali senioři zájezd do divadla na operetu
„Ples v opeře“. Zájem o vystoupení byl velký a autobus byl plně obsazen. Překrásné prostory divadla i výkon herců přispěly k tomu, že domů
se účastníci vraceli s nevšedním kulturním zážitkem.
Před hodnocením naší obce v soutěži „Vesnice roku“ uklidili členové
Klubu seniorů vnitřní i venkovní prostory skanzenu. U této příležitosti se
dne 7. 6. podíleli na prezentaci obce, přivítání účastníků v krojích, ukázky
lidových tradic na skanzenu a přispěli krátkým tanečním vystoupením.

Ve středu 13. 6. se v Bělé konal sportovní den seniorů okolních vesnic. Naši skupinu reprezentovaly z 95 % ženy. Uvědomily jsme si, jaká je v našem klubu absence mužů oproti klubům
z okolních vesnic.
Každé poslední úterý v měsíci se koná setkání členů Klubu seniorů. Rádi bychom pozvali všechny
ostatní seniory z vesnice, aby přišli mezi nás, obohatili nejen svůj podzim života, ale svými náměty přispěli ke kulturnímu vyžití ostatních spoluobčanů. Těšíme se na Vás.
Klub seniorů Bolatice
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Starší žáci z Borové jsou nejlepšími v okrese, v krajské
konkurenci neuspěli

P

řes okrskové a okresní kolo hry Plamen postoupilo družstvo starších žáků borovského hasičského sboru až do krajského finále, kde obsadilo konečné šesté místo.
Okrskové kolo - je rozděleno na dvě části: podzimní a jarní. V podzimní části vždy probíhá
závod v branném běhu. Ten se tentokrát uskutečnil 14. října 2017 ve Vrbce. Během přibližně
dvoukilometrového běhu družstva plnila úkoly na šesti stanovištích. Do závodu jsme nasadili
dvě pětičlenná družstva. Ta s přehledem obsadila první a druhé místo v soutěži. V jarní části,
která proběhla 1. května 2018 v Borové, družstvo plnilo tři disciplíny. Štafetu dvojic, štafetu
4x60 metrů s překážkami a požární útok. V obou
štafetách jsme s přehledem zvítězili a v útoku jsme
byli druzí. Vítězstvím v okrskovém kole jsme si tedy
zajistili postup do kola okresního.
Okresní kolo - proběhlo v sobotu 19. května
v Hněvošicích. Ve starší kategorii do soutěže postoupilo patnáct nejlepších družstev z jednotlivých
okrsků okresu Opava. Soutěž probíhala v pěti disciplínách. Vítězilo družstvo s nejnižším součtem
umístění z jednotlivých disciplín. Naši zvítězili
ve štafetě CTIF, požárním útoku CTIF a štafetě 4x60
metrů s překážkami. V klasickém požárním útoku
jsme skončili druzí. Drobné zaváhání jsme si dovolili
ve štafetě dvojic, kde jsme skončili až pátí. I přesto
jsme s celkovým součtem deseti bodů jasně zvítězili
před druhými Velkými Hošticemi (20 bodů) a třetí Svobodou (21 bodů). Z prvního místa jsme tak
postoupili do krajského kola společně s druhými
Velkými Hošticemi.
Krajské kolo - probíhalo ve dnech 8. a 9. června
v Českém Těšíně. První den probíhal branný běh. Naše družstvo v něm
zužitkovalo své znalosti i zkušenosti a celou trať zvládlo bez chyby.
Lepším časem nás porazilo jen družstvo z Havířova, a tak jsme si
do druhého dne vezli druhé místo a výbornou výchozí pozici. Druhý
den bylo na programu dalších pět disciplín. Začalo se štafetou CTIF.
První pokus nám nevyšel podle představ, avšak v druhém jsme zabojovali a s časem 69,98 vteřiny s více než sekundovým náskokem
zvítězili. Díky tomu jsme se dostali do průběžného čela závodu. Bohužel, to nám vydrželo pouze do další disciplíny. Tou byla štafeta 4x60
metrů s překážkami. Naše čtveřice měla štafetu krásně rozběhlou,
ovšem při zapojování rozdělovače na posledním úseku si Rosťa Uvara
natáhl sval a to mělo vliv na slabší doběh do cíle. Nakonec z toho bylo
až sedmé místo v disciplíně a pokles na průběžnou druhou příčku
v soutěži. Následovala disciplína požární útok CTIF. Ač s handicapem,
do disciplíny nastoupil i Rosťa. Disciplína se běží na dva pokusy,
a tak jsme se rozhodli dát všechnu energii hned do toho prvního pokusu, ten druhý případně vynechat a Rosťův sval pošetřit. To se nám
v rámci možností povedlo. Zaběhli jsme čas 50,55 vteřiny a v disciplíně skončili čtvrtí. Průběžně jsme tedy klesli na třetí místo se čtrnácti body. V té době v soutěži
vedl Havířov (8 bodů) a druhé byly Michálkovice (12 bodů). Bohužel, zranění již nedovolilo
Rosťovi pokračovat v soutěži, a tak jsme byli nuceni na zbývající dvě disciplíny hodně zamíchat
sestavou.
Hned v následující disciplíně se to projevilo. Ve štafetě dvojic jsme nebyli schopni zaběhnout
kvalitní čas a v disciplíně obsadili až deváté místo. Tím jsme ztratili poslední naději na vítězství
v soutěži.
Za předpokladu, že bychom uspěli v poslední disciplíně - požárním útoku, jsme se mohli

ještě vyšvihnout na druhou příčku. Bohužel ani to se nám nepovedlo. Hloupou chybou jsme
útok zkazili a obsadili až desáté místo. Celkově nás to tedy odsunulo až na konečné šesté
místo. Po loňském druhém místě je to určitě zklamání, ovšem také nové zkušenosti do dalších ročníků. Ve hře Plamen nás v ročníku 2017/2018 reprezentovali tito závodníci: Adam
Fischer, Eliška Muchová, Rostislav Uvara, Šimon Ceplý, Vašek Scheffczik, Veronika Ciencialová,
Martin Blahetka, Tadeáš Uvara, Veronika Hahnová, Jan Hoblík, Kateřina Hladká, Hana Mrovcová a Kryštof Michalík. Všem děkujeme za reprezentaci našeho sboru i naší obce. Jako jedno
z mála družstev v krajském kole jsme byli sestaveni
z vlastních odchovanců. I to je výbornou vizitkou
naší práce s mládeží.
Téměř souběžně s hrou Plamen probíhaly také
soutěže dorostu. Do okresního kola, které se konalo 20. května v Hněvošicích, jsme nasadili celkem 8
závodníků - jednotlivců. Každý závodil sám za sebe
ve třech disciplínách: branný běh, běh na 100 metrů s překážkami a dvojboj. Nejlépe si v soutěži vedl
Filip Klapetek, který v kategorii středních dorostenců zvítězil a postoupil do krajského kola. Výborný
byl také Martin Blahetka, který skončil na druhém
místě v kategorii mladších dorostenců.
Vítězství a postup mu utekly jen o setiny. Ve stejné kategorii se zaskvěl třetím místem i Adam Fischer. Taktéž třetí místo vybojoval Viktor Kučera
v kategorii staršího dorostu. Bramborová medaile
zbyla na Lucku Blahetkovou v kategorii středních
dorostenek, Štěpán Uvara skončil osmý mezi staršími dorostenci a Rosťa Uvara desátý ve středních
dorostencích.
V krajském kole v Českém Těšíně se Filip Klapetek umístil na krásném
pátém místě. Jako posilu si na krajské kolo vybralo družstvo dorostenců z Kobeřic (vítěz okresního kola a postupující) našeho Viktora
Kučeru. Kobeřice se v krajském kole umístily na konečném třetím
místě. Gratulujeme všem dorostencům k jejich výsledkům!
Také naši mladší žáci se v této sezoně zúčastňovali hasičských soutěží. Soustředili se především na soutěže okresní ligy. V jednotlivých
osmi kolech se jednou umístili na druhém místě, jednou na čtvrtém,
dvakrát na pátém, třikrát na osmém a jednou na devátém místě. Celkově posbírali 47 bodů a obsadili 7. místo v konečné tabulce okresní
ligy mládeže. Té se zúčastnilo v kategorii mladších žáků celkem 23
družstev z okresu Opava.
Družstvo mladších žáků se také zúčastnilo okrskového kola hry Plamen, které proběhlo na domácí půdě. I přes to, že se nezúčastnili
podzimní části, v soutěži nakonec vybojovali krásné třetí místo.
V jednotlivých soutěžích mladších žáků nás reprezentovali tito
členové: Adam Uvara, Kryštof Kučera, Rozálie Pospíšilová, Viktorie
Žídková, Bára Lehnertová, Tony Lehnert, Alžběta Gvoždíková, Tereza Hříbková, Karolína Jačková,
Karolína Čičáková, Filip Hříbek, Sophia Thomas, Kharem Thomas, Tobiáš Franěc, Radek Seidler,
Lukáš Popelka, Štěpán Fischer, Zoe Hlubková a Jan Hladký. I jim musíme poděkovat!
No a nesmíme zapomenout ani na ty nejmenší. Naše přípravka předvedla v dobových uniformách a s maketou historické ruční stříkačky svou ukázku hašení požáru v dobách minulých.
Předvedli se jak při oslavách kácení májky na borovském náměstíčku, tak i při ukázce pro
komisi hodnotící naši obec v soutěži Vesnice roku Moravskoslezského kraje 2018. Děkujeme
našim dětem i jejich vedoucím za přípravu a provedení těchto ukázek.
SDH Borová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA květen - červen 2018

Výroční schůze

N

ádherné slunečné počasí vybízelo nejen obyvatele Bolatic, aby spěchali na autobusovou
točnu, kde se celá akce tradičně odehrávala.
V rámci bohatého kulturního programu se představila dechová hudba, u které si notovala především starší generace. U samotného kácení máje byly středem pozornosti pentle, které byly
v mžiku rozebrány přítomnými dětmi. Očekávaná Petra Černocká se svým manželem, kytaristou
Jiřím Pracným byli na pódiu jedna dvě a nemohli začít jinak než notoricky proslulou písničkou,
kterou znají snad úplně všechny věkové kategorie. Samozřejmě se jednalo o Saxanu. Menší děti
zapojila zpěvačka Petra do malování obrázků, povídala si s nimi do mikrofonu. Dokázala, že
je nejen výbornou zpěvačkou, ale i moderátorkou. Ochotně se po vystoupení se všemi zájemci
fotila. Pak už pokračovala diskotéka, a to jak nejprve pro děti, tak později pro dospělé.
Nechyběly dětské atrakce ve formě kolotoče pro nejmenší, skákacího hradu, střelnice, cukrové
vaty, simulátoru nárazu, malování na obličej a lvíčka „Generali“. Ten rozdával dětem nafukovací
balónky a fotil se s nimi.
Pro koho nebyl důležitý kulturní program, přišel se pobavit, posedět, poklábosit, zatančit si,
popř. ochutnat nějakou specialitku, ať už pečenou, tekutou, nebo sladkou.
Po celý večer bylo možno přispět na handicapované občany Bolatic a Borové. Všem dárcům
děkujeme za finanční příspěvky, které budou předány do správných rukou koncem roku. Také
děkujeme všem návštěvníkům, stánkařům a organizátorům. Díky jim se akce povedla.
						
Gabriela Bočková

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

5
17

Úmrtí
- Počet od minulého vydání
- Počet od začátku roku		

9
22

Jubilanti
92 let – 1, 90 let – 1, 80 let – 2, 75 let – 2,
70 let – 5
			

Marcela Bochňáková
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D. ROCK - historie a současnost
Macháčkovi (Ze života)
Bylo či nebylo, spíš bylo,
hrálo se, zpívalo, pilo.
Každý si hledal tu svou pravou
a svět byl barevný.
Žilo se, nežilo, spíš žilo
a bylo kámošů až milo.
Diskoték málo, jen kapely hrály
a svět byl barevný.
REF: To byly časy, bigbít v palici, gatě do zvonů.
To byly časy, gatě do zvonů, bigbít v palici, po ramena vlasy,
od Nohavice písně se hrály.
Byl mezi náma, už tu není
Macháček Vláďa - měl se ženit.
Podal ruku, když bylo třeba
a svět byl barevný.
REF: To byly časy…
Takhle nějak bych začal…
V roce 1985 (nebo 1984?) jsem opustil zaběhnutou skupinu Capitol (dříve Fortuna), která
hrála věci od Foreigner, Scorpions apod. V té době se hrálo pátky, soboty, cca 60 – 80 zábav
a karnevalů za rok a kapela měla dobře našlápnuto. Ale neměl jsem tam prostor pro své jednoduché tříakordovky a snad mírně naivní texty ze života bez větších básnických obratů, které
musí chápat i člověk bez základního vzdělání.
Naproti hospody „U Horsta“ byla i je stará škola. Slyšel jsem tam někoho mlátit do bicích,
a tak jsem se seznámil s Lobanem (Pavel Pašek). Na bubny se teprve učil a do vojny (na dva
roky) měl dva roky. Řezal do toho řádně, tak jsem tam dotáhl kytarové kombo a tím to začalo.
Původní záměr, udělat hodinový program a občas se vetřít k nějaké slavnější kapele (Capitol),
brzy ustoupil po nástupu Jarka Dufka a Marcela Manderly, s kterými přišly další autorské písničky (Nekrolog, Marsky…).
To už byl na světě název Dělnický rock. Musím se poplácat po rameni, našel jsem výraz, který
vystihoval hudbu i posluchače. Dělnický rock se objevil na plakátech a po zásahu z vyšších
míst (KSČ) jsem byl upozorněn, že „ještě jednou“ a máme po hraní. Šalamounsky se to vyřešilo zkratkou D. Rock a problém přestal být problémem. Dva roky po vzniku Marcel a Loban
rukovali. Vysvětlení pro mladší generaci – šli se učit bránit vlast proti západnímu imperialismu.
Sólovou kytaru obsadil Hanys (Jan Ritzka), u kterého se mi líbil ten jeho špinavý britský sound
a na bicí přišel Váňa (Lumír Vaníček), i když jeho první otázka „co mi můžete nabídnout?“
(sorry, Váňo) mě celkem zaskočila. Ale kromě Víti Vávry to byl u nás v Čechách další zpívající
bubeník, tak byl přijat. Ve složení Kola, Hanys, Váňa, Jarda se hrálo nejdéle a bylo to nejplodnější období naší existence (alespoň si to myslím).
Dělnický rock (Ze života)
I když nemáš vlasy dlouhý, kvádro džínový,
jen když nejseš frajer, co vše zná a všechno ví.
Ať jsi slušňák nebo šupák, nám to nevadí,
chceš se bavit, to my taky, tak pojď za námi.
REF: Tak pojď s náma na dělnickej rock… 4x
V životě se dějou věci přímo k zbláznění.
Někdy je fajn, jindy hůř, to už se nezmění.
Nebuď, holka, uplakaná, když nevíš kudy-kam.
Kašli na ňho, ať si trhne, pojď radši k nám.
REF: Tak pojď s náma na dělnickej rock…4x
V Bolaticích a okolí se vytvořily dva tábory posluchačů. „Kapitoláci“ poslouchající kultivovanější
hudební styl a „dérokáči“, kterým moc nešlo o sem tam falešný tón, poslouchající muziku,
kterou zřídkakdy tvořily víc než 3 - 4 akordy. Hrálo se za vcelku hojné účasti publika (tehdy se
na zábavy chodilo) až do nástupu diskoték (už nevím, v kterém roce) a do roku 1989 (Sametová), kdy se hodně kapel položilo, ale na D. Rock se ještě jakžtakž chodilo.
Fungovali jsme v různých obměnách pod mou „taktovkou“ (i když… s Váňou dva kohouti na jednom smetišti…. nemyšleno zle!) do roku 1995, kdy jsem si svou „šikovností“ v práci přivodil
(stručně řečeno) pravoruký úraz a Váňa převzal žezlo. Za mě nastoupil Tomáš Fojtík (Žoky)
a fungovalo se dál. Byly nějaké pauzy a znovuobnovení, což se mě netýkalo. V roce 2011 jsem
po domluvě s Váňou šel na post baskytary a zase se 3 roky jezdilo dělat „kulturu“.
Z „rodinných“ důvodů jsme ukončili činnost roku 2013. Myšlenka dát se znovu dohromady
napadla bubeníka Donalda (Vladan Jařáb - kapela Drive), s kterým jsme tu „káru“ táhli taky
několik let.
Z počátku jsem se tomu bránil (…proč? Stejně lidi už nechodí, mládež to nezajímá a stará
garda má jiné starosti atd. …), ale po druhém telefonátu se do toho šlo (snad bude líp). Šejna
(s kterým jsme tu káru atd. …) na basu nezapomněl a Hanysa jsem nemusel přemlouvat. Snad
jen u mě přejít z basy (má jen 4 struny) na kytaru (o 2 struny těžší), s tím se chca nechca budu
muset vyrovnat. V sestavě Kola, Hanys, Šejna máme věkový průměr krásných 53 let. Kazí to
Donald, srazil to na 50 a půl roku (zajíček), ale i tak bych nás zařadil do třetihor. No a co.

Šťastný brouk (Ze života hmyzu)
Žiju si v pohodě v krabičce od sirek.
Ležela u cesty a teď je můj domek.
Někdo ji zahodil nebo snad ztratil.
Já jsem ji našel a teď v ní bydlím.
Žiju si v pohodě v krabičce od sirek.
Jsem šťastný brouk a jmenuji se Mirek.
Po vzoru člověků bydlím tu s rodinou.
Živím se koninou, tady chcíp pes.
Žiju si v pohodě v krabičce od sirek.
Já a má broučice - my jsme pěkný párek.
Děti se ztratily, asi je někdo sezob
anebo zašlápl, však znáte lidi.
Žiju si v pohodě v krabičce od sirek.
Hurá! Děti se našly a domů přišly.
Venca, Honza, Jarek, chytrý Marek
(anebo jiná jména, co mě zrovna napadnou).
Žiju si v pohodě v krabičce od „koueček“.
Zdravím touto moderní formou naše příznivce (doufám, že i budoucí) a věřím, že se párkrát
za uherský rok sejdeme na nějaké tancovačce.
Vaše účast vlastně bude rozhodovat o našem bytí či nebytí. Donald řekl: „ Jak na nás přijde
dvakrát po sobě 20 lidí, tak končím.“ (Kecá!)
						
KOLA

O tom „Jak se nezbláznit z politiky“
vyprávěla vesele i vážně Zuzana Bubílková

J

iž podruhé během jednoho roku vystoupila paní Zuzana Bubílková v Bolaticích a opět před
zaplněným sálem. Tentokrát se snažila ve čtvrtek 10. května v zábavně vzdělávacím pořadu
přiblížit divákům svůj pohled na naše prezidenty, na významné porevoluční i dnešní politiky.
A doporučila divákům, aby nebrali politiku tak vážně, protože politici se chovají jinak před
kamerou a jinak mimo kameru. Mj. také doporučila divačkám, že nejlepší mastí na zkrášlení
obličeje je obyčejné sádlo. Jen by neměly chodit do míst, kde je hodně pejsků
						
Herbert Pavera

Zuzana Bubílková je nejen výborná
bavička, ale také lektorka!

O

tom, že Zuzana Bubílková je česká
komediální herečka, televizní novinářka, publicistka a moderátorka, ví téměř každý. Ale že má i velmi šikovné ruce,
to ví už málokdo. Prakticky celý život se
věnuje ručním pracím. Zuzana Bubílková
dříve pletla, háčkovala, tkala gobelíny,
před nedávnem se nadchla pro výrobu
šperků. Také umí plést náramky podle
staré japonské metody kumihimo.
A právě v pátek odpoledne 11. května
učila v obřadní síni OÚ Bolatice na 25
místních žen, jak se takové náramky dělají. Tvůrčí dílna se moc líbila, každá z přítomných žen
si odnesla svůj náramek a některé ženy si i koupily od paní Bubílkové jí vyrobené šperky. A domluvily se, že příští rok je paní Bubílková přijede naučit vyrábět šperky. 			
Herbert Pavera
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Dětská rehabilitace Hlučín
hledá do týmu
fyzioterapeuta/ku
pro moderní metodu
TheraSuit.

Sportovní klub MATES GYM
Bolatice, z. s.

Odborný kurz zajistíme.
Nástup nejpozději
k 1. 1. 2019

Pro stálé členy, kteří si kupují pravidelně permanentky,
možnost zakoupení klíčů a návštěva fitcentra
v kteroukoli dobu.
Přijďte si zacvičit - udělat něco dobrého
pro své zdraví, zpevnit své tělo, vyplavit endorfiny.
V srpnu pořádáme před fitcentrem již 10. jubilejní
ročník soutěže v Bench pressu, které se může zúčastnit
každý jako závodník nebo jako divák.

Pro více informací: www.
drh.cz tel.: 595 041 458,
774 482 373
d.rehabilitace@seznam.cz

/v Bolaticích nad poštou/

Provozní doba
– pondělí, středa, pátek od 16.00 hod.
Po domluvě kdykoli.

Kontakt: 724 094 937, 704 145 372,
e-mail: mates-gym@seznam.cz

Hledáte kvalitní kosmetiku?
Chcete cenově dostupnou kosmetiku?
Toužíte po přírodní kosmetice?
Pokud ano, využijte této příležitosti a kontaktujte mě:
Tomáš Valenta – nezávislý kosmetický poradce Oriflame
U Hřiště 917/6, 747 23 Bolatice
Mobil: 604 339 577
E-mail: tomikvalec@seznam.cz
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volné pracovní pozice

DĚLNÍK VE VÝROBNÍCH
PROVOZECH
ELEKTRIKÁŘ
ZÁMEČNÍK
www.lanex.cz

725 519 336

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

volné pracovní pozice

DĚLNÍK/CE NA TKALCOVNĚ
DĚLNÍK/CE NA ŠITÍ
VELKOOBJEMOVÝCH VAKŮ
SEŘIZOVAČ
www.conrop.cz
eva.holanova@conrop.com
Hlučínská 93/7, 747 23 Bolatice

734 644 261
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TOMÁŠ HANÁK

ZDÍCÍ M
ALTA
ZDARMA

ke každé

paletě La

mbda YQ
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Německá kvalita IMMER BESSER
SORTIMENT
VOLNĚ STOJÍCÍ
I VESTAVNÉ SPOTŘEBIČE
pračky
sušičky
myčky
vysavače
kávovary
trouby
varné desky
odsávače
chladničky

www.elektropasek.cz

Specializujeme se na prodej spotřebičů špičkových značek např.

a další
Otevírací doba prodejny:
Pondělí - Pátek 1000 - 1200
1500 - 1800 hodin
Sobota		
800 - 1100 hodin

Adresa prodejny:
Ratibořská 26
747 23 Bolatice

tel.: 602 732 110
tel.: 553 654 204

Vyrábí ty nejlepší spotřebiče v oboru chlazení
volně stojící i vestavné
chladničky, mrazničky, kombinované chladničky a ameriky,
vinotéky...
			

			

se zárukou 2 + 3 roky
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