BOLATICKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané, milí
Bolatičtí a Borovští,
léto nám pomalu končí
a s nadcházejícím podzimem skončí i volební období
současného zastupitelstva
obce. Čtyři roky utekly
a alespoň krátké zhodnocení naleznete v jiném článku zpravodaje.
Ale také nám začal nový školní rok. Do 1. tříd
nastoupili noví žáčci, kteří se zde budou učit
číst, psát a počítat. Zato žáci 9. tříd vstoupili
do posledního roku pobytu na ZŠ, ve kterém
rozhodnou o svém dalším kroku do života.
Držme všem dětem palce, ať je ten nastávající školní rok pro ně úspěšný.
Věřím, že stejně úspěšný bude i pro naši obec.
Na kandidátkách (5) jsou lidé, kteří mají
zájem pracovat pro druhé, takže svým výběrem neuděláme nic špatně.
Předpokládám, že většina z Vás si odpočinula
na dovolené a že jste načerpali hodně sil, ať
vydržíte do dalších volných dnů, které nás
čekají o Vánocích. Vlastně ještě jeden volný
den bude 28. září.
Já jsem ani letos neměl moc dnů volna,
o to více se těším na příští rok, kdy už snad
konečně vezmu manželku na delší dovolenou.
Však si to zaslouží.
A teď mne napadla myšlenka, zda vůbec myslíme na své blízké? Většinou bereme to, že
jsou blízcí po ruce a že každý děláme nějakou
činnost doma, jako samozřejmost. Možná, že
někteří myslí na své nejbližší a alespoň čas
od času je odmění za péči o nás nějakým
drobným dárkem. Ono přece není samozřejmostí, že se o nás partneři starají. A poděkování vždy potěší. Doma i v práci.
Jsem přesvědčen, že to může zlepšit vztahy
nejen v rodině, ale i v celé obci.
A ještě jedna věc by mohla zlepšit vztahy v obci.
Když jsem byl na mši svaté na Kravařském

odpustu, mluvil otec Daniel ve svém kázání mj.
o tom, jak si lidé stále na něco stěžují. A když
si stěžují, tak stížnost roste a roste a člověk je
naštvaný a mrzutý. Podle něho se mají nechat
stížnosti v kostele a z kostela vyjít s čistou hlavou.
Kdyby tomu tak bylo, tak to by nám bylo hej. Ubylo
by jednání přestupkové komise, nemluvících sourozenců, příbuzných, sousedů a přibylo by nám
v obci ještě další štěstí a radost.
Vím, že to není úplně jednoduché se od některých stížností oprostit, ale určitě by to pomohlo
našemu svědomí.
Klidně upozorněme na něco, co není
v pořádku, ale pořád si nestěžujme. Vždyť
v současné době zažíváme v Evropě nejlepší
dobu na Zemi. Žádná jiná generace se neměla
tak dobře jako ty současné. Historie to jasně
říká. A zda nám ta dobrá vlna života vydrží co
nejdéle, záleží jen na nás.
Milí spoluobčané,
děkuji Vám všem za Vaši vstřícnost při řešení
problémů v obci, děkuji Vám za Vaši pomoc při
zlepšování kvality života v obci.
Děkuji Vám také za Vaši snahu ocenit své
blízké pochvalou, drobným dárkem, děkuji
Vám za rozvíjení přátelské atmosféry v obci,
i když nám není vždy do smíchu.
Budu moc rád, když se oprostíte od některých
problémů a budete myslet pozitivněji.
Život bude ještě krásnější.
Přeji Vám krásné a pohodové dny plné radosti,
lásky a štěstí.
		
Herbert Pavera
MOTTO:
„Všechno zlo v životě pochází z duševní prázdnoty, nudy, lenosti, a vše to je nevyhnutelné,
když si člověk zvykne žít na účet jiných“.
		
(Čechov)
„Nikdo není zbytečný na světě, kdo ulehčuje
břemeno někomu jinému“.
(Dickens)

Dožínky

L

oňská oslava Dožínek proběhla téměř za vydatného deště, který ustál až před samotným
průvodem po obci. Letos tomu bylo úplně jinak. Sluníčko intenzivně svítilo celý den, takže
oslava mohla začít bez deštníků i rozpaků.
Dříve, než vyzdobenými ulicemi Bolatic vyšel velký průvod, byla v našem kostele sloužena
slavnostní mše svatá na poděkování za letošní úrodu.
Po mši svaté se do průvodu řadili místní nadšenci ve stylových kostýmech, krojované děti,
místní složky a organizace, koňská spřežení, nazdobené alegorické vozy místních zemědělců, bolatického zemědělského družstva.
Některá vozidla však do areálu hřiště nevjela, především díky svým obrovitánským rozměrům. I tak jich bylo na hřišti dostatek a jedno krásněji nazdobené než druhé. Zkrátka radost
pohledět.
Po příchodu na hřiště se mohly děti radovat z dětských atrakcí v podobě kolotočů, skákacího hradu, malování na obličej, projížďky v koňském kočáru. Přivítání hostů z družebních
obcí bylo pro nás milou povinností. Tentokrát přijala pozvání i paní starostka z Maďarska se
svým chotěm. Milé bylo setkání také s hosty ze Slovenska, Polska, Německa a Královského
města Slaný.
Hymna, slavnostní salva, vypuštění holubů - osvědčená klasika, na kterou už jsme při oslavách zvyklí.
pokračování na str. 23

Poděkování občanům, spolkům a firmám
Občanům:
- z ulic Svobody, Hlučínská, Souběžná, Opavská, Mírová, Nádražní, Padoly, Ratibořská za dožínkovou výzdobu svých plotů, předzahrádek;
- za hlášení poruch na majetku obce;
- za péči o čistotu a pořádek na veřejných
prostranstvích před svými domy, za péči
o veřejnou zeleň;
- občanům z ul. Luční, Slunečná a Družstevní i dalším občanům; - za vstřícnost při
opravě těchto místních komunikací;
- za finanční příspěvky při dobrovolném
vstupném na akcích obce na zdravotně
postižené občany;
- p. Rudolfu Nandzikovi - za spolupráci
při organizaci Dožínek (zajištění koňských
povozů, spolumoderování);
- p. Jiřímu Langrovi - za ozvučení při
svěcení nové části rozšířeného hřbitova,
za moderování Dožínek;
- p. faráři Lesławu Mazurowskému - za posvěcení nové části rozšířeného hřbitova a sloužení
dožínkové mše svaté;
- p. faráři Alfrédu Wolnému - za sloužení
dožínkové mše svaté;
- p. Dominiku Theuerovi a jeho přátelům

z ulice Souběžná - za spolupráci při organizaci Dožínek a za materiální pomoc;
- p. Janu Mrkvovi a jeho synovi - za nesení
darů k oltáři;
- zástupcům družebních vesnic Nagykovácsi, Linum, Rudy, Kysucký Lieskovec,
Doľany, Královské město Slaný - za účast
na bolatických Dožínkách;
- paní Anežce Sněhotové - za výzdobu kostela na slavnostní mši svatou k poděkování
za úrodu;
- p. Maxmiliánu Slivkovi - za materiální
pomoc při přípravě Dožínek;
- p. Vlastislavu Poláškovi - za přípravu soutěže v řezání dřeva na Dožínkách, za zajištění materiálu k dožínkové výzdobě;
- p. Marku Kalužíkovi - za pomoc při organizaci Dožínek a zapůjčení elektro materiálu;
- rodině Kupkové - za zapůjčení elektro
materiálu na Dožínky;
- p. Richardu Sněhotovi - za spoluorganizaci při Dožínkách;
- p. Patriku Vehovskému - za pomoc při
organizaci Dožínek;
- p. Ing. Martinu Fusovi - za pomoc při
organizaci Dožínek;
- občanům z bytového domu na ul. Nádražní

- za poskytnutí el. energie muzikantům při
dožínkovém průvodu;
- spoluobčanům z ulice Hlavní, Úzká, části
Opavská a Mírová - za uspořádání Štrassenfestů pro spoluobčany.
- p. Manfrédu Jarošovi - za opravu oken na
skanzenu;
Spolkům a organizacím:
- Bolatickým seniorkám a seniorům (dříve
i později narozeným) - za výzdobu schodů
do kostela, žebřiňáku, za nakosení obilí
na Dožínky, za přípravu dožínkových jídel,
za vystoupení na Dožínkách a předání
dožínkových věnců, za úspěšnou reprezentaci obce na Festivalu kultury Hlučínska v Hlučíně a na Hodových slavnostech
v Kysuckom Lieskovci;
- SDH Bolatice - za uspořádání Hasičské
slavnosti, za účast v dožínkovém průvodu a za pomoc při organizaci Dožínek,
za pomoc při odstraňování sršních a vosích
hnízd - za zajištění opravy dlažeb a schodiště na hasičské zbrojnici;
- SDH Borová – za uspořádání kulturně-společenské akce pro veřejnost, za účast
v dožínkovém průvodu, za zapůjčení stolů

a lavic na akce obce, za uspořádání hasičské soutěže pro děti;
- Myslivecké společnosti Křeménky - za uspořádání Myslivecké slavnosti, Mysliveckého dne,
za účast v dožínkovém průvodu, za zajištění
slavnostní salvy na Dožínkách, za zapůjčení
stolů, lavic, stanů na Dožínky, za zajištění prodejního stánku na Dožínkách;
- FK Bolatice - za pomoc při organizaci Dožínek, za zapůjčení hřiště, stolů, lavic, elektro
materiálu na Dožínky, za zajištění prodejního
stánku na Dožínkách;
- chovatelům holubů - za zajištění holubů
na slavnostní zahájení Dožínek;
- parašutistům - za slavnostní seskok s vlajkami družebních zemí při Dožínkách;
- Slezsko-německému svazu - za účast
v dožínkovém průvodu a za vystoupení v programu na Dožínkách;
- bolatickým Bobrům - za úspěšnou reprezentaci obce na Festivalu kultury Hlučínska
v Hlučíně a na Dožínkách;
- Českému svazu zahrádkářů - za účast
v dožínkovém průvodu s alegorickými vozy
a za dožínkovou výzdobu před moštárnou;
- Českému svazu včelařů - za účast v dožínkovém průvodu s alegorickými vozy;

22. 09. – KOBZOLFEST (skanzen) • 13. 10. – Barevný večer (KD) • 23. 10. – Den strašidel (průvod + areál FK)

červenec - srpen 2018

Z P R AVO DA J O B E C N Í H O Ú Ř A D U B O L AT I C E

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ
- bolatickým turistům - za účast v dožínkovém průvodu;
- Buriankám - za účast v dožínkovém průvodu;
- Klubu historických vozidel - za zajištění historických vozidel do dožínkového průvodu (panu
Janu Dorušákovi ml., panu Pavlu Bělákovi);
- majitelům koní z okolí - za účast v dožínkovém průvodu se svými koňmi a vozy;
- obcím Chuchelná, Strahovice - za zapůjčení
lavic, stolů, stánků a stanu na Dožínky;
- Dětské organizaci Kondor - za pořádání
táborů pro děti.
Firmám:
- bolatickým zemědělcům - za účast v dožínkovém průvodu s alegorickými vozy;
- Opavici a.s. - za darování obilí a kukuřice
na dožínkovou výzdobu a za zajištění alegorických vozů v dožínkovém průvodu;
- Zemědělskému družstvu se sídlem v Bolaticích - za materiální pomoc při přípravě Dožínek
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a za účast alegorických vozů v dožínkovém průvodu;
- Technickým službám Bolatice - za práce
na rozšíření nové části hřbitova, za spolupráci při organizaci Dožínek;
- Zahradnictví Mazal - za osázení zelení nové
části rozšířeného hřbitova, za sponzorování
a realizaci dožínkové výzdoby na hřišti;
- p. Tomáši Michalíkovi a p. Tomáši Ratajovi za elektropráce na rozšířené nové části hřbitova;
- Ing. Danielu Halfarovi - za projekční práce
a stavební dozor při stavbě nové části rozšířeného hřbitova, při rekonstrukcích místních
komunikací a při výstavbě nové MŠ na Borové;
- DK1 Ing. Daniela Kozla - za spolupráci při
výkonu stavebního dozoru na stavbě nové MŠ
na Borové a za spolupráci při řešení stavebních problémů v obci;
- p. Jaroslavu Loskotovi a firmě Cineservis
- za promítání filmů v rámci Letního kina;
- p. Pavlu Kocurovi - za spoluorganizaci při
Dožínkách;
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Zpravodajství z obce
- společnosti HÁJEK a SYNOVÉ a.s. - za finanční
dar na Dožínky;
- společnosti BENPRO, s.r.o. - za finanční
dar na Dožínky;
- firmě STOKLASA - za materiální pomoc při
Dožínkách;
- společnosti ISOTRA a.s. - za finanční dar
a materiální pomoc na Dožínky;
- společnosti MALHVO, s.r.o. - za finanční dar
na Dožínky;
- společnosti DaJOBoldent, s.r.o. - za finanční
dar na Dožínky;
- společnosti PETROMETAL, s.r.o. - za finanční
dar na Dožínky;
- paní Zuzaně Monsbergerové (kadeřnictví)
- za finanční dar na Dožínky;
- společnosti DUDA-obchodní a stavební společnost, s.r.o. - za finanční dar na Dožínky;
- paní Janě Mochové (účetní kancelář)
- za finanční dar na Dožínky;
- p. Erichu Stromskému - za finanční dar na Dožínky;

- společnosti AUDIT-WEB, s.r.o. - za finanční
dar na Dožínky;
- společnosti AZPEK, s.r.o. - za materiální dar
na Dožínky;
- p. Josefu Fusovi - za finanční dar na Dožínky;
- p. Františku Fusovi - za finanční dar na Dožínky;
- restauraci Pod Kostelem - za poskytnutí el.
energie muzikantům při dožínkovém průvodu.
Dalším:
- vedoucím a trenérům pečujícím o rozvíjení
talentu a smysluplného trávení volného času
dětí a mládeže;
- obětavým funkcionářům spolků a organizací - za jejich práci pro druhé;
- zaměstnancům obce - za práci pro občany
ve svém volném čase (organizace Dožínek).
Poděkování patří i těm, kteří obdaří své spoluobčany pozdravem či úsměvem. A pokud jsme
opět na někoho zapomněli, omlouváme se.
		
Herbert Pavera

Poděkování členům zastupitelstva, členům výborů
a komisí, občanům

Z

ačátkem října skončí čtyřleté funkční období Zastupitelstva obce Bolatice. Věřím, že i toto
funkční období bude jednou hodnoceno jako úspěšné. Vždyť během uplynulých čtyř let se
podařilo udělat řadu věcí a staveb - opravilo se náměstí v Borové, rekonstruovala se a modernizovala se knihovna, vybudoval se chodník na ulici Slunečná, na ulici Opavská (+ se vybudovala
cyklostezka), vybudovalo se parkoviště u kulturního domu a na ulici U Hřiště, opravily se místní komunikace Lesní, Sadová, Třešňová (včetně kanalizace), Padoly (včetně části kanalizace),
Družstevní, U Hřiště, Hlavní, Dolní, Příkopní, Souběžná, část ulice Mírová, Slunečná, část ulice
Luční, část ulice K Hrázi, vjezdy k bytovým domům, opravily se přístupové cesty pro zemědělce
(do Borové a Bohuslavic), zateplila se fasáda Hasičské zbrojnice v Bolaticích, zateplila se fasáda Domu obchodu a služeb, vybudoval se přivaděč vodovodu, nový vrt, opravil se vodojem,
rozšířila se herna stolního tenisu, rozšířil se nový hřbitov, vysadila se zeleň, organizovala se řada

kulturně-společenských akcí, vzdělávací akce nejen pro seniory a spousta dalších.
Více informací pak naleznete ve Výročních zprávách starosty obce na www.bolatice.cz.
To vše by nebylo možné bez podpory všech zastupitelů, a to přesto, že jsme někdy na některé
věci měli jiný názor. To vše by nešlo bez podpory desítek občanů pracujících ve výborech a komisích. To vše by nešlo bez vstřícnosti a pomoci Vás občanů.
Děkuji proto všem výše jmenovaným za výbornou spolupráci, za vstřícnost a pomoc při rozvoji
obce a při zlepšování kvality života v obci.
A protože někteří se již rozhodli, že nebudou kandidovat a někteří již nebudou pracovat ani
v žádné komisi a výboru, přeji jim pevné zdraví a hodně úspěchů v jejich dalším životě.
					

S úctou Herbert Pavera

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev
obcí v roce 2018

V

olby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských
částí (dále jen „volby do zastupitelstev obcí“) vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č.
85/2018 Sb. ze dne 23. května 2018.
Volby do zastupitelstev obcí se konají 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. Hlasování
probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a který je v den voleb v této obci, městě nebo hlavním
městě Praze (dále jen „v této obci“) přihlášen k trvalému pobytu, a státní občan jiného státu, který v druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva,
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (dále jen „volič“). Právo volit mohou
cizinci realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně příslušného
obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů.
V současné době je takovou smlouvou jen Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii, na základě které mohou hlasovat v České republice i občané z jiných členských států
Evropské unie s tím, že na základě judikatury a přímého účinku
evropského práva postačuje namísto splnění podmínky přihlášení se k trvalému pobytu občana jiného členského státu EU též přihlášení se k přechodnému
pobytu v příslušné obci.
Volební místnost
Ve volební místnosti bude na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem
"vzor", prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury, pokud bylo doručeno do 48 hodin
před zahájením voleb (při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží) a dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacím lístku s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena
zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování
Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování na voličský průkaz
ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva obce může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím lístku uveden text.
V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce a počet členů zastupitelstva
obce, který má být zvolen. Volební stranou může být politická strana, politické hnutí, jejich
koalice, sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, individuálně kandidující nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých
kandidátů. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických
stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.
Na hlasovacím lístku těch volebních stran, u kterých bylo
při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové
číslo, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka
obecního úřadu, který plní pro danou obec funkci registračního
úřadu.
Hlasovací lístek je starostou obce distribuován voličům
nejpozději 3 dny přede dnem voleb (2. října 2018). V případě, že dojde k jeho poškození nebo ztrátě, je možné požádat
ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nového
hlasovacího lístku.
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství. Totožnost a státní občanství prokážou občani České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky (možný též občanský průkaz
s odstřiženým rohem a současně potvrzením o změně některého údaje, který se uvádí na občanském průkazu) a občané z jiného členského státu průkazem o povolení k pobytu. Neprokáže-li
volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného
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k úpravě hlasovacího lístku. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno.
Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího
lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že
lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další
kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je
dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu
volených členů zastupitelstva obce.
Volič vloží hlasovací lístek šedé barvy do úřední obálky šedé barvy. Po opuštění prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič tuto úřední obálku před okrskovou volební
komisí do volební schránky.
Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební strana a ani žádný
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kandidát, dále jsou neplatné ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které
jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný,
je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva.
Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně s volbami do Senátu, jsou úřední obálky
a hlasovací lístky od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou
barvy žluté. Důležité je, aby při souběhu voleb byl hlasovací lístek šedé barvy pro volby do zastupitelstev obcí odevzdán do úřední obálky šedé barvy, jinak je tento hlas neplatný, a aby hlasovací
lístek žluté barvy pro volby do Senátu byl odevzdán do úřední obálky žluté barvy.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou
vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro
úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací
lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze
v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem.
				
Čerpáno ze stránek Ministerstva vnitra ČR

Informace o volbách
do zastupitelstev obcí a do Senátu
Parlamentu České republiky

Zaměstnanci Lanexu mají nové
(dočasné) parkoviště na ulici
Družstevní

S

L

tarosta obce v souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva
vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 15
odst. 1) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů s odkazem na ustanovení § 80
zákona, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č.
243/1999 Sb., a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“),
a vyhlášky Ministerstva financí č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu
složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním
voleb do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška Ministerstva financí“)

o z n a m u j e,
že volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu Parlamentu České republiky
proběhnou:
v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hod.,
v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

případné II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
v pátek 12. října 2018 od 14.00 do 22.00 hod.,
v sobotu 13. října 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Místem konání voleb:		
ve volebním okrsku č. 		
I.
je volební místnost:		
OÚ Bolatice, Hlučínská 95/3
pro voliče bydlící v ulici:
1. máje, Družstevní, Hornická, Horní, Jasanová, Javorová,
			
K Hrázi, Nádražní, Opavská, Sokolovská, Zahradní, U Hřiště,
			
U Důlku, Severní
ve volebním okrsku č.		
II.
je volební místnost:		
Hasičská zbrojnice Bolatice, Souběžná 94/5
pro voliče bydlící v ulici:
Dolní, Hlučínská, Ke Koupališti, Květinová, Lesní, Luční, 		
			
Mírová, Na Lánech, Náplatková, Nová, Padoly, Polní, Příčná,
			
Příkopní, Ratibořská, Sadová, Slunečná, Souběžná,
			
Svobody, Školní
ve volebním okrsku č.		
III.
je volební místnost:		
Mateřská škola Bolatice - Borová, Hlavní 45
pro voliče bydlící v ulici:
Bělská, Hlavní, K Lesu, Krátká, Lipová, Okružní, Třešňová,
			Úzká
Bližší informace ohledně voleb do zastupitelstev obcí naleznete
na http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx
a bližší informace ohledně voleb do Senátu Parlamentu České republiky naleznete
na http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-senatu-parlamentu-cr-159583.aspx.
						Janetta Gratzová

anex, a.s. nemá dostatek parkovacích míst pro své zaměstnance. Bolatických pracuje ve firmě stále méně a ostatní dojíždějí osobními vozy z okolí, někdy i z Polska. A v centru obce
potřebuje obec parkovací místa pro návštěvníky obchodů, lékařů, OÚ atd. I proto požádalo
vedení Lanexu obec Bolatice o pronájem pozemku na ulici Družstevní vedle stávající plochy parkoviště. Obec vyhlásila záměr o pronájmu pozemku a do něho se jako jediný zájemce přihlásila
právě firma Lanex. Nájemce zaplatí za pronájem ročně asi 78 000,- Kč a na své náklady musel
dočasné parkoviště (max. na 10 let) vybudovat. Lanex je také po celou dobu povinen udržovat
parkoviště a po ukončení nájmu musí pozemek uvést do původního stavu.

Obec získala dotaci na opravu chodníku
na ul. Nádražní

C

hodník na ulici Nádražní se konečně bude rekonstruovat. S jeho opravou začne firma ROSSIS
Opava, která vyhrála výběrové řízení, v září, dokončený by měl být do května příštího roku.
S opravou chodníku počítala obec již při přípravě rozpočtu na konci loňského roku, ale protože
jsme podali ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o dotaci na budování bezbariérové cesty z centra obce k nádraží, čekali jsme, jak naše žádost dopadne. A dopadla dobře,
protože v červenci jsme obdrželi rozhodnutí SFDI o přidělení dotace na projekt „Zvýšení bezpečnosti podél silnice III/4671 na ul. Nádražní v Bolaticích“ ve výši 3,9 mil. Kč. Celá rekonstrukce
chodníku vyjde asi na 5,3 mil. Kč.
Vzhledem k tomu, že se bude jednat o náročnou rekonstrukci, při níž dojde k omezení provozu
na chodníku i na komunikaci, žádáme občany o velkou obezřetnost.
						
Herbert Pavera

Společný česko – polský projekt umožní vybudování
nové expozice o archeologických nálezech v obci
a na Hlučínsku

O

bec Krzanowice nabídla obci Bolatice účast na projektu „Po stopách řemesel a tradic“, v rámci
kterého se vybuduje v Krzanowicích skanzen místních tradic a řemesel a v našem skanzenu se
vybuduje nová expozice o archeologických nálezech na katastru obce i na Hlučínsku.
Celkové náklady na rozšíření expozice a související výdaje budou ve výši cca 680 tis. Kč, dotace
pak činí cca 580 tis. Kč.
Stavební úpravy zajistí odborná firma, na vnitřním vybavení se bude podílet pan Jiří Dudek,
navrhovatel expozice souvků i nové expozice.
Do zimy by měla být expozice hotová. 			
Herbert Pavera

Sběrna druhotných surovin je vnímána
občany pozitivně

L

etní měsíce ukázaly, že rozšíření sběrny bylo správným krokem. Občané mají mnohem větší
komfort při najíždění a vyjíždění ze sběrny, je zde více kontejnerů na různé odpady, více místa
pro manipulaci s odpady a v neposlední řadě zde mají větší komfort i zaměstnanci sběrny.
A modernizaci sběrny o váhu (je do 30 tun) oceňují všichni, kteří museli auty jezdit do jiných
sběren v okolí.
						
Herbert Pavera
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První část rozšířeného hřbitova s kolumbárii je posvěcena

V

pátek 17. srpna v 19.00 hod. byla vysvěcena místním knězem otcem Leškem první část
rozšířeného hřbitova. Vysvěcení se zúčastnili zástupci družebních vesnic ze Slaného, z Linum
a Nagykovácsi a také desítky místních občanů.
A většina přítomných se shodla, že rozšířená část hřbitova bude důstojným místem posledního
odpočinku.
Jak už to tak bývá, ještě před vysvěcením při výsadbě stromů se začaly ozývat i kritické hlasy, že
listí ze stromů bude znečišťovat okolí. Když se ale nyní podíváme na prostor hřbitova se stromy,
vypadá mnohem lépe než stará část hřbitova.
A stromy by měly postupně nahradit stávající jehličnany.
V nové části při svěcení chyběly ještě lavičky, ale do vydání zpravodaje by měly být již ustaveny
na svých místech.
Nové části vévodí dvě věci. Kříž a kolumbária. Kříž je ze starého hřbitova, ležel rozebraný na faře
a díky panu faráři jsme ho nechali restaurovat a instalovali ho na hřbitov.
Asi největší neznámou pro nás všechny jsou kolumbária. Fungují již na řadě hřbitovů a věřím, že
dobrou službu vykonají i u nás. Některá jsou určena pro uložení dvou uren, většina pak až pro
pět uren. Obec je pronajme pravděpodobně na dobu neurčitou s tím, že každý nájemce uhradí
částku do 10.000 Kč za kolumbárium pro pět uren a do 5 000 Kč pro kolumbárium za dvě urny.
Po dvaceti letech by se pak kolumbária obnovila.
Pronájem (popř. i prodej) kolumbárií začne během září 2018.
Obec Bolatice děkuje zaměstnancům Technických služeb pod vedením ředitele pana Pavla Mazal za vstřícnost při přednostním osázení hřbitova zelení, firmě Swietelsky za položení živice
Kocha za veškeré práce na výstavbě rozšířené části hřbitova, elektrikářům Tomáši Michalíkovi na páteřní komunikaci hřbitova a panu Ing. Danielu Halfarovi za projekt rozšířeného hřbitova
a Tomáši Ratajovi za elektropráce na hřbitově, firmě DURST za dodání kolumbárií, Zahradnictví a za stavební dozor při realizaci stavby rozšířeného hřbitova.
Herbert Pavera

Bezvýkopová oprava kanalizace Od 16. září by mělo hrát kino

pravidelně každý týden

J

iž řadu let milovníci filmů namítali, že bolatické kino je nevyužité. Od letošního září by mělo
být vše jinak. Již první dva filmy, jeden pro děti v 15.30 hod., druhý pro dospělé v 18.00 hod.,
by měly v neděli 16. září zahájit novou éru Kina Bolatice.
A pokud bude kino dostatečně navštěvované, je obec připravena investovat i do nových sedaček. Ty staré slouží již skoro 30 let!
Herbert Pavera

Forenzní značení kol Městskou
policií Kravaře

J
V

rámci prováděné údržby a rekonstrukcí kanalizačního řádu ve vlastnictví obce Bolatice jsme
poprvé vyzkoušeli metodu bezvýkopové opravy kanalizace, kterou prováděla firma Wombat
Brno.
Konkrétně se jednalo o část kanalizačního řádu o průměru DN 500, který je uložen na křižovatce
ulic Opavská, Ratibořská, Svobody a Padoly.
Celá oprava byla provedena během necelých dvou dnů bez nutnosti omezení nebo uzavření
silničního provozu mezi Bolaticemi a Chuchelnou.
							Martin Bortlík

ak jsme Vás již informovali v předchozím vydání Bolatického zpravodaje, od července letošního
roku provádí Městská policie Kravaře v naší obci forenzní značení kol. Tento projekt je pro občany
Bolatic bezplatný a je spolufinancován ze státního rozpočtu z dotace pro prevenci kriminality.
Během prvních dvou termínů, které se uskutečnily v měsících červenci a srpnu, se speciálním
roztokem označilo 28 jízdních kol.
Takto označená kola jsou evidována v celonárodní databázi a podle speciálního kódu se dá
zjistit vlastník kola.
Pro občany, kteří mají o tuto službu zájem, je stanoven další termín značení na 20. 9. 2018
od 8:00 do 15:30 ve vestibulu Domu obchodů a služeb v Bolaticích.
Zájemci o značení si musí zarezervovat termín v rezervačním systému, jehož odkaz je uveden
na webových stránkách obce Bolatice http://rezervacnisystem.kravare.cz/kola-Bolatice/.
Pro evidenci kola do systému je nutné předložit občanský průkaz a doklad o nabytí kola (případně čestné prohlášení - vystavuje se na místě). Vlastní označení a registrace jednoho kola trvá
zhruba 30 minut.						
Martin Bortlík
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Další dvě ulice získaly
nový „koberec“

V

letošním roce plánovala obec Bolatice rekonstrukci chodníků na ulici Hlučínská. Protože
však je nedostatek projektantů, nepodařilo se zajistit vypracování projektové dokumentace
na rekonstrukci chodníků po obou stranách této ulice. A možná to tak bylo dobře. Mezitím totiž
přišla firma ČEZ s tím, že plánuje položit rozvody VN do pozemku, který je součástí chodníku
na ul. Hlučínská ve směru od Domov obchodu a služeb na D. Benešov. Pokud by obec opravila
chodník letos, příští rok by byl znovu rozkopán.
Obec již má návrh řešení opravy chodníků a ten projednala i komise výstavby. Na základě připomínek komise i obce pak projektant dopracuje projektovou dokumentaci tak, aby se chodník
začal na jaře 2019 opravovat. Nejdříve bude opravena část od kapličky k Lanexu a pokud ČEZ
stihne položit rozvody VN, opraví se i druhá strana. Pokud však ČEZ nestihne svou stavbu realizovat v příštím roce, bude druhá strana opravena až v roce 2020.
V návrhu rekonstrukce chodníku je i cyklotrasa a cyklostezka. Zda se budou i ony realizovat,
se rozhodne během září. K projednání návrhu pak budou přizváni i občané z ulice Hlučínská.
						
Herbert Pavera

Za zpoždění opravy ulice Svobody
může snaha obce získat dotaci na
novou kanalizaci

Ulice Luční

J

edna z nejstarších ulic v obci, ul. Svobody, bude opravena až jako poslední. I když je důležitou
průtahovou silnicí přes obec, přijde její oprava na řadu pravděpodobně příští rok. Důvodem
odsouvání termínu opravy je úsilí vedení obce o získání dotace na novou kanalizaci v této ulici.
Přestože to několikrát vypadalo nadějně, nakonec z dotace sešlo.
Nyní byly vyhlášeny nové dotační programy a pokud se obec napasuje do podmínek dotace
na budování kanalizací, pokusí se ještě naposledy získat dotaci na vybudování kanalizace, která
by měla více ochránit obyvatele na této ulici i přilehlých ulicích od zaplavování sklepů při přívalových deštích.
V případě, že obec nebude moci získat dotaci, bude se ulice Svobody opravovat a její oprava by
měla být hotová pravděpodobně do dalších Dožínek.
Ulice Slunečná
Herbert Pavera

Vjezd Družstevní

Za druhé místo v soutěži
Vesnice roku 2018 jsme
získali 150 000 Kč

Vjezd Družstevní

V

Bolaticích již nezbývá moc neopravených povrchů ulic i díky tomu, že o letošních prázdninách byly opraveny další dvě.
Ulice Slunečná a ulice Luční (část od ulice Ratibořská po ulici Školní) mají nové povrchy, popř.
na ulici Luční bude položen zbytek živičného povrchu do poloviny září. Při rekonstrukci ulice
Luční se musela opravit ovládací táhla šoupátek domovních přípojek a zcela se muselo opravit
několik kanalizačních šachet. To vše zbrzdilo opravu této cesty.
Ulici Slunečná opravovala firma Silnice Morava, Krnov a celkové náklady na rekonstrukci této
ulice byly ve výši 2 329 951 Kč. Tato firma opravila i krátkou příjezdovou cestu k RD za parkovištěm na ulici Padoly.
Ulici Luční pak opravovala firma Strabag, Opava, která opravila i vjezdy k bytovým domům
na ulici Družstevní, krátké příjezdové cesty k RD na ulici Krátká a Okružní a opraví také část
ulice K Hrázi.
pátek 3. srpna se uskutečnilo ve dvoře skanzenu v obci Úvalno slavnostní vyhlášení výsledků Celkové náklady na opravy těchto ulic budou ve výši 5 025 232 Kč.
soutěže Vesnice roku MSK 2018. Jak už víte, získala naše obec v této soutěži 2. místo a díky Oběma firmám a stavbyvedoucím panu Tomáškovi (Silnice Morava) a panu Feldovi (Strabag)
tomuto umístění obdržíme i odměnu od Moravskoslezského kraje ve výši 150.000,-Kč. O jejich patří naše poděkování za vstřícnost při realizaci oprav a za pomoc při řešení problémů při
využití by mohli rozhodnout občané v anketě, která je součástí dotazníku o ověření deseti nej- výstavbě.
větších problémů obce vzniklých z Veřejného fóra.
Velké poděkování náleží i všem občanům na těchto ulicích, protože bez jejich vstřícnosti a toKromě 2. místa získala obec i diplom za kvalitní květinovou výzdobu v obci.
lerance by opravy neprobíhaly tak plynule.
						
Herbert Pavera 						
Herbert Pavera
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O Letní kino je zájem mezi návštěvníky, Některé práce v obci o prázdninách
ale do schránky na dobrovolné vstupné znesnadnily občanům život
moc penízků nepadá

L

etošní prázdniny nabídly divákům pět zajímavých filmových představení. A přestože na každý
film přicházelo docela dost diváků, pokladničky zůstávaly spíše prázdné. V průměru se vybralo na jednom představení 4 500 Kč. Náklady na představení jsou přitom 2x vyšší. A výtěžek
z představení putuje na konto Emma, které je určeno na pomoc našim zdravotně postiženým
občanům. Za to na letošních Dožínkách se vybralo přes 20 000 Kč, což je zatím absolutně
nejvyšší částka.
Poděkování za zajištění projekce filmů patří panu Jaroslavu Loskotovi a jeho rodině a také nájemci koupaliště, Osadnímu výboru na Borové a hasičům z Borové.
Herbert Pavera

Jaké práce se ještě uskuteční
v následujících měsících?

Z

ačátkem září ještě budou pokračovat dokončovací práce na opravách místních komunikací,
rovněž bude pokračovat výstavba nové budovy MŠ na Borové, také na hřbitově se bude realizovat prostřední část rozšířené části hřbitova a především se začne opravovat chodník na ulici
Nádražní a také na ulici Lipové.
V areálu TS (popř. na ČOV Bolatice) by mohly vzniknout nové boxy pro odchycené psy.
Zaměstnanci TS budou pokračovat nejen v údržbě zeleně a čistoty veřejných prostranství, ale
také budou odstraňovat poruchy na vodě i kanalizaci. 			
						
Herbert Pavera

N

a prázdniny většinou každoročně připadá nejvíce prací v obci. Ani letos tomu nebylo jinak. Oprava místních komunikací na ulici Luční, Slunečná, Krátká, Okružní, K Hrázi, vjezdy
na ulici Družstevní ztížily občanům průjezd ulic, zvýšily prašnost, ale výsledkem budou rovné
silnice, které by měly zlepšit životní prostředí občanů i kvalitu života.
V obci se však realizovaly i další stavby - pokračuje výstavba nové MŠ v Borové, položilo se PVC
na podlahy schodišť v obou budovách MŠ, vyměnila se světla ve sportovní hale, kde se také
natřela nově podlaha, v areálu FK se připravuje zpevnění plochy pro fotbalové branky ze severní
strany, vyměnila se dvě okna na skanzenu, ve kterém se také opravily podlahy v zadních místnostech, zaměstnanci TS prováděli opravy vodovodu, vodovodních přípojek, kanalizací, sekali
trávu na veřejných prostranstvích a také prodloužili chodník na ul. Lipová. V penzionu na koupališti zrekonstruovali jeden pokoj naši řemeslníci i živnostníci z okolí a bolatičtí hasiči opravili
v hasičárně podlahy jak v přízemí, tak i na schodišti, které získalo i nové zábradlí. 		
						
Herbert Pavera

V penzionu na koupališti Senior Taxi zahájí na zkoušku
je (zatím) rekonstruován jeden pokoj

provoz začátkem října

Z

ačátkem října plánuje obec společně
s panem Ladislavem Curylem zkušebně
rozjet tzv. Senior Taxi. Občané starší 65 let
a invalidní důchodci si budou moci u něho
objednat jízdu k lékařům v Bolaticích, Kravařích, Hlučíně a v Opavě. Stejná věková skupina si bude moci objednat i vozidlo na nákup
do „velkého“ obchodu v Hlučíně, v Kravařích
či v Opavě. Ceny za dopravu se nyní dolaďují
a do konce září budou zveřejněny. Pokud se testovací Senior Taxi osvědčí, bude pokračovat
i v dalších měsících.		
Herbert Pavera

Podívejte se na Bolatice
z ptačí perspektivy

Ř

íká se, vidět Neapol a zemřít… Ale
dá se to i změnit.
Vidět Bolatice z ptačí perspektivy
a být šťastný.
Když jsem poprvé v životě letěl v soa základě rozhodnutí zabotu 18. srpna malým letadlem nad
stupitelstva obce o invesBolaticemi a Borovou, byl jsem přetici do opravy pokojů na koukvapený, kolik je u nás zeleně a jak
pališti se během necelých
jsou Bolatice a Borová nádherné. Ono
dvaceti dnů v srpnu podařilo
i ze země vypadá naše vesnice pěkně,
dát dohromady partu řemeale ten pohled shora tomu dává ještě
slníků a zrekonstruovat jeden
větší dimenzi. Možná, že někteří z Vás
větší pokoj na koupališti.
již ten pohled znáte, ale pro mne to
Instalatér Libor Halfar se sybyl neskonale krásný zážitek a určitě
nem, elektrikář Marek Kalužík,
si ho zopakuji.
obkladač Stanislav Plaček,
Pokud jsem Vás nalákal na výlet
sádrokartonář TS Michal Hannad Bolaticemi, stačí zavolat na lezlík, pokrývač Erich Stromský,
tiště v Dolním Benešově - Zábřehu
dodavatel klimatizace Vilém Obrusník ze Štěpánkovic, malíř Michal Sněhota a stolař Vladimír zástupcům Slezského aeroklubu,
Džemla z Oldřišova se po setkání v penzionu na začátku července dohodli na nástupu rekon- kontakt: +420 553 655 077, +420
strukce pokoje od 7. 8. a v pátek 24. 8. již pak mohli pokoj užívat první hosté.
602 731 152, e-mail: aeroklub@lkza.
O tom, že řemeslníci jsou opravdu šikovní, svědčí i pěkně zrekonstruovaný pokoj.
cz, popř. můžete letět s piloty z Klubu létání Zábřeh - Dolní Benešov, z.s.,
Na základě zkušeností z opravy pokoje by se pak v říjnu měly zrekonstruovat i další pokoje.
kontakt: 737 871 590, 608 238 701 (Bohumil Kratochvíla), 774 697 030 (Ing. Boris Lang),
Návštěvníci obce si to určitě zaslouží. 			
Herbert Pavera E-mail: klub-letani@email.cz. Opravdu to stojí za to!		
Herbert Pavera
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Obec má šanci ještě výrazně zlepšit efektivitu veřejné správy

O

bec Bolatice podala žádost o dotaci do Operačního programu Zaměstnanost s názvem
Efektivní veřejná správa obce Bolatice. Projekt je zaměřen na efektivnější fungování veřejné
správy na úrovni obce ve vztahu k občanům, klientům i zaměstnancům obecního úřadu. V rámci
projektu budou realizovány aktivity zaměřené na rozvoj stávajícího systému řízení kvality, efektivnější evidenci a údržbu obecního majetku prostřednictvím pasportizace, pořízení nástrojů
pro lepší komunikaci s veřejností a zvyšování kvalifikace zaměstnanců a zastupitelů obce.
Tolik troška nic neříkající teorie.
V rámci projektu se však uskuteční řada zajímavých aktivit. Pro obec bude zpracována Demo-

grafická studie, Strategie zdraví obyvatel, Pasport inženýrských sítí, Pasport obecního mobiliáře,
Pasport veřejné zeleně, Pasport hřbitovních míst, Pasport obecních budov.
Někteří zaměstnanci a zastupitelé budou proškoleni v tvorbě rozpočtu, finančního řízení a jak
zadávat veřejné zakázky.
Pro lepší informovanost občanů bude pořízena elektronická úřední deska a informační kiosek,
které zlepší přístup informací široké veřejnosti (občanům i návštěvníkům).
Pokud obec získá dotaci, pak by se celý projekt realizoval během příštích dvou let.
						
Herbert Pavera

Vybráno z Výroční zprávy starosty obce
Bolatice za rok 2017:
Investiční akce a další výstavba v obci

Kulturní akce
(Zařazeno do majetku
obce v roce 2017*
v hodnotě …)

Stavba
1) Zateplení budovy Domu obchodů a služeb (dokončení)

1 323 577,48 Kč
486 711,03 Kč
1 135 410,27 Kč
1 800 710,75 Kč
3 016 713,70 Kč
1 133 050, 12 Kč
1 817 856,76 Kč
2 695 894,94 Kč
95 123,55 Kč
399 914,28 Kč
2 219 572,48 Kč
2 671 481,02 Kč
414 601 Kč
1 784 529,00 Kč
880 905,98 Kč
528 284,00 Kč
535 627,00 Kč
1 903 728,44 Kč
632 973,99 Kč
1 084 002,70 Kč
763 453,50 Kč
392 156,00 Kč

2) Chodník a parkoviště u hřiště (dokončení)
3) Oprava ulice Hlavní
4) Oprava ulice Dolní
5) Oprava ulice Příkopní včetně plochy pod KD
6) Oprava ulice Souběžná
7) Oprava ulice K Lesu
8) Parkoviště a relaxační plochy u KD
9) Zpevněná plocha HZ Borová
10) Přístavba garáže v areálu FK
11) Chodník na ulici Slunečná
12) Nový vodovodní přivaděč
13) Nový průzkumný vrt
14) Oprava kanalizace na ulici Padoly
15) Rekonstrukce vodojemu
16) Kanalizace a vodovod v centru obce
17) Workoutové hřiště v areálu FK
18) Rozšíření herny TTC
19) Oprava Turistické základny (fasáda, svody, hromosvod, sokl)
20) Oprava parketu v sále KD
21) Semafor na ulici Hlučínská
22) Výsadba nové zeleně V.

*Hodnota zařazení zahrnuje veškeré náklady související se zařazovaným majetkem (projektová dokumentace, stavební povolení, geometrické plány, náklady stavby atd.). Majetek nemůže odpovídat HO 2017,
protože investice se zařazují do majetku až po ukončení dané investice. Proto do pořizovací ceny vstupují
i výdaje z roku 2016, 2015…				 Zpracoval: Martin Bortlík

Ocenění nejlepších čtenářů
Noc s Andersenem
VIII. ročník pexesového turnaje
Pasování prvňáčků na čtenáře
Beseda s Alenou Mornštajnovou
Křest knihy Společné chromozomy
Listování s Robertem Fulghumem
Den pro dětskou knihu
Napiš dopis Ježíškovi

2017
14 532
4 448
10 054
835
336
12 684
25 352

Počet knih celkem
- z toho naučná literatura
- z toho krásná literatura
Počet čtenářů
- z toho čtenáři do 15 let
Počet návštěvníků
Počet výpůjček celkem

ROK
2016
14 098
4 344
9 754
841
348
7 453
25 928

2015
14 271
4 422
9 849
794
323
7 536
27 726

Vzdělávací akce
Název
Cestovatelská přednáška - Afrika
Lekce - humor v literatuře
Přednáška - Jantarová komnata
Velikonoční tvůrčí dílna
Cestovatelská přednáška - Asie
Beseda - Kapřík Metlík (nižší stupeň)
Cestovatelská přednáška - Evropa
Lekce - on-line katalog
Cestovatelská přednáška - Amerika
Cestovatelská přednáška - Austrálie

Počet dětí
52
8
208
2
84
-

Počet
dospělých
13
2
16
8
11
10
16
4
10
15

Počet dětí

Počet
dospělých

3
13
27
54
10

15
4
10
6
10
20
180
8

16

8

Ostatní akce
Datum
2. - 8. 10.
příležitostně
přes léto
celoročně
celoročně

Název

Počet dětí

Týden knihoven
Chytré kvízy v knihovně
Letní knihovna na místním koupališti
PC kurzy (nejen) pro seniory
Prodej vyřazených knih

8
5
-

Počet
dospělých
15
100
8
-

Zpracovala: Jana Štěpáníková

Kulturní pořady OÚ
Kulturní a společenský život v obci je na vyšší úrovni díky spolkům, organizacím, místním i ostatním podnikatelům, fungující Komisi pro občanské záležitosti a Osadnímu výboru v Borové.
V naší obci se uskutečnily všechny již tradiční akce, např. Obecní ples, Vítání jara, Dožínky, Den
strašidel atd.
ROK
2017

2016

2015

2

1

2

Koncerty dechové hudby

0

1

2

Akce (nejen) pro seniory

11

2

2

Akce pro veřejnost

59

49

53

Divadelní představení

Statistika

2. 2.
9. 3.
14. 3.
6. 4.
13. 4.
2. 5.
15. 6.
19. 9.
12. 10.
7. 12.

29. 3.
31. 3.
25. 5.
22. 6.
22. 8.
4. 9.
8. 10.
24. 11.
11. 12.

Název

Kulturní pořady (pořádané obcí Bolatice)

KNIHOVNA

Datum

Datum

Zpracovala: Gabriela Bočková

4.3.7. Přehled kulturních, společenských
a sportovních akcí v Bolaticích
(pozn.: U mnoha akcí pro veřejnost byla obec Bolatice spoluorganizátorem akce.)
V seznamu jsou uvedeny pouze významnější akce, např. řada menších akcí pořádaných spolky
pro své členy, školou pro rodiče apod. zde není evidována!
5. 1.
6. -7. 1.
7. 1.
14. 1.
16. 1.
20. 1.
22. 1.
23. 1.

PC kurzy (nejen) pro seniory (knihovna)
Tříkrálová sbírka
Novoroční turnaj v badmintonu
Společenský ples ZŠ Štěpánkovice
Projednání možných úprav areálu bývalé skládky v Borové
Sportovní ples
Maškarní ples pro děti
Setkání s představiteli spolků a organizací

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ
28. 1.
28. 1.
2. 2.
2. 2.
4. 2.
11. 2.
14. 2.
16. 2.
17. 2.
18. 2.
18. 2.
25. 2.
25. 2.
28. 2.
1. 3.
2. 3.
5. 3.
9. 3.
11. 3.
11. 3.
13. 3.
14. 3.
17. 3.
29. 3.
29. 3.
31. 3.
2. 4.
4. 4.
6. 4.
6. 4.
8. 4.
8. 4.
9. 4.
13. 4.
20. 4.
22. 4.
29. 4.
2. 5.
3. 5.
4. 5.
10. 5.
25. 5.
26. 5.
27. 5.
2. 6.
2. 6.
4. 6.
7. 6.
9. 6.
11. 6.
15. 6.
22. 6.
24. 6.
24. 6.
24. 6.
25. 6.
26. 6.
1. 7. - 30. 8.
15. 7.
15. 7.
5. 8.
6. 8.
17. 8.
19. 8.
22. 8.
25. - 27. 8.
26. 8.

čer venec - srpen 2018

Obecní ples
Ples SDH Borová
PC kurzy (nejen) pro seniory (knihovna)
Cestovatelská beseda – Jižní Súdán, přednášející Andrea Kaucká (knihovna)
Školní ples
Ples seniorů (Retro kloboukový ples)
Rande naslepo s knihou (knihovna)
Bob a Bobek v knihovně (kampaň Knížka pro prvňáčka)
Chytrý kvíz (knihovna)
Dívka roku
Maškarní ples SDH Borová pro dospělé
Hasičský ples s pochováním basy
Borovský ples
Rozloučení s masopustem
Veřejné bruslení (BULY aréna v Kravařích)
PC kurzy (nejen) pro seniory (knihovna)
Vítání občánků
Lekce Humor v literatuře (knihovna)
Divadelní představení „Světáci“
Kino pro koledníky Tříkrálové sbírky
Setkání s občany ul. Družstevní k problematice řešení dopravního značení a zeleně
Beseda s Milanem Zachou Kučerou – Jantarová komnata (knihovna)
Veřejné plavání (Aquapark Kravaře)
Ocenění nejlepších čtenářů (knihovna)
Biblická hodina s o. Petrem Chalupou a jeho asistentkou Marií Klaškovou (kostel)
Noc s Andersenem (knihovna)
Vítání jara - módní show
Přednáška Kateřiny Lachmanové „Vězení s klíčem uvnitř“ (kostel)
PC kurzy (nejen) pro seniory (knihovna)
Velikonoční tvůrčí dílna (knihovna)
Bolatická „30“ (závod horských kol)
Divadelní představení „A do pyžam!“
Bolatická „20“ (pochod a běh k výročí osvobození Bolatic)
Cestovatelská beseda – Asie, přednášející Martin Saska (knihovna)
Den Země
4. setkání sběratelů souvků a pazourků ve skanzenu
Stavění májky na skanzenu
Beseda s Janem Opatřilem a Kapříkem Metlíkem (pro děti ZŠ, v knihovně)
Zažij knižní lásku (knihovna)
PC kurzy (nejen) pro seniory (knihovna)
Veřejné fórum obce Bolatice
VIII. ročník pexesového turnaje (knihovna)
Chytrý kvíz (knihovna)
Kácení máje na Borové
Kácení máje v Bolaticích
Setkání generací – společný den dětí a seniorů
Farní den - smažení vaječiny
Biblická hodina s o. Petrem Chalupou a jeho asistentkou Marií Klaškovou (kostel)
Noc kostelů v kapli sv. Mikuláše
Slavnostní schůze Slezsko-německého spolku – 25 let vzniku
Cestovatelská beseda – Evropa, přednášející Patrik Kotrba (knihovna)
Pasování prvňáčků na čtenáře (knihovna)
Družební fotbalové utkání dříve narozených fotbalistů Bolatice – Linum
„MAMO, TATO, IDEM NA TO“ – dětský a letecký den na letišti v Dolním Benešově – Zábřehu
Myslivecké odpoledne pro děti
Myslivecká slavnost
Slavnostní ukončení školního roku
Prázdninová knihovna na koupališti
Futsalový turnaj pro veřejnost
Vernisáž výstavy „Martin Kocourek“ v Mini galerii Čekárna
Myslivecké hody s country karnevalem
Hasičská slavnost
Vernisáž výstavy „Když ještě včely létají“ v Mini galerii Čekárna
Dožínky
Beseda s Alenou Mornštajnovou (knihovna)
RETROKLÁNÍ
Štrasenfest na Borové
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4. 9.
Zahájení celoroční hry „Lovci perel“ (knihovna)
4. 9.
Křest knihy bolatického rodáka Jiřího Wittka „Společné chromozomy“ (knihovna)
9. 9.
5. setkání sběratelů souvků a pazourků
9. -10. 9. Bolatický ART JAM, výstava, workshopy, koncerty, přednášky
15. 9.
Chytrý kvíz (knihovna)
16. 9.
Sportovní den v ZŠ
19. 9.
Den bez aut (Evropský týden mobility)
27. 9. - 1. 10. Celorepublikový slet dětí organizace KONDOR
1. 10.
Udílení svátosti biřmování
2. - 8. 10. Týden knihoven (knihovna)
7. 10.
Barevný večer
8. 10.
Listování s Robertem Fulghumem (knihovna)
9. 10.
Vernisáž výstavy „Maestra“ v Mini galerii Čekárna
10. 10. Den zdraví
11. 10. Biblická hodina s o. Petrem Chalupou a jeho asistentkou Marií Klaškovou (kostel)
12. 10. Cestovatelská beseda – Amerika, přednášející Petr Nazarov (knihovna)
15. 10. Pochod za zdravím
15. 10. Ukončení cyklistické sezony, vyjížďka na kolech
19. 10. Beseda s Ivem Jahelkou
23. 10. Přednáška Veroniky Barátové „Boží vůle: bludiště, nebo cesta“ (kostel)
26. 10. Veřejné bruslení (BULY aréna v Kravařích)
28. 10. Maškarní bál pro dospělé
3. 11.
Beseda s Marií Formáčkovou a vystoupení zpěváka Andrei Andreiho
10. 11. Krmášová zábava
13. 11. Setkání s jubilanty
15. 11. Den strašidel
16. 11. Podnikový večírek společnosti Lanex
17. 11. Beseda s MUDr. Janem Cimickým
18. 11. Volejbalový turnaj
20. 11. Kino nejen pro seniory
21. 11. Vernisáž výstavy Kateřiny Fabiánové „Smyslnost barev“ v Mini galerii Čekárna
24. 11. Den pro dětskou knihu (knihovna)
24. 11. Chytrý kvíz (knihovna)
25. 11. Setkání se zástupci spolků, organizací, se sponzory
11. 12. Napiš dopis Ježíškovi (knihovna)
2. 12.
Tradiční pletení adventních věnců
3. 12.
Vánoční jarmark
5. 12.
Beseda se Zuzanou Bubílkovou
7. 12.
Cestovatelská beseda – Austrálie, přednášející Jiří Mára (knihovna)
10. 12. Vánoční oslava
12. 12. Beseda s Ivem Šmoldasem
14. 12. Vaření a povídání s kulinářem Petrem Stupkou
16. 12. Futsalový turnaj pro veřejnost
16. 12. Přednáška Františky Böhmové „O pokoji – Jak hledat a udržet si pokoj“ (kostel)
23. 12. Koledy na skanzenu
24. 12. Koledy na Borové
26. 12. Vánoční koncert (kostel)
					
Zpracovala: Gabriela Bočková

Získané dotace a příspěvky
v roce 2017
Název dotace
Dotace pro hasiče od Ministerstva vnitra
(150 000,-)
Dotace pro hasiče od MSK (50 000,-)
Dotace pro hasiče ze SR (65 348,-)
Dotace pro ZŠ – Rovný přístup ke kvalitnímu

Hodnota v Kč

Skutečně čerpáno

265 348,00

265 348,00

1 004 275,20

1 004 275,20

Dotace pro ZŠ – Poskytnutí bezplatné stravy
dětem – z důvodu pominutí nároku čerpání
– vráceno

62 124,30

vráceno obratem

Dotace na Podzimní školu pro seniory

68 000,00

64 000,00

Dotace z projektu „Cestujeme s knihovnou“

10 000,00

10 000,00

Dotace projekt Květných luk

33 579,00

33 579,00

Dotace Volby do Parlamentu ČR
CELKEM přijaté dotace v roce 2017

81 546,00

59 126,33

1 524 872,50

1 436 328,53

předškolnímu, privátnímu a sekundárnímu
vzděl.
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Pohledávky za odběrateli a správními poplatky
Účet

Stav k 31. 12. 2017

Srážkové vody k 31. 12. 2017

Pohledávky za odběrateli

311.0001

552 671,24

vyúčt. podnik. subjektům

Vyúčt. vody podnikatelé 2017

311.0015

261 706,00

Vyúčt. vody občané 2017

311.0019

1 373 847,00

vyúčt. vody podnikatelům
vyúčt. vodného a stočného
občanům za rok 2017

Vyúčt. vody občané 2016

311.0018

9 753,00

dlužné vodné občané 2016

Vyúčt. vody občané 2015

311.0011

12 811,00

dlužné vodné občané 2015

Vyúčt. vody občané 2014

311.0014

20 085,63

dlužné vodné občané 2014

Vyúčt. vody občané 2013

311.0012

17 674,11

dlužné vodné občané 2013

Vyúčt. vody občané 2012

311.0013

5 310,00

dlužné vodné občané 2012

Vyúčt. vody občané 2011

311.0017

6 770,00

dlužné vodné občané 2011

Vyúčt. vody občané 2010

311.0016

7 211,00

dlužné vodné občané 2010

Komunální odpad občané

311.0020

9 120,00

dlužné komun. odpad občané

Komunální odpad podnikatelé

311.0021

4 140,00

dlužné KO podnikatelé

Pohledávky za nájmy

311.0037

26 186,76

Pohledávky z vystavených faktur
Pohledávky za odběrateli
celkem k 31. 12. 2017

311.0900

272 185,61

311.xxxx

nezaplac. nájmy k 31. 12. 2017
vyúčt. za poskytnuté služby
(inzerce, otop, energie a jiné
služby)

2 579 470,65 Kč

Pohledávky jiné

Účet

Správní poplatky

315.0009

0,00

ze staveb. povolení

Poplatek ze psů

315.0024

0,00

místní popl. za pejsky

Pokuty KPP

315.0036

0,00

pokuty z přestup. řízení

Pohledávky za náklady řízení
Pohledávky za správními
poplatky k 31. 12. 2017

315.0091

0,00

z nákladů z přestup. řízení

315.xxxx

0,00 Kč

Pohledávky za odběrateli
celkem k 31. 12. 2017
Pohledávky jiné

311.xxxx

Za správními poplatky

2 579 470,65 Kč

Účet

Za správními poplatky

Správní poplatky

315.0009

0,00

Poplatek ze psů

315.0024

0,00

místní popl. za pejsky

Pokuty KPP

315.0036

0,00

pokuty z přestup. řízení

Pohledávky za náklady řízení
Pohledávky za správními
poplatky k 31. 12. 2017

315.0091

0,00

z nákladů z přestup. řízení

315.xxxx

0,00 Kč

ze staveb. povolení

Pohledávky evidované na účtech 311 za období 2010 - 2015 vykazují dluhy za občany, které
jsou řešeny právní cestou. Pohledávky evidované na účtech 311.0001, 311.0015, 311.0019
a 311.0900 jsou faktury vystavené se zdanitelným plněním ke dni 31. 12. 2017 a k datu vydání
této výroční zprávy jsou tyto pohledávky již ve snížené/splacené výši.
Dlouhodobé úvěry obce Bolatice
Účel

Úvěr celkem

Zůstatek
dluhů
k 31. 12. 2017

Začátek
úvěru

Splatnost

Výstavba v obci refin. KB, a.s.

13 638 000,00

4 090 000,00

2011

2020

Refinancov. úvěr na INV
u nádraží ul. Severní KB, a.s.

7 386 270,35

1 386 270,35

2014

2018

FVE a ostatní investice v obci

8 000 000,00

3 409 694,80

2012

2020

Na rekonstrukci sběrny

4 100 000,00

544 766,78

2017

2020

Zůstatek závazků z dlouhodobých úvěrů celkem k 31. 12. 2017 činí 9 430 731,93 Kč.
Zpracovala: Renáta Řehořová

Technické služby Bolatice, s.r.o. (TS)

P

atnáctý rok činnosti Technických služeb, s.r.o. nezačal zrovna nejlépe. V úterý 10. 1., v den
svých 62. narozenin, náhle zemřel dlouholetý pracovník firmy, pan Karel Michalík.
V průběhu roku ve společnosti pracovalo celkem 25 stálých pracovníků (včetně 2 THP), z toho
10 zaměstnanců v pohostinství. Přes Úřad práce v Kravařích bylo po dobu 7 měsíců ve firmě
zaměstnáno 5 občanů z naší obce. V průběhu letních měsíců se na pozici brigádníků vystřídalo
celkem 23 studentů (z toho 7 dívek), 7 dalších zastávalo jiné pozice.
Mezi největší zakázky patřila výstavba nového parkoviště s dětským hřištěm u kulturního domu
a pokračování ve stavbě chodníku a oplocení části areálu ZŠ na ul. Slunečná. Další prováděné
práce v roce 2017: výměna potrubí ve vodojemu + fasáda na celém objektu; úprava autobusového nádraží; spojovací chodníky mezi obytnou a průmyslovou zónou; provedení drenáže
u budovy pohostinství; zhotovení nové kanalizační přípojky pro bytový dům u vlakového nádraží;
kanalizace a obrubníky na části ul. Nádražní; rekonstrukce chodníku na ul. Hlavní na Borové;
vybudování nové kanalizace na části ul. Mírová (k nově uvažovanému centru).
Stejně jako v letech minulých mezi pravidelné práce zaměstnanců společnosti patřila údržba zeleně v katastru obce (sekání, sběr a odvoz trávy, stříhání stromů a keřů), úklidové práce (úklid
komunikací a chodníků, vysypávání odpadkových košů, úklid veřejných prostranství, úklid v kulturním domě a DPS atp.), zajištění provozu vodovodu, kanalizace a čistíren odpadních vod, drobné
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údržbářské práce v obecních budovách, zajištění provozu kotelen a rozvoz obědů. V zimním období
k těmto pracím přibylo i odklízení sněhu a posyp komunikací a chodníků inertním materiálem.
Strojní a automobilové vybavení společnosti zůstalo na stejné úrovni jako v roce 2016. Jsou
spláceny celkem dva úvěry (kolový nakladač, konec úvěru 1. 8. 2019 a Ford Custom, konec
úvěru 30. 11. 2021) a jeden leasing (Ford Tranzit – sklápěč, konec 20. 8. 2018).
Celkové výnosy firmy i s pohostinstvím za rok 2017 byly ve výši 22 427 477,- Kč (v roce
2016 17 254 906,- Kč). Výnosy TS činily 16 489 016,- Kč (v roce 2016 to bylo 12 234 456,Kč), z čehož 15 498 994,- Kč, tj. 94 %, bylo fakturováno obci. Náklady měla firma ve výši
21 786 680,- Kč. Zisk firmy v roce 2017 činil 640 797,- Kč.
V roce 2017 byla spotřeba pohonných hmot v hodnotě 294 102,-Kč,- (v roce 2016 – 264 877,Kč), zakoupily se ochranné pomůcky za 35 662,-Kč (2016 – 46 404,- Kč), leasingy činily za celý
rok 2017 84 483,- Kč (2016 – 84 483,- Kč). Mzdové náklady byly (bez sociálního a zdravotního
pojištění) ve výši 6 419 507,-Kč (rok 2016 – 6 054 349,- Kč).
Zpracoval: Pavel Koch

Rekapitulace činnosti Komise sociální,
zdravotní a pro rodinu za volební období
2014 – 2018

V

ážení spoluobčané,
stalo se tradicí v posledních letech, že na konci volebního období hodnotím činnost Komise
sociální, zdravotní a pro rodinu. Seznamuji vás s úspěchy komise, ale i s nesplněnými cíli.
V tomto volebním období pracovala komise v počtu 12 členů. Bohužel, dlouhodobý aktivní člen
komise, pan Karel Kupka, zemřel, a tak v roce 2018 jsme již pracovali v 11 členech.
Od roku 2014 jsme se pravidelně scházeli a plnili jsme stanovené úkoly, které měly za cíl usnadnit život občanů Bolatic a Borové. Například provozování „Půjčovny rehabilitačních pomůcek“,
vedení žádostí o sociální bydlení, přednášková činnost, spolupráce s charitativními organizacemi atd. Projednávaly se jednotlivé kauzy, ke kterým se komise vyjadřovala, navrhovala řešení
a předkládala je Radě obce Bolatice.
Při ohlédnutí zpět mohu konstatovat, že většina plánovaných úkolů je splněna. Velmi dobrá byla
spolupráce s obecním úřadem, s místními lékaři, s vedením školy, s podnikatelem panem Vlkem
(rehabilitační pomůcky) a s Klubem seniorů.
Zvláštní poděkování za vstřícnost, porozumění a podporu patří starostovi obce Mgr. Herbertu
Paverovi a radě obce.
V roce 2015 se zúčastnili zástupci komise odborného semináře „Plánování sociálních služeb“,
jehož výstupy byly jedním z podnětů pro vznik sociálního bydlení na ulici Nádražní. Komise také
iniciovala spolupráci s opavskou organizací FOCUS. Jejím posláním je pomáhat lidem s mentálním a zdravotním postižením.
Na velmi dobré úrovni byla spolupráce komise s Klubem seniorů v Bolaticích. Pomáhali jsme zajišťovat
přednášky se zdravotní tematikou, cvičení pro seniory. Také jsme se podíleli na zorganizování zajímavé
besedy o bezpečnosti silničního provozu. Chtěla bych poděkovat paní Marii Šoltysové, bývalé předsedkyni Klubu seniorů, která spolu s bývalým vedením klubu byla vstřícným partnerem komise.
Již od roku 2016 máme zájem o novou službu občanům – tzv. SENIOR TAXI. Komise ji plně podporuje,
ovšem zatím služba nefunguje, a tak se přesouvá řešení tohoto úkolu do příštího volebního období.
V současné době jedná zastupitelstvo obce o SENIOR CENTRU – bydlení pro seniory s pečovatelskou a zdravotní službou, denním stacionářem a přidruženými službami. K tématu svými
připomínkami a zkušenostmi přispěli i členové komise.
Na závěr bych chtěla popřát do nového volebního období příští Komisi sociální, zdravotní a pro
rodinu, aby se jí dařilo v její činnosti, aby měla nové nápady a reagovala na podněty a připomínky
občanů k jejich spokojenosti.
Za Komisi sociální, zdravotní a pro rodinu Kristina Adamcová

Tenké hliníkové obaly nelze recyklovat

N

ápojová plechovka je prostě skvělý obalový materiál. Dokonale chrání obsah. Je lehká. Recyklovatelná (pokud se k recyklaci dostane). Ale je i jednoúčelová. To znamená obal na jedno
použití, po kterém se stává odpadem. A v České republice stále ještě odpadem pohříchu nevyužívaným. Zákon sice od roku 2015 přikazuje obcím umožnit obyvatelům třídit kovy (a bioodpad),
ale neříká už jak.
Převzato z: https://www.trideniodpadu.cz/hlinik
Zdroje, časopis Odpady, Institut Veronica, Alutherm, *Svět balení, Ústav chemie a ochrany prostředí

Systematický sběr tenkostěnného hliníku
v ČR neexistuje

O

balový průmysl používá často hliníkové obaly v kombinaci s jinými materiály. Děje se tak buď
z nutnosti ochrany potravin, nebo z důvodů lhostejnosti, popřípadě z neochoty změnit zaběhnuté postupy. Nejčastější nešťastná kombinace je hliník a železo (např. sprejové nádobky).
Ty obsahují často malé množství hliníku. Velmi matoucí je i obal, který se tváří jako hliník, ale
ve skutečnosti jde o jeho imitaci – o plast (např. některá víčka od jogurtu). Víčka od zavařovacích sklenic jsou velmi často potažena ochrannou vrstvou z gumy. To je dělá nezpracovatelnými.
Mimo to jsou často hliníkové fólie spojeny s dalším materiálem.
Další překážkou zpracování hliníku je jeho znečištění obsahem. Zbytky nápojů, tuků apod. Tu
a tam se setkáte s radou, že tyto obaly je vhodné před odevzdáním do kontejneru vymýt, aby
se dostaly ke zpracování čisté. To je zbytečné. Zbytky obsahu se dostávají do kanalizace, kde
páchají další neplechu.
Převzato z: https://www.trideniodpadu.cz/hlinik
Zdroje, časopis Odpady, Institut Veronica, Alutherm, *Svět balení, Ústav chemie a ochrany prostředí
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Varující statistika
V

ážení občané, při pročítání statistiky dopravních nehod za první pololetí letošního roku jsem
se rozhodl, že se o ni s Vámi podělím, ať je pro nás všechny, a to nejen řidiče, ale i neřidiče,
určitým MEMENTEM.
Statistické údaje jsou převzaty z http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti.
Při nehodách (nebo jejich následkem) zemřelo 233 osob, těžce zraněno bylo 1 047 osob, lehce
zraněno 11 553 osob.
Nepřiměřená rychlost je tentokrát třetí nejhlavnější příčinou nehod, má za následek 83 usmrcených osob.
Nejčetnější příčinou nehod zaviněných řidiči motorových vozidel je nevěnování se řízení vozidla
- 8 291 případů.
Počet nehod pod vlivem alkoholu zaznamenal i v 1. pololetí 2018 oproti srovnatelnému období
roku 2017 nárůst (o 199 nehod více).
Z celorepublikové statistiky vyplývá, že Moravskoslezský kraj je v počtu nehod na čtvrtém místě,
ale v počtech usmrcených je na místě druhém.
Nejvíce dopravních nehod pod vlivem alkoholu se v období od ledna do června roku 2018 stalo
na území Středočeského kraje (286 nehod), Jihomoravského kraje (205 nehod) a Moravskoslezského kraje (192 nehod).
Varující statistiku uvádím proto, že musím konstatovat, že i účastníci silničního provozu, kteří
se pohybují po komunikacích v naší obci, velice často ignorují dopravní předpisy. Pro osvěžení
platných předpisů vztahujících se na provoz na pozemních komunikacích jen namátkou mohu
připomenout: nerespektování červeného signálu s červeným světlem „Stůj“, rychlost jízdy, jak
v obytných zónách – 20 km.h-1, v obci, pokud není stanoveno zvláštní úpravou silničního provozu jinak – 50 km.h-1, telefonování za jízdy. Dalším častým porušováním dopravních předpisů je
zákaz stání na komunikacích, pokud nezůstává volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro každý směr jízdy, zákaz stání před vjezdem z místa ležícího mimo pozemní komunikaci,
to jsou i chodníky, které slouží jako vjezdy do našich dvorů, garáží apod., platí také zákaz stání
na silniční vegetaci, stání na chodníku (základní komplikace, která při posuzování této otázky
vzniká, je, že pravidla silničního provozu bližší definici nebo identifikaci chodníků neobsahují.
Výkladem však lze obecně dosáhnout toho, že chodník je ta část pozemní komunikace, která
je určena převážně k provozu chodců. Obecné pravidlo - §11 zákona č. 361/2000 Sb. - pak
stanoví, že po pozemních komunikacích jezdíme vpravo a při pravém okraji vozovky. Z toho pak
společně se shora uvedeným plyne obecný zákaz jízdy po chodníku - chodník není součástí
vozovky, resp. vozovka a chodník jsou součástí pozemní komunikace). Problém, a to nejen pro
řidiče, je také při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci
nebo i vjíždění z vedlejší pozemní komunikace na komunikaci hlavní, tkví i v tom, že si chráníme
své soukromí vysázením nebo i jinou různou úpravou plotů, přes kterou bráníme výhledu, zda
musíme dát přednost, ať již projíždějícím vozidlům, chodcům, či cyklistům.
V uvedeném výčtu nemohu také opomenout povinnost cyklisty mladšího 18 let použít za jízdy
ochranné přilby, cyklista je povinen za snížené viditelnosti mít za jízdy rozsvícené světlo, řidič
kola při jízdě na něm nesmí kouřit, nemůže jet na kole, pokud by byl ovlivněn alkoholem nebo
návykovou látkou. I cyklista se musí podrobit na výzvu policisty vyšetření ke zjištění, zda není
ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou.
Na závěr mohu uvést, zkusme se zamyslet, zda můžeme přispět i my k bezpečnému provozu
na silnicích a nezaštiťovat se tvrzením, že pravidla jsou jasně stanovena. V praxi je ale nesmírně
důležitá ohleduplnost, tolerance a snaha spolupracovat. Vymezování se na „my, kteří máme svá
práva a oni, kteří je narušují“ obvykle vede jen k vyhroceným konfliktům a k úrazům.
						 Připravil: Robert Vitásek

Doma až do konce

Z

ůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně nemocné samozřejmost. Existují však organizace, které Vám v tom pomohou.
Ne vždy je možné, aby umírající člověk v posledním stádiu nemoci zůstal doma a nemusel strávit toto období v nemocnici nebo jiných zařízeních. Můžete se ale obrátit na mobilní hospice,
které Vám pomohou. Mobilní hospic Ondrášek pečuje bezplatně o nevyléčitelně nemocné děti
a dospělé v jejich domovech, aby mohli závěr svého života strávit mezi svými blízkými. „Specializovanou paliativní péčí ulevujeme pacientům od fyzických i psychických obtíží, které nemoc
přináší. Současně podporujeme rodiny, které pečují o svého blízkého,“ vysvětluje Bc. Bronislava
Husovská, DiS, ředitelka Ondrášku. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který tvoří lékaři,
zdravotní sestry, fyzioterapeutka, sociální pracovnice, psychologové a duchovní. Všichni naši
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pacienti mají k dispozici pohotovostní číslo, na které mohou volat 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
„Naši lékaři i sestry vyjíždí každý den za pacienty domů. Naším cílem je udržet vysokou kvalitu
života až do úplného konce. Není to lehká práce, ale vždy nás povzbudí, že ji děláme dobře. Důkazem toho jsou dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje Bronislava Husovská. Jedním z takovýchto
dopisů je i vzkaz od paní pečující o svého muže: „Manžel se denně těšil na příchod sestřiček.
Byly milé, veselé a komunikativní. Byla to jedna z nejhezčích chvilek našeho utrápeného dne.
Bez jejich pomoci (morální i odborné) nevím, jak bychom celou situaci zvládli. Nikdy nepřestanu
být vděčná lékaři, který mě na tuto možnost upozornil. Kéž by tuto možnost měli všichni umírající.“ Ondrášek působí i na území vaší obce. Nebojte se nás kontaktovat.
Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník kampaně DOMA, do kterého se zapojilo dalších 11 hospiců po celé ČR. Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz nebo www.umiratdoma.cz.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, Ostrava - Zábřeh, tel.:
727 805 329, 603 566 336. Více informací naleznete také na www.mhondrasek.cz.
					
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s.

SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY
– NÁKUPY NA INTERNETU

K

aždý spotřebitel by měl znát spotřebitelská práva. Především by měl vědět, jak se vyřizuje
reklamace a co dělat, když obchodník reklamaci nevyřeší. Informovaný spotřebitel by se také
neměl nechat oklamat nabídkami na slevy.
Spotřebitel je zákazník, který nakupuje zboží nebo objednává služby pro svou osobní potřebu
(nenakupuje pro svou podnikatelskou činnost). Jsou-li účastníky smlouvy zákazník – spotřebitel
a podnikatel, který se prodejem zboží nebo poskytováním služeb živí, jedná se o spotřebitelskou smlouvu. S těmito smlouvami pak zákon spojuje vyšší ochranu zákazníka.
V tomto článku se budu zabývat nákupy na internetu z pohledu spotřebitele. Na internetu dnes
nakupuje asi polovina Čechů. Na internetu se nicméně vyskytuje také spousta podvodníků
a dnes není problém vytvořit si věrohodně působící internetovou stránku, doslova vymámit peníze od důvěřivých zákazníků a zmizet. Předtím, než se rozhodnete zboží zakoupit v některém
z dosud nevyzkoušených e-shopů, doporučuji si vyhledat recenze ostatních zákazníků a současně se podívat na webovou stránku www.dtest.cz a odkaz Ověření e-shopů.
I nakupování na zahraničních serverech je běžnou praxí, Čechy láká především u nás mnohdy
nedostupné zboží a příznivější ceny. Na zahraničních e-shopech většinou není problém s nákupem zboží menších rozměrů, ale promyslete si, hodláte-li si koupit objemnější věc anebo věc,
kterou je třeba sestavit, například kuchyňské linky, sedací soupravy apod. V případě reklamací
by k vám měl přijet servisní technik nebo zástupce prodejce osobně, asi ale nepřekvapí, že
mnoho zahraničních prodejců se k tomu nemá. Obecně u nákupu online v zahraničí platí stejná pravidla jako u nakupování u nás. Přečtěte si obchodní podmínky prodejce a vyhledejte
reference zákazníků. Spotřebitel, nakupuje-li u prodejce z jiné země EU, má zpravidla taková
práva, na jaká je zvyklý doma (nejdůležitější z nich: 14ti denní lhůta k odstoupení od smlouvy
a dvouletá záruka).
Pokud si nákup z e-shopu na poslední chvíli rozmyslíte, dejte si pozor na to, abyste o tom
prodejce písemně informovali. Tedy je na místě a žádoucí zaslat mu dopis, z něhož bude jasné,
že odstupujete od kupní smlouvy ve 14ti denní lhůtě. Samotné nepřevzetí zásilky nic neřeší, prodejce se může domnívat, že zboží reklamujete anebo může mlčet a po nějaké době se domáhat,
abyste objednané zboží zaplatili a převzali.
Spotřebitel má důležité oprávnění odstoupit od smlouvy do 14 dnů, aniž by své chování musel
jakkoli odůvodnit. Pokud jste zboží zakoupili na internetu, z katalogu apod., prostě tzv. na dálku, můžete nepoškozené a neopotřebované zboží vrátit zpět do 14 dnů od jeho převzetí. Výjimku
tvoří zájezdy, letenky, jízdenky, potraviny, předměty sloužící k osobní hygieně a zboží vyrobené
na míru. Hudební nosiče a filmy lze vracet pouze v neporušeném originálním obalu.
Kam se obrátit, když vám z internetu přijde zboží už poškozené? Za vady odpovídá vždy prodejce, to platí samozřejmě za předpokladu, že přepravu zboží uskuteční nebo zajistí sám prodejce.
Náhrady škody se tedy nedomáhejte u přepravce, ale tam, kde jste zboží zakoupili, a to i v případě, bude-li vám obchodník tvrdit opak. To, že zákazník neoznámí škodu rovněž přepravci,
nemůže mít vliv na výsledek reklamačního řízení. Chcete-li se zachovat fér, můžete současně
oznámit přepravci, že jste svá práva z poškozeného zboží uplatnili u prodejce. Vždy ale jednejte
rychle, zboží překontrolujte, jakmile se vám dostane do ruky a případné poškození reklamujte
neprodleně. Pokud s reklamací otálíte, může se vaše důkazní pozice a tím i celé reklamační řízení zbytečně komplikovat. A ještě jedna informace; prodejce ani přepravce se nemohou
úspěšně bránit tím, že jste při převzetí zásilky podepsali prohlášení, že balík je nepoškozený.
Doručení poškozeného zboží můžete řešit buď klasickou reklamací, anebo odstoupením
od smlouvy ve 14ti denní lhůtě od dodání zboží. Při odstoupení sice důvod uvádět nemusíte, ale
v tomto případě je vhodné vrátit balíček s odůvodněním, případně i nafocením poničené zásilky
(zboží i obalu). Minimálně tím předejdete dohadům, zda poškození nevzniklo až při zpáteční
cestě. V případě reklamace máte nárok na bezplatnou opravu anebo výměnu za nový kus.
Teprve až když není oprava nebo výměna možná, vrací prodejce peníze. Zasíláte-li zboží zpět
prodejci, máte nárok na proplacení účelně vynaložených nákladů s tím spojených, ale jen v přiměřené výši. Tomu odpovídají např. náklady za běžné odeslání zásilky zpět prostřednictvím
České pošty.
V případě koupě zboží na dálku si zpravidla můžete zvolit různé způsoby platby. Objednáváte-li
si zboží přes konkrétní e-shop poprvé, nedoporučuji platit předem, raději využijte dobírku, byť
se jedná o nejdražší a dnes už poněkud zastaralý způsob platby. Nicméně ani dobírka nedokáže
zabránit tomu, že vám přijde něco úplně jiného, než jste si objednali. Bohužel dopravci vám neumožní překontrolovat balíček ještě před zaplacením. Pokud tedy rozbalíte zaplacenou zásilku
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a zjistíte, že vám obsah nevyhovuje, opět můžete využít možnost odstoupení od smlouvy ve 14ti
denní lhůtě bez udání důvodu, pokud se ovšem nejedná o výjimky, jako je hygienické zboží,
potraviny či zboží vyrobené na míru.
Nechcete-li platit na internetu předem a nevyhovuje vám ani dobírka, můžete využít tzv. odložené platby, které na českém trhu poskytují zatím tři subjekty. Princip je jednoduchý; zákazník
si vybere zboží na internetu, nechá si ho poslat domů a pokud je spokojený, zaplatí za něj
během 14 dní. Peníze zasílá nikoli prodejci, ale vybranému poskytovateli odložených plateb,
který mezitím prodejci kupní cenu zaplatil. Pokud spokojený není, pošle zboží zpět e-shopu,
kde ho nakoupil. Dodržíte-li přitom 14denní lhůtu, zpravidla vás to nebude stát nic navíc (mimo
poštovné, vracíte-li zboží zpět). Platit budete až v okamžiku, kdy si splatnost kupní ceny odložíte
na později. Odložená platba nicméně není pro každého, její poskytovatelé si vás nejprve online
prověří, podobně jako úvěrové společnosti, aby odhadli vaši schopnost splácet. K prověření budete muset poskytnout své osobní údaje; minimálně jméno, příjmení, adresu a mobilní telefon,
případně rodné číslo a číslo občanky. První platba je vždy omezena částkou (4.000,- až 5.000,Kč), při dalších nákupech se pravidla a limity mění. Vždy ale platí, že dokud neprokážete dobrou
platební morálku, na vyšší limit nedosáhnete.
Relativní novinkou při platbách na internetu je tzv. cashback. Znamená to, že část peněz z nákupu dostanete nazpět. Službu provozuje například server PlnaPenezenka.cz. Jak to funguje?
Základem je, aby se zákazník na příslušný e-shop proklikl přes PlnaPenezecka.cz, pak už nakupuje, jak je zvyklý.
E-shop pozná, odkud zákazník přišel a zprostředkovatelskému subjektu přizná provizi. Polovinu
z provize získá zákazník. Internetové obchody tak jednoduše investují přímo do zákazníků, než
aby platily drahé reklamní kampaně.
Závěrem ještě pár obecných informací k reklamacím. V první řadě je třeba si uvědomit, že reklamovat nelze vadu, o které jste věděli už při nákupu (nebo kvůli které jste dokonce dostali slevu),
stejně jako vadu, která vznikla nevhodným použitím zboží (zavinili jste ji sami). Reklamaci nelze
využít ani v případě běžného opotřebení věci. Co je běžné opotřebení bývá častým předmětem
sporu, v takovém případě je na místě si nechat zpracovat znalecký posudek, který, je-li opatřen
příslušnou doložkou, je možné použít případně u soudu.

11

Školy/Výchova/Vzdělání

Prodejce vás musí o možnostech reklamace informovat, zpravidla v obchodních podmínkách
nebo reklamačním řádu. Platí, že reklamaci můžete podat ve kterékoli provozovně prodejce,
tedy není nezbytné reklamovat tam, kde jste zboží skutečně zakoupili.
U spotřebního zboží lze reklamovat vady, které se projeví do 2 let od jeho převzetí. Pokud prodejce v letáku uvádí delší reklamační dobu než například na obalu zboží, platí lhůta pro spotřebitele výhodnější, čili delší. Pokud se ale liší informace uvedená na letáku (obalu) a ve smlouvě,
platí vždy to, co je uvedeno ve smlouvě. Pozor, pokud koupíte od jiného spotřebitele zboží
(z druhé ruky), které je ještě v záruční době, nespoléhejte na to, že budete s případnou reklamací úspěšní (s reklamací uspěje pouze první majitel, tj. ten, který je uveden na dokladu
prokazující zakoupení).
Neplatí také, i když na tom obchodníci často neoprávněně trvají, že musíte zboží reklamovat
v originálním obalu. Jediné, co k reklamaci potřebujete, je doklad prokazující, že jste u obchodníka zboží skutečně zakoupili a kdy. Obchodník vám reklamaci musí potvrdit písemně, kromě
popisu vady a vaší identifikace by takové potvrzení mělo obsahovat i způsob vyřízení reklamace.
Vaše nároky z vad zboží jsou odvislé od toho, zda vada představuje podstatné nebo nepodstatné
porušení smlouvy.
O podstatné porušení smlouvy jde v případě, kdybyste věděli o vadě předem, zboží byste nikdy
nekoupili. Jinými slovy, zboží nemá kvality, kvůli kterým jste je kupovali (které jsou u daného
druhu zboží podstatné nebo které prodejce sliboval).
U podstatného porušení smlouvy se můžete rozhodnout, zda budete požadovat opravu, výměnu
zboží, slevu anebo od smlouvy odstoupíte a obchodník vám vrátí peníze. U nepodstatného porušení si můžete vybrat pouze mezi opravou/výměnou a slevou. Odstoupit můžete až v případě, že
oprava/výměna není možná. Pozor na to, že pokud zboží vyměníte za nové, nezačne běžet nová
záruční doba, ale pouze pokračuje v běhu ta původní. Jestliže vám obchodník nabídne místo
původního zboží jiné, nemusíte na jeho návrh přistoupit a můžete od smlouvy odstoupit a chtít
vrácení peněz. Na vyřízení reklamace má obchodník 30 dní, ale o tom,
zda reklamaci
uznává či nikoli, by vás měl informovat okamžitě, ve složitějších případech maximálně do tří
dnů. Pokud není reklamace do 30 dní vyřízená, opět máte nárok na odstoupení od smlouvy
a vrácení peněz.				
Lucie Koupilová, advokátka

Zprávy z knihovny

Celoroční hra Čtenářská liga
O

d září startuje v knihovně nová celoroční hra, jejímž cílem bude získat co nejvyšší hodnost. Hra bude probíhat do 31. května 2019, vyhodnocení pak proběhne 4. června 2019
od 16:00 hod. v knihovně. Po loňských Lovcích perel se děti mohou těšit na další pěknou hru.

Pravidla Čtenářské ligy
1. Hry se může zúčastnit každý čtenář do 15 let, který navštěvuje knihovnu a má vlastní platný
čtenářský průkaz.
2. Při přihlášení dostane čtenář kartičku se svým jménem a 15 předepsanými tématy.
Při ztrátě či silném poškození kartičky musí čtenář začít hru znovu.
3. Cílem hry je posbírat co nejvíce čtyřlístků a vyšplhat se co nejvýše v žebříčku Čtenářské ligy.
4. Čtenář si z fondu knihovny vybere libovolnou knihu splňující některé z předepsaných témat soutěže.
5. Jedna kniha = jedno téma.
6. Po přečtení a vrácení knihy čtenář zodpoví knihovnici položenou otázku, která se bude týkat
obsahu nebo formy knihy.
7. Za správnou odpověď obdrží na kartičku k příslušnému tématu razítko s otiskem čtyřlístku,
v případě špatné odpovědi razítko s otiskem křížku.
8. Najednou si může půjčit maximálně tři knihy splňující předepsaná témata.
9. Čím více knížek čtenář přečte a správně odpoví kontrolní otázku, tím více získá razítek čtyřlístků.
10. Pokud už čtenář přečetl knihy splňující všechna předepsaná témata, může v soutěži
pokračovat.
Další knihy si může vybírat libovolně podle svého zájmu. Předtím však musí mít splněno
všech 15 témat. Počet získaných čtyřlístků nerozhoduje. Čtyřlístky za přečtené knihy navíc
budou hodnoceny zvlášť.
11. Vyhodnocení soutěže se bude konat na závěr školního roku. Podle zisku čtyřlístků
bude soutěžící zařazen do příslušné ligy čtenářů. Všichni účastníci získají medaile,
diplomy a drobné dárky.

Hodnosti Čtenářské ligy
1 - 2 čtyřlístky
3 - 6 čtyřlístků
7 - 10 čtyřlístků
11 - 14 čtyřlístků
15 a více čtyřlístků

– ELÉVOVÉ
– KADETI
– MISTŘI
– VELMISTŘI
– VÝJIMEČNÍ

ČTENÁŘSKÁ LIGA
Seznam témat

1. Kniha vydaná v minulém století
2. Kniha vydaná v posledních třech letech
3. Kniha básní
4. Kniha, jejíž hlavní postavou je zvíře
5. Kniha se třemi slovy v názvu
6. Kniha komiksů
7. Kniha, jejíž děj se odehrává v zahraničí
8. Kniha, jejíž děj se odehrává v ČR
9. Kniha, kde jsou hlavními hrdiny kluci
10. Kniha, kde jsou hlavními hrdinkami dívky
11. Kniha pověstí, legend
12. Kniha s detektivní zápletkou
13. Kniha o sportu
14. Kniha vydaná v roce tvého narození
15. Kniha, kterou měli v oblibě tvoji rodiče
Jana Štěpáníková
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Co je to vlastně ten Zero Waste?

C

elé hnutí Zero Waste začala Francouzka Bea Johnson žijící dlouhodobě s celou rodinou
v USA. O udržitelný život se ale vždy nezajímala, protože jak sama o sobě říká, na začátku
toužila žít svůj americký sen, a mít tedy vše, co jen mohla. Velký dům, auto, vyperoxidované
vlasy. Postupem času ale čím dál tím více přemýšlela nad tím, co spotřebovává, a začala přemýšlet nad tím, jak moc odpadu produkuje a že vlastně spousta věcí, které vlastní, jí jen zabírá
místo i čas, který musí věnovat péči o ně. Přes pokusy a omyly, jak zredukovat svůj odpad, došla
na několik zásad, kterých se nyní drží při své bezodpadové cestě. V angličtině je její zásada
zvaná 5R, český překlad je 5Z. Důležité je v pravidlech postupovat od začátku a až poté, co
nelze použít ta předchozí, využívat ta další.
•
•
•
•
•

Zamítněte (Refuse)
Zredukujte (Reduce)
Zužitkujte (Reuse)
Zrecyklujte (Recycle)
Zkompostujte (Rot)

Zamítněte (Refuse)
Odmítejte odpad ještě předtím, než vznikne, a který stejně nepotřebujete. Zde se to například
může týkat sáčků a tašek v obchodě, letáků ve schránce, plastového brčka v restauraci nebo
jednorázového kelímku na kafe, na které můžete použít svůj termohrnek. Přestože si můžete
říkat, že si vezmete například jen jeden kus, už tím tvoříte poptávku po dalším. Odmítejte tedy
vše, co nepotřebujete a co vám bude doma tvořit jen další odpad do koše.
Zredukujte (Reduce)
Zde se můžete zaměřit na množství věcí, které vlastníte. Udělejte si doma generální úklid
a zbavte se všeho, k čemu nemáte srdečný vztah či vám nepřináší žádnou radost či užitek.
Nechte si doma jen to, k čemu máte opravdu vztah a co pravidelně využíváte. To se může týkat
jak ozdob, které vám leží doma po nábytku, oblečení, kterého máte plný šatník, či domácích
potřeb, z nichž stejně polovinu nevyužíváte. Ale pozor, zkuste věci, kterých se budete zbavovat, nevyhazovat, ale najděte jinou možnost. Potřeby do domácnosti se mohou například hodit
vašim příbuzným či kamarádům, oblečení můžete věnovat na charitu a ostatní věci můžete
například věnovat do bazaru. Věci nevyhazujte, ale umožněte, aby je mohl využívat i někdo další.
Nabídnout nepotřebné věci z domova můžete například na FB skupině Zero Waste kolotoč.

M

ístní knihovna zapojila děti do řešení detektivní zápletky. Akce na sklonku června
se zúčastnili žáci 4.A bolatické základní školy
a o týden později děti z fulneckého Dětského
domova Loreta, které zde byly na návštěvě. Krimi případ zněl jasně – najít zloděje oblíbených
komiksů. Ač šlo o záležitost pouze fiktivní, děti se do hledání pachatele vrhly s vervou sobě vlastní. Malí detektivové měli k dispozici již několik zajištěných stop. Mohli prozkoumat zanechanou
stopu, vlas, vlákno, písmo i sejmout otisky prstů. Své hlavy si procvičili řešením různých hlavolamů a šifer. Nakonec týmová spolupráce a zvídavost přinesly ovoce a pachatel byl dopaden. Děti
tak v knihovně prožily příjemné i napínavé dopoledne. 		
Bohdana Drastíková

Týden knihoven se blíží

Z

ačátek října bude již tradičně ve znamení „Týdne knihoven“. To znamená, že od 1. do 5. října
se vyplatí knihovnu navštívit.
Během těchto dnů bude uplatňována amnestie na upomínky, budou se tedy promíjet pokuty
za pozdní vracení knih. Navíc každý nový čtenář bude zaregistrován zdarma. V rámci prvního
úterý
v měsíci, kdy je knihovna otevřena až do 20:00 hodin, se bude konat tzv. herní večer. Všichni
návštěvníci si budou moci zahrát různé deskové hry z naší nabídky. Máme jich více jak 90, takže
je opravdu z čeho vybírat. Tyto hry si lze půjčit také domů na maximální dobu dvou měsíců.
Za symbolickou cenu 3,- Kč budou nabízeny k prodeji vyřazené knihy z fondu knihovny. Na středu 3.
října si pak knihovna připravila od 17:00 hodin přednášku manželů Márových. Prostřednictvím
těchto cestovatelů se vydáme objevovat krásy Havaje a západu USA.

Redukování se také týká vašeho nakupování. Napište si nákupní seznam a snažte se ho držet.
Díky tomu omezíte počet zbytečných věcí, které jste koupili jen proto, že jste bezmyšlenkovitě
bloumali nákupními uličkami.
Zužitkujte (Reuse)
Toto pravidlo se týká hlavně jednorázových věcí, které pravidelně využíváte. Zkuste vyměnit ty
jednorázové za trvalé a uvidíte, že nejen ušetříte finančně, ale také to váš život značně zjednoduší. To se týká například papírových kapesníků, láhví s vodou, plastových tašek na nákup
či jednorázových holítek. Ve všech případech najdete znovu použitelné alternativy, které vám
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v dlouhém období značně ušetří peněženku. Zároveň pokud například nakupujete nějaké potraviny ve sklenicích, sklenice nevyhazujte, ale ponechejte si je na nějaký svůj bezobalový nákup.
Toto pravidlo se týká i nakupování jídla. Vezměte si s sebou pytlíčky na ovoce a zeleninu, síťovku
na nákup či sklenice, do kterých si můžete z bezobalového obchodu přinést domů například
ekologický gel na nádobí či prací prášek.
Zrecyklujte (Recycle)
Přestože spoustě odpadu můžete předejít pomocí předchozích pravidel, přeci jen zde bude asi
něco, co vám zbude. Nicméně berte recyklování spíše jako jednu z posledních alternativ.
Pokud je doposud neznáte, podívejte se, kde jsou ve vašem městě či vesnici kontejnery na recyklaci a případně si prozkoumejte místní stránky úřadu, abyste věděli, kde můžete například
odevzdávat i kovový odpad.
I přestože můžete svůj odpad redukovat sebevíc, pravděpodobně každý občas dospěje k tomu,
že si koupí něco zabaleného. Zkuste se zde zaměřit, v jakém obalu si ale danou věc kupujete.
Zkuste se vyhnout plastu a preferujte materiály jako sklo, kov nebo papír. Vše jde recyklovat
mnohem jednodušeji než plast a hlavně plast je problematický v tom, že v další recyklační
fázi se jeho hodnota hodně sníží, a tedy například z PET láhve se nevyrobí znovu PET láhev, ale
materiál skončí například jako materiál pro stavbu. Problematika plastů je složitá, nicméně je
to ekologicky nejméně vhodný materiál, který můžete používat.
Zkompostujte (Rot)
Tato rada se týká veškerého bioodpadu, který vyprodukujete. Bioodpad není vhodné vyhazovat do smíšeného odpadu, nicméně je zde problém, že popelnice na bioodpad ve spoustě
míst nenajdeme. Zde je ale mnoho alternativ jako například domácí vermikompostér, kompost
na zahradě či komunitní kompostování. Pro více informací o kompostování se můžete podívat
www.kompostuj.cz.
Přestože se celé hnutí Zero Waste může zdát jen jako hnutí zaměřené na redukci odpadu, není
to tak. Přestože zbavení se odpadu je také cestou, jak žít udržitelnější život, je to i způsob, jak
si více vážit toho, co vlastníme a také jak se zbavit věcí, které nám už nedělají radost a péče
o ně nás spíše připravuje o čas, který bychom jinak mohli trávit děláním věcí, které nás dělají
mnohem šťastnějšími. Zero Waste lze tedy vidět jako hnutí, které nám přes redukci odpadů
pomáhá vytvářet vztahy mezi námi a tím, co vlastníme, a zároveň nám poskytuje mít mnohem
více času na dělání věcí, které máme rádi.
Pokud byste se chtěli dozvědět o Bee Johnson více, můžete zavítat na její stránku https://
zerowastehome.com/ a nebo si rovnou přečíst její knihu Zero Waste Home, která byla do češtiny
přeložena jako Domácnost bez odpadu. Zde je detailněji popsán nejen její příběh, ale i jak
s celým bezodpadovým životem začít.
Převzato z internetu: Wernerová, Pavla. Co je to vlastně ten Zero Waste? In: Za lepší život. [online]. 3. 1. 2018. [cit. 6. 8. 2018]. Dostupné z http://zalepsizivot.cz/domains/zalepsizivot.cz/
vse-co-jste-kdy-o-zero-waste-chteli-vedet/

Místní knihovna Bolatice
srdečně zve na cestovatelskou přednášku

ZÁPAD USA &
HAVAJSKÉ OSTROVY

Jaká je Amerika? …. se pokusila zjistit rodina Márových na své osmé expedici za
splněním životního snu. Prozkoumali všechny nejznámější národní parky
severoamerického západu od jižních končin až ke kanadské hranici. Kromě
překrásné přírody je zlákalo také centrum hazardu Las Vegas, červené koberce
Hollywoodu nebo proslulá věznice Alcatraz. Odskočili si také na Havajské ostrovy,
aby navštívili vyhlášené pláže s mořem skrývajícím korálové útesy plné
pestrobarevných rybek a tajemných želv. Čekají vás i hrozivé vulkány, žhnoucí láva
a boj s výškovou nemocí.

Kde: Místní knihovna Bolatice
Kdy: středa 3. října 2018
V kolik: 17:00 hodin

Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.

Místní knihovna Bolatice

Hlučínská 6/684, Bolatice 747 23, tel. 553 654 721
www.knihovna.bolatice.cz, knihovna@bolatice.cz
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Místní knihovna Bolatice
srdečně zve na přednášku
Dany Šimkové

PŘÍBĚH TITANICU

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.
Kde: Místní knihovna Bolatice
Kdy: čtvrtek 13. září 2018
V kolik: 17:00 hodin
Délka přednášky: cca 2,5 hodiny

Vstup zdarma, občerstvení zajištěno.
Místní knihovna Bolatice

Hlučínská 6/684, Bolatice 747 23, tel. 553 654 721
www.knihovna.bolatice.cz, knihovna@bolatice.cz
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Zprávy SDH Bolatice
Hasičská slavnost a 9. kolo Moravskoslezského poháru v požárním útoku

P

rvní srpnová neděle patřila tradičně Hasičské slavnosti na hřišti v Bolaticích. V rámci této
slavnosti se konalo 9. kolo Moravskoslezského poháru v požárním útoku mužů a žen. Na tuto
soutěž se sjelo celkem 18 mužských, 10 ženských družstev a místní družstvo dorostu.
V mužské kategorii ovládlo soutěž družstvo mužů z Prchalova s časem 17,08, na druhém místě
družstvo ze Svobody s časem 17,11 a na třetím místě družstvo z Prchalova B s časem 17,47.
Muži skončilo z Bolatic se umístili na bramborovém čtvrtém místě s časem 17,54. Celkem jsme
mohli zhlédnout 12 platných a 6 neplatných pokusů.

V ženské kategorii ovládly soutěž ženy z Malých Hoštic s časem 16,45, na druhém místě se
umístily ženy ze Služovic s časem 17,83 a třetí skončily ženy z Vávrovic s časem 18,50. Ženy
z Bolatic se umístily na 8. místě s časem 19,54. Na konci této soutěže si požární útok odběhl
i místní dorost s časem 25,26.
V rámci celé akce bylo zajištěno bohaté občerstvení, skákací hrad, cukrovinky a kolo štěstí.
V podvečer k poslechu hrála Hasičská dechovka z Bolatic a večer proběhlo tradiční losování
tomboly o hodnotné ceny.			
Marie Chmelařová, SDH Bolatice

Příměstský tábor mladých hasičů z Bolatic
V

týdnu od 2. do 6. července 2018 absolvovali mladí hasiči příměstský hasičský tábor, který
pro ně připravily vedoucí.
První den naše cesta směřovala do Ostravy, kde nás čekala prohlídka Hasičského záchranného
sboru v Přívoze. Zde jsme se opět dozvěděli spoustu nových věcí, vyzkoušeli si něco málo z techniky a na závěr měli pro nás hasiči připravenou malou zábavu. Tímto to však nekončilo a my
zamířili do centra Ostravy do Světa miniatur Miniuni. V tomto mini světě nás nohy zanesly třeba
do Paříže k Eiffelově věži, k Šikmé věži v Pise, ke Koloseu v Římě a k mnoha dalším nádherným
místům, která na světě jsou. Po prohlídce nás taktéž v centru čekal oběd a po něm jsme chvíli
strávili na beach hřišti. Poslední zastávka v tomto dni byla již tradičně na Laser games. Všichni
jsme si zahráli super hru a i vedoucí si to náramně užily. Osvěžení zmrzlinou v Bolaticích jsme
ukončili první den.
Úterní den nám začal na Autobusovém nádraží v Bolaticích. Z něj jsme šli na vlakové nádraží
a odjížděli do Kravař. Tady pro nás byla připravena prohlídka zámku s velmi zajímavým a poučným výkladem. Výtečný oběd nás zasytil natolik, že jsme zvládli cestu do aquaparku. Dvě
hodiny plavání, řádění a užívání si vodních radovánek děti natolik zmohly, že dvě zastávky
vydržely mlčet.
Polovička pracovního týdne patřila bojovému dni na Borové. Velké poděkování patří Rostislavovu Pečinkovi a Janu Šimčíkovi, kteří pro děti společně s vedoucími a dorostenci připravili čtyři
stanoviště. Na prvním stanovišti si děti vyzkoušely svou orientaci, přelézání a podlézání překážek, plazení, nošení min, spolupráci a koordinaci ve dvou na lyžích a v závěru i udržení barelu
na podložce. Druhé stanoviště patřilo hodu granátem na cíl. Ve třetím si vyzkoušely střelbu
z kuše a na posledním čtvrtém stanovišti byla střelba ze vzduchovky na špalíky. Po absolvování
všech těchto stanovišť byly spočítány body. Na třetím místě se umístila Natálie Slivková s Michalem Galdiou, na druhém místě Eliška Kolarčíková s Jakubem Štěrbou a první příčku obsadila
Tereza Pytlíková s Janem Štěrbou. Všichni jmenovaní si odnesli medaili a diplom.
Všechny děti dostaly pamětní list na tento den a malou pozornost od vedoucích. I vedoucí s dorostenci si tuto trať vyzkoušeli, aby dětem ukázali, že i oni mají ve svých letech trochu dětské
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hravosti. Závěr dne s příjemným osvěžením v Bolaticích na zmrzlině nás nabudil na přichystané
dva dny do Prahy.
Svinovské nádraží nás přivítalo ve čtvrtek ráno, abychom odjeli do již zmiňované Prahy. Děti
dostaly pokyny k rozdaným pracovním listům, které pro ně byly připraveny. Bylo jim vysvětleno,
co mají kdy plnit a kdy se jich budeme ptát na různé otázky. Tříhodinová jízda vlakem nám
rychle utekla a my vystupovali na hlavním nádraží naší matičky vlasti. Čekala nás cesta metrem
na ubytovnu a po složení věcí jsme nastupovali do tramvaje, která nás zavezla kousek od Hradu.
Zde jsme navštívili jednu ze zahrad a mohli se tak i nasvačit, poté směřovaly naše kroky k Hradu.
Prohlídka nádvoří, katedrály sv. Víta, pokračování směr Karlův most, kde se dětem moc líbilo.
Děti dostaly hlad, a tak naše cesta směřovala metrem na Florenc. Po výtečné svačině už děti
nemohly vydržet a naše další zastávka vedla do největšího hračkářství v Praze. Tady si každý
přišel na to své, a to nejen ti nejmenší. Velmi jsme si to užili v zrcadlovém bludišti, které bylo
velkým zpestřením dne. Naše večerní jízda už směřovala k ubytovně, děti se osprchovaly, najedly
a plny zážitků uléhaly do postele.
Ranní déšť nás probudil do pátečního dne, ale plány nám to nezkazilo a i tak jsme po snídani
vyráželi do ZOO. Zde jsme strávili celý den, neboť prohlídka není jen na půl dne. Polední oběd
byl výtečný a my posilněni mohli na další obchůzku zoologickou zahradou. Počasí nám nakonec přálo, a tak došlo i na slíbenou zmrzlinu. Den se pomalu chýlil k tomu, abychom nasedli
na autobus a metro, vyzvedli si svá zavazadla na ubytovně a zamířili na vlak. Cesta zpět nám
bohužel trvala déle, neboť vlak měl zpoždění a po menším problému ve vlaku jsme zdárně dojeli
na Svinovské nádraží.
Tímto chci moc poděkovat vedoucím, a to Janě Ratajové, Bronislavě Malurkové a Adrianě
Teichmannové, které se mnou těchto pět dnů strávily a dětem umožnily nezapomenutelné zážitky. Dále poděkování patří Markétě Peterkové, Ivu Ratajovi, Janu Dorušákovi, Kamilu Mašíkovi
a Radku Slivkovi, kteří se ochotně podíleli na dvoudenním výletu do Prahy. Velké díky patří
také dorostencům - oni ví, o kom píšu, kteří, ač nemuseli, se ochotně chopili některých věcí,
které nám ulehčili práci. A závěrem patří díky dětem, které vzorně a bez jakýchkoliv problémů
a napomenutí tábor absolvovaly.
V dalším roce se na vás těší vaše vedoucí Andrea Pytlíková, SDH Bolatice
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vyrazili na Borovou. Tam nás již na skládce čekala různá stanoviště, kde děti ve dvojicích v rámci
Bojového dne plnily nejrůznější úkoly, jako střelbu ze vzduchovek, hod granátem, nebo speciální
překážková dráha. Každý, včetně vedoucích, si prošel všechna stanoviště a ti s nejlepšími výsledky
byli odměněni. Poté děti dostaly malý dáreček a ani naše hlavní vedoucí nepřišla zkrátka…
Na čtvrteční ráno se těšil snad úplně každý. Vždyť výlet až do Prahy byl úplnou novinkou a některé děti zde byly i úplně poprvé. Hned na začátku se všichni „účastníci zájezdu“ rozdělili do několika skupin a každá dostala sešit plný testů a hádanek, které se týkaly čtvrteční a páteční části
našeho tábora a Prahy obecně. O pár chvil později jsme již seděli ve vlaku jedoucím do Prahy.
Cesta ubíhala rychle a o pár hodin později jsme byli v našem cíli. Nejdříve jsme si prošli Pražský
hrad, kde nás čekala jedna z mnoha otázek z našeho testového sešitu. Tu však všechny týmy
zvládly bez obtíží, a tak jsme mohli pokračovat vstříc dalším památkám.
Nakonec nás čekalo Hamleys - největší hračkářství v republice, kde si všichni užili nejen vystavených hraček, ale i zrcadlového bludiště. Poté nám jen zbývalo metrem dojet až k našemu
ubytování, kde jsme mohli vydatně povečeřet, umýt se a jít spát.
Po probuzení jsme posnídali, sbalili si všechny věci a vyjeli do ZOO Troja, kterou jsme si prošli
úplně celou a mohli si tak prohlédnout nejrůznější zvířata a ochutnat místní zmrzlinu. K večeru
jsme se pomalu vydali k Hlavnímu nádraží, odkud jsme také odjeli domů.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kdo se na táboře nějakým způsobem podíleli a pomáhali
nám. Zvláštní poděkování si zaslouží Andrea Pytlíková, naše hlavní vedoucí, která vše zařizovala
ž třetím rokem pořádá SDH Bolatice hasičský příměstský tábor pro své nejmladší členy. a organizovala společně s Janou Ratajovou, a také Radek Slivka, který nás po Praze provázel.
Za dorostence Šimon Plaskura
Každý rok byla na táboře nějaká novinka a letos to rozhodně nemohla být výjimka. Na děti 				
tak čekal bohatý týden plný výletů, které si všichni užili.
V pondělí jsme všichni vyrazili do Ostravy, kde jsme si nejdříve v Přívoze prohlédli hasičskou
zbrojnici místní profesionální jednotky. Děti si tak mohly nejen prohlédnout výjezdovou techniku, ale i projít si zázemí takové hasičárny - ubytování, posilovnu a dílnu, nebo si vyzkoušet různé
typy zásahového oblečení. Poté jsme se svezli o kousek dále na výstaviště MINI-UNI, kde jsou
vystaveny zmenšené kopie slavných staveb světa, mezi které se všichni ihned rozprchli. Po obědě jsme se jako každoročně vydali na Laser Game, což byl vrchol celého dne.
Úterní část začala jízdou vlakem do Kravař, kde jsme si mohli prohlédnout zámek a poslechnout
si zajímavé vyprávění o jeho historii. Poté následoval oběd a po chvíli odpočinku i vodní radovánky v kravařském aquaparku.
Ve středu jsme se nejdříve sešli na naší zbrojnici, kde jsme naložili potřebné věci do auta a pěšky

U
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Zprávy Osadního výboru Borová

Borovské hry 2018

L

etošní setkání Borových se konalo v Havlíčkové Borové poslední červnový víkend. I přesto, že
předpověď počasí v tomto termínu nebyla příliš dobrá, autobus jsme zcela zaplnili (dokonce
s námi jelo i 14 dětí!) a všichni natěšeni jsme se vydali směr Vysočina. Na místě se část naší
výpravy ubytovala v sále hasičské zbrojnice, ti odvážnější si postavili stany. První večer se odehrál v místním kulturním domě, kde zahrála kapela mladých. Sobotní dopoledne jsme navštívili
muzeum Karla Havlíčka Borovského, prohlédli si obec a poté se přichystali na soutěžní klání
a fandění. Soutěže Borovských her, které byly pojaty v duchu českých vynálezů jako např. kostky cukru, kontaktní čočky, krevní skupiny, nanovlákna, záchytky apod., byly nápadité a vtipné.
Naše Borová skončila na krásném 2. místě, za což všem soutěžícím ještě jednou děkujeme
a gratulujeme!
Večer nás čekala další tancovačka, která proběhla opět, díky nepříznivému počasí, v kulturním
domě. V neděli po snídani jsme se rozloučili se všemi přítomnými, sbalili stany a věci a zamířili
směr domov.
Setkání Borováků bylo opět skvělé a těšíme se na další rok, kdy se Borovské hry budou konat
v Borové u Náchoda!
Poděkování patří firmám DK1 a Isotra za věcné dary soutěžícím, obci Bolatice za finanční podporu a hlavně organizátorům hostující Borové.
Silvie Hříbková, předsedkyně Osadního výboru

OSADNÍ VÝBOR BOROVÁ
ZVE
14. 9. 2018 na akci

ROZLOUČENÍ S LÉTEM
ve stylu Divokého západu
do areálu skládky Borová
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Příspěvek za Římskokatolickou farnost Bolatice

P

rázdniny a doba dovolených, které nám Bůh
dopřává k odpočinku, k doplnění sil, vzájemnému sblížení a urovnání toho, co je urovnat v našich životech třeba, jsou pomalu už
minulostí. Před námi se opět pomyslně otevírá něco nového, jakýsi další nepoznaný obzor.
A tak se nyní podívejme na některé události,
které čekají naši farnost na začátku tohoto
období, tzn. v měsících září a říjnu.
Nadále bude platit upravený pořad bohoslužeb, který byl stanoven na dobu 2. etapy
renovace fresek v našem kostele sv. Stanislava. Mše svaté jsou tedy slouženy následovně:
pondělí v 6:30 hod., pátek v 18:00 hod., so-

bota v 18:00 hod. (mše svatá s nedělní platností), neděle v 8:30 a 14:30 hod. O prvních
sobotách v měsíci jsou navíc slouženy mariánské mše svaté v 6:30 hod. Od září se budeme
opět moci zapojit do všech pobožností, adorací a společenství, které byly v období prázdnin
přerušeny. Úřední hodiny na faře budou v pondělí a v pátek od 16:30 do 17:30 hod.
V pátek 14. září bude svátek Povýšení Svatého Kříže. Jako každoročně budou někteří
věřící z našeho farního společenství putovat
na tento svátek za Svatým Křížem do Pietrowic
Wielkich v Polsku.
Slavnost svatého Václava připadne na pátek 28. září. Svatý Václav žil v 10. století. Jde
o českého knížete a světce, hlavního patrona
Čech a Moravy a symbol české státnosti. Velký vliv na jeho výchovu měla jeho babička,
svatá Ludmila, manželka prvního historicky
doloženého českého knížete Bořivoje. Václav
byl zavražděn ve Staré Boleslavi, v sídle svého
bratra Boleslava, který se poté chopil vlády.
Měsíc říjen je už tradičně zasvěcen Panně
Marii Růžencové, a proto je v něm třeba pama-

tovat zvláštním způsobem na modlitbu růžence. Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních
okamžicích Ježíšova života, které prožívala
také jeho matka, a připomíná nejvýznamnější
Boží činy. Jde o velmi silnou modlitbu.
V pátek 5. října bude v naší farnosti
přednášet Václav Čáp, laický misionář, teolog a dlouholetý tlumočník známého kněze
a exorcisty z Malty, P. Eliase Velly. Zajímavou
formou k nám pohovoří na téma Duch Svatý,
živá víra a život v intimitě s Bohem. Součástí
bude kontemplace před Eucharistií a přímluvná modlitba.
Slavnost patronky Ostravsko-opavské
diecéze, svaté Hedviky, si připomeneme v úterý 16. října. Hedvika Slezská žila na přelomu
12. a 13. století. Pocházela z Andechse v Bavorsku. Provdala se za Jindřicha I., který se
roku 1201 stal slezským knížetem. Měla sedm
dětí. Život jí přinesl mnoho utrpení, zejména
smrt nejdražších, kterou přijímala s odevzdaností do Boží vůle. Vedla asketický život a ze
všech sil pomáhala chudým a nemocným.
Měla velký vliv na zakládání chrámů a kláš-

terů, a tím se zasloužila o povznesení života
víry ve Slezsku. Za svou činnost se posléze stala světicí a patronkou Slezska.
Od pondělí 29. října bude platit zimní pořad bohoslužeb. Večerní mše svaté budou
v 17:00 hod. a úřední hodiny v pondělí a pátek
od 15:30 do 16:30 hod.
Konec měsíce října je časem přípravy
na slavnost Všech svatých a den vzpomínky
na všechny věrné zemřelé. Před touto slavností bude rozšířena možnost svátosti smíření.
Podrobný rozpis zpovědních možností bude
zveřejněn v říjnových ohláškách, na vývěskách
a na internetu.
Podzimní měsíce jsou krásné svou nespočetnou škálou barev. V té, jak již bylo řečeno
v úvodu, se před námi otevírá nový časový úsek.
Někdy stačí jen vykročit, a někdy je naopak dobré a užitečné udělat čelem vzad, jak o tom píše
Anselm Grün v knize Hory a údolí života.
Ze srdce přeji všem, aby ten čas, který nás
čeká, byl pokojný, radostný a požehnaný!
Za Římskokatolickou farnost Bolatice
Pavlína Řehánková

Do naší farnosti zavítal
P. Vojtěch Kodet

Římskokatolická farnost Bolatice srdečně zve na přednášku:

Duch přichází

S

obota 30. června 2018 byla pro naši farnost významným dnem. Mši svatou v 18:00 hodin sloužil P. Vojtěch Kodet, O. Carm., přední český teolog, kazatel, exercitátor, iniciátor
Charismatické obnovy a autor literatury s duchovní tematikou. Koncelebranty byli P. Leslaw
Mazurowski a P. Marek Žukowski.
Na začátku mše svaté otec Vojtěch vyjádřil obdiv k početnému zastoupení lidí na sobotní
mši svaté a náš kostel sv. Stanislava nazval katedrálou. Po mši svaté následovala promluva
na téma Jak žít víru v tomto světě. Ta příhodně navazovala na 5. kapitolu Markova evangelia,
verše 21 – 43, čtené při bohoslužbě, v nichž byla zobrazena potřeba víry člověka a Ježíšova
odpověď na projevenou víru.
Otec Vojtěch Kodet v promluvě zdůraznil, že víra je především zkušenost s Ježíšem! Víra není
jen to, že člověk chodí do kostela. Jde o vztah! Můžeme od plenek chodit do kostela a nemusíme přitom Bohu vůbec rozumět. Vždyť kolik lidí chodí do kostela a žádný vztah s Bohem nemají!
Víra je vztah lásky a věrnosti! Mnohým lidem schází osobní poznání Ježíše a naděje na věčný
život. Ježíš nám právě v perspektivě věčnosti ukazuje jiný svět. Pravdou je, že když žijeme s Ježíšem, změníme hodnoty, možná i životní styl a druzí nás pak mohou mít i tak trochu za blázny.
Ale člověk, který poslouchá Boha, ten bude mít vždycky s lidmi nedorozumění, protože po nás
všech chce občas Bůh něco, co je divné, co je jiné, než je normální v tomto světě. Člověk musí
také dojít k poznání, co je skutečné dobro a skutečné zlo. Zlo je stále rafinovanější, má spoustu
skrytých forem, které se navenek jeví jako dobro. Hlavně u dětí je třeba dávat pozor zvláště
na to, co sledují na internetu a čemu se ve svém volném čase věnují! Závěrem otec Vojtěch
vybídl k tomu, abychom dětem i lidem okolo nás dopřáli dostatek svědectví o našem životě
s Bohem a nebáli se prožít život ve vztahu s Ním. Rovněž dodal, že vztah je o tom, kolik toho
v blízkosti Boží prožijeme, ne kolik si toho o Bohu nastudujeme!
Děkujeme otci Vojtěchu Kodetovi za to, že pozvání do naší farnosti přijal, za předání víry,
pokory a nadšení, které, jak někteří z farníků výstižně poznamenali, byly až nakažlivé, protože
jeho slova se nejen dobře poslouchala, ale i hluboce vrývala do srdce. Děkujeme vám všem,
kteří jste přišli s touhou načerpat nové síly a duchovně se občerstvit. A především díky Bohu
za to, že nám takováto setkání dopřává!
						
Pavlína Řehánková

na pomoc v naší slabosti

(Řím 8, 26)

Přednáší:

Václav Čáp, laický misionář, teolog a dlouholetý
tlumočník maltského kněze a exorcisty Eliase Velly
pátek 5. října 2018, kostel sv. Stanislava
v Bolaticích
Z obsahu přednášky:
• I když jsme slabí, neklesáme – máme příslib Ducha Svatého
• Vylití Božího Ducha
• Duch Boží dává naději a život
• Oheň Boží lásky – Duch Svatý – naplňuje člověka silou a povzbuzuje ho, aby mohl milovat Boha
Program:
18:00 Mše svatá
18:45 Přednáška
Po skončení přednášky bude adorace Nejsvětější Svátosti s modlitbou k Duchu Svatému
a přímluvná modlitba za otevření se na přijetí Ducha Svatého.
Vstupné dobrovolné

Příběh pro zamyšlení

Čtyři osoby

K

desi v daleké zemi žily čtyři osoby, které se jmenovaly Každý, Někdo, Kdokoli a Nikdo.
Když bylo zapotřebí vykonat nějakou práci, Každý byl přesvědčený, že Někdo by to měl
udělat. Někdo to měl sice udělat, ale nakonec to neudělal Nikdo. Skončilo to tak, že
Kdokoli obvinil Někoho, protože Nikdo neudělal to, co měl udělat Každý.
				 Pino Pellegrino, Příběh pro osvěžení duše
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Zahrádkáři informují
P

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

Spolky/Organizace

18

brsleny, dřišťály a kaliny s červenajícími listy, vytvoříme naopak výrazný a harmonický ostrůvek
podzimních barev. V srpnu můžeme výsadbu těchto hlíznatých rostlin zkombinovat s robustními
modře kvetoucími druhy - se stračkami a omějem. Vedle barevného kontrastu můžeme vytvořit
i kontrast tvarový: jiřiny jsou robustní a výrazně kvetoucí rostliny, vysaďme k nim tedy jemně
rozevláté černuchy, dračíky, šater nebo ozdobné traviny. Celá výsadba tak získá dynamiku.
Ještě se zkusíme zamyslet nad časovým rozvržením výsadby, aby záhon s jiřinami nebyl v době,
kdy nekvetou, prázdný. Řešením je střídání pozdně letních jiřin s jarními cibulovinami, například
s robustními tulipány a řepčíky. Jejich cibule sice nemusejí každý rok ven ze zeminy, ale neublíží jim to. Když tedy jarní cibuloviny zatáhnou listy, vybereme jejich cibule a místo nich hned
zasadíme hlízy jiřin. Na podzim zase oba druhy prohodíme. Jen je třeba
zvolit takové jiřiny, které odkvétají a zasychají včas - začátkem října, jinak
se tulipány neujmou.
Rod jiřina zahrnuje přes dvacet druhů. Největší z nich - Dahlia imperialis
- měří až deset metrů a pro vědu jej popsal český botanik devatenáctého
století Benedikt Roezl. Z dutých stonků tohoto druhu vyráběli domorodí Mexičané něco jako vodovodní potrubí.
První významné jiřinkové slavnosti se v Čechách pořádaly a stále pořádají
v České Skalici o svatebním dni Boženy Němcové (8. 9. - 10. 9.). Spisovatelka si jiřiny velmi oblíbila a pěstitelé jí tuto lásku po desetiletí oplácejí.
Nové odrůdy proto pojmenovávají například Viktorka, Barunka Panklová
nebo Babička.
Pěstování jiřin je pracné. Jejich hlízy se musí na podzim vykopat, uskladnit v suchu a během května opět vysadit na záhon. Pěstitelé při sázení hlíz
dohnojují půdu každý podle svého tajného receptu: kobylince, Thomasova
moučka, popel, listovka… A pak je ještě nutné včas zaštipovat nadbytečné
výhony, vyvazovat, dohnojovat, bojovat proti slimákům – zkrátka pravověrní jiřinkáři mají po celou sezonu práce nad hlavu.
Přeji vám hodně úspěchů. Ještě jedna věc. 22. - 24. 9. 2018 se koná u nás výstava zahrádkářů
a my bychom byli rádi a zároveň vás chceme poprosit, kdybyste se pochlubili svými výpěstky, ať je
to zelenina nebo ovoce, ale i květiny a jiné rostliny a přinesli je. Určitě tím obohatíte naši výstavu.
						 Za ČZS Matelský Karel

Sportovní club Bolatice
na výletě

Informace o amatérském turnaji
v plážovém volejbale

P

D

o úspěšném závodě Bolatická třicítka 2018 jsme se chtěli „odměnit“ společně prožitým
víkendem někde „na horách“. Volba padla na Kolibu u Komorní Lhotky v předhůří Beskyd.
Ne všichni členové naší výpravy si mohli vzít dovolenou, proto jsme vyrazili podle možností
ve čtyřech skupinách.
První skupina vyrazila v pátek ráno na horských kolech. Původní plán byl dojet nejkratší cestou
do cíle. Protože počasí přálo a cesta rychle ubíhala, trasu prodloužili a završili technicky velmi
náročným výjezdem na Malou Prašivou. Jak je svět malý, na vrcholu potkali cyklistu z Bolatic,
který pro pochybovače vše fotograficky zdokumentoval. A jak to tak bývá, po náročném výjezdu
následoval dlouhý prudký sjezd. Síly stačily už jen na držení směru jízdy a brzdit na kamenité
pěšině ve vysoké rychlosti stejně nemělo smysl.
Naštěstí ve zdraví dorazili na Kolibu, kde je čekala druhá skupina - automobilová, která přivezla
všechna zavazadla a umožnila cyklistům cestovat „nalehko“.
Třetí a čtvrtá skupina vyrážela na kolech až vpodvečer, proto volili nejkratší cestu. Když dorazili
s blikačkami do cíle, oslavili jsme konečné setkání všech členů výpravy společnou večeří.
V sobotu po snídani jsme podnikli pěší túru po úpatí Beskyd. Krásný den korunovalo grilování
selátka a společensko-bojové hry.
Pro nedělní zpáteční cestu jsme už vytvořili jen skupiny dvě. „Automobilová“ opět pobrala
zavazadla, aby všichni cyklisté mohli spolu vyrazit směr Bolatice po „cyklistické dálnici“ Frýdek-Místek – Ostrava - Hlučín. Díky skvělé fyzické kondici a pravidelnému občerstvování se opět
všichni účastníci výletu po krátké době setkali doma v Bolaticích.
Takže sláva nazdar a kam příště? 					
SCB

ne 23. 6. 2018 se v areálu bolatického koupaliště na tamním volejbalovém hřišti odehrál
osmý ročník amatérského turnaje v plážovém volejbale.
Zejména díky špatnému počasí se z původně 15 registrovaných týmů samotného turnaje zúčastnilo jen 8 nejodolnějších dvojic, mezi kterými nechyběli zkušení místní matadoři, ale i nováčkové
z poměrně velké dálky (například tým z Brna nebo Plzně). Během celého dne bylo počasí jako
na houpačce, ale ani to neodradilo asi třicítku fanoušků vytvářet výbornou náladu v hledišti.
Samotný turnaj byl zahájen v 8 hodin losem skupin, po kterém začal hned první zápas. Po odehrání základních skupin následovala vyřazovací část. Během celého turnaje probíhalo taky několik doprovodných soutěží jednotlivců i týmů. Z vítězství v samotném turnaji se nakonec radovalo
družstvo Jirky Nedvěda a Petra Rataje. Avšak celkovým vítězem se stalo družstvo ve složení Pavel
Rataj a Jirka Jaroš, které z turnaje sice získalo druhé místo, avšak naprosto suverénně vyhrálo
všechny individuální i týmové soutěže.
Díky ochotným a štědrým sponzorům bylo možné ocenit všechny zúčastněné týmy, proto bych
našim sponzorům co nejsrdečněji poděkoval - obec Bolatice, Filozoficko-přírodovědecká fakulta
Slezské univerzity, Koupaliště Bolatice, výroba nábytku Baránek, Zahradnictví Mazal, Elektromontáže Pavel Rataj, Autobazar Dolní Benešov, Marek Sněhota, Kosmetika Monika Fojtíková,
Archeologický klub studentů Slezské univerzity, Josef Kučera, hřiště Bolatice - hospoda Barca.
Díky patří i celému organizačnímu týmu. Tak příští rok na již devátém ročníku na viděnou!
Petr Rataj
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České republiky pro rok 2018 ve voltiži
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA červenec - srpen 2018
Narození:
- Počet od minulého vydání
9
- Počet od začátku roku		
26
Úmrtí
- Počet od minulého vydání
5
- Počet od začátku roku		
27
Jubilanti
90 let – 1, 85 let – 3, 80 let – 2, 75 let – 4,
70 let – 9
			
Marcela Bochňáková

N

aše holky z Bolatic, členky reprezentačního týmu ČR a týmu
JK Voltiž Albertovec, Kateřina Kocurová a Nela Stříbná, se
staly mistryně ČR ve voltiži juniorů pro rok 2018.
MČR se konalo na Albertovci ve dnech 7. a 8. července 2018
za velkého zájmu diváků a mimořádné podpory partnerů.
Holkám gratulujeme a přejeme ještě mnoho nádherných výsledků v sezoně 2018, kdy by je mělo čekat završení čtyřletého kvalifikačního cyklu - reprezentace České republiky na Světových
jezdeckých hrách, které se konají na podzim v Tryon, Severní
Karolina, USA. Kateřina bude soutěžit v seniorských jednotlivcích a seniorské skupině, Nela v seniorské skupině.
Děvčata prošla náročnou evropskou kvalifikací, kdy si musela vysoutěžit známky za předvedené
výkony, aby mohla startovat na Světových jezdeckých hrách 2018.
Účast na těchto hrách není jen o splněných snech a dosažených kvalifikačních limitech, ale také
o zdraví členů týmu a koní a samozřejmě o zajištění finančních prostředků na tuto akci, která
se koná podobně jako olympijské hry jednou za čtyři roky a v soutěžích jsou zastoupeny všechny
jezdecké sporty za účasti mnoha reprezentací celého světa.
Více o účasti na Světových jezdeckých hrách v článku „ČESKÁ VOLTIŽ SNÍ O AMERICE“.
					
Tým JK Voltiž Albertovec

foto: Petr Videnka

Poděkování

od voltižního oddílu
JK Voltiž Albertovec za podporu
Mistrovství České republiky
ve voltiži uskutečněného
na Albertovci 7. - 8. 7. 2018

J

K Voltiž Albertovec děkuje za podporu firmám, partnerům, přátelům,
spolkům, nadšencům a rodičům cvičenců a vůbec všem, kteří nám
pomohli úspěšně zvládnout pořádání MČR ve voltiži na Albertovci v červenci tohoto roku, a to na velmi vysoké úrovni.
Moc děkujeme za finanční, materiální či technickou podporu.
Poděkování patří zejména:
Areál Albertovec, BOČEK servis, ISOTRA a.s., Obec Bolatice, Restaurace PARK, Hájek a synové, LANEX a.s., CONROP, s.r.o., BEZVAKOLO.CZ;
Zahradnictví MAZAL; PEREVA výroba lahůdek, Foto-Dárečky Bohumila
Šubrtová.
Ještě jednou děkujeme a i díky vaší podpoře jsme opět mistry České
republiky.
				 Tým JK Voltiž Albertovec

PŘIJĎTE VYSTAVOVAT
SVÉ VÝPĚSTKY, VÝROBKY
A PRODUKTY!

Č

eský svaz zahrádkářů Bolatice ve spolupráci s obcí Bolatice pořádá ve dnech 22. - 24.
září v Kulturním domě v Bolaticích VÝSTAVU ZAHRÁDKÁŘŮ, VČELAŘŮ A KUTILŮ. Pokud máte
zájem prezentovat se se svými výpěstky, produkty a výrobky, kontaktujte pana Jiřího Kupku, ul.
Hlučínská 203/62, nebo pana Karla Matelského, ul. Opavská 400/34.
Exponáty na výstavu můžete nosit do kulturního domu ve čtvrtek 20. září od 16,00 hod.
do 19,00 hod. a v pátek 21. září od 9,00 do 12,00 hod. Likvidace výstavy proběhne v pondělí
24. září od 15,00 hod.
Srdečně zveme všechny občany k účasti na této akci.
			
Za Český svaz zahrádkářů Bolatice Jiří Kupka

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

čer venec - srpen 2018

Spolky/Organizace

20

ČESKÁ VOLTIŽ SNÍ O AMERICE
P

okud jste slovo voltiž ještě nikdy neslyšeli anebo přesně nevíte, co si máte vybavit, věřte, že
po zhlédnutí naší exhibice budete ohromeni a okouzleni. Zatají se vám dech, jelikož vrcholová voltiž je téměř extrémní sport obohacený o umělecký dojem a krásné silné zvíře. Zjistíte, že
na koni se nesedí pouze v sedle, že se na něj vejdeme i tři, v našem případě tři půvabné slečny,
které se navzájem zvedají či vyhazují do vzduchu.
Voltiž je nejčastěji popisována jako gymnastická akrobacie na neosedlaném koni, který cválá.
Je jedinou jezdeckou disciplínou, ve které má Česká republika mistra světa (stal se jím v roce
2008 Petr Eim), a přesto je „sportovní popelkou“ bez výrazné podpory státu.
Zájem sportovců i diváků o tento sport každým rokem roste, plné tribuny a dlouhá startovní
listina jsou toho důkazem.
Je nás 6 (Emča - 10 let, Terka - 14 let, Lucka - 14 let, Nelča (Bolatice) - 15 let, Katka - 16
let a Kačka (Bolatice) - 17 let) a spolu s lonžéry Andreou Videnkovou a Ladislavem Menšíkem
reprezentujeme ČR ve světě. Trénujeme na Albertovci a startujeme za Jezdecký klub voltiž Albertovec.
Účastnili jsme se historicky prvního mistrovství světa juniorů v holandském Ermelu (2015),
kde jsme získali 7. místo. Na mistrovství Evropy juniorů ve Francii (2016) jsme se posunuli
na krásnou 4. příčku a porazili jsme např. Italy, Dány, Holanďany, Maďary, Slováky, Rusko i Velkou Británii. V loňském roce nás o chlup porazili Italové a my jsme z mistrovství světa juniorů
přivezli místo 5. V českém mistrovském klání se již po několik let umisťujeme na příčce nejvyšší.
Letos míříme ještě výš. Rozhodli jsme se opustit ve světě juniorskou kategorii a svým výkonem
se přehoupnout do kategorie nejvyšší – té seniorské.
Sníme o reprezentaci České republiky v jezdecké disciplíně voltiž na světové úrovni a chceme
znovu stát mezi nejlepšími! Proto prosím, pomozte nám splnit SEN o cestě na Světové jezdecké hry – tzv. jezdeckou olympiádu, nejprestižnější závod planety, který se pořádá pouze jednou
za čtyři roky. Letos v září to bude v americkém Tryonu. Což ovšem znamená vynaložit nemalé
finanční prostředky, abychom do Ameriky přepravili sebe i naše dva koně.
Proto prosíme, přispějte na náš transparentní účet 2201353100/2010 a my vás nezklameme, budeme bojovat o co nejlepší umístění a i VY budete stát za naším úspěchem.
DĚKUJEME!
Zatím ještě juniorská skupina z JK voltiž Albertovec

Mladí borovští hasiči zazářili ve Slezském poháru
Slezský pohár je seriál závodů mladých hasičů v disciplíně Běh na šedesát metrů s překážkami.
Vznikl v loňském roce a jeho nultý ročník čítal celkem čtyři závody. První kolo proběhlo v září
loňského roku v Borové, druhé pak v Opavě na Tyršově stadionu, třetí kolo pořádaly Kravaře
a závěrečné kolo proběhlo 18. srpna v Bruntále. Celkem se Slezského poháru zúčastnilo 290
závodníků. Převážně se jednalo o závodníky z Moravskoslezského kraje, avšak nechyběli ani
závodníci z jiných krajů republiky. Každá soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích - mladší žáci,
mladší žákyně, starší žáci a starší žákyně. Závodníci byli za umístění v jednotlivých závodech
odměňováni body, které se jim započítávaly do celkového hodnocení. Z borovského sboru se

většiny závodů zúčastnilo šest závodníků, Martin Blahetka, Adam Fischer, Honza Hoblík a Hanka
Mrovcová ve starší kategorii, Rozálie Pospíšilová a Adam Uvara v kategorii mladší. Všichni dosáhli fantastických výsledků! Nejlépe si vedli Martin Blahetka a Rozálie Pospíšilová. Ve svých kategoriích oba zvítězili. Martin zvítězil v Borové, druhý byl v Opavě a v Kravařích a v Bruntále obsadil
čtvrté místo. Celkem posbíral 139 bodů a s přehledem zvítězil před druhým Samuelem Mrózkem
z Těrlicka - Hradiště (120 bodů). Rozi taktéž zvítězila v Borové, opavského závodu se nezúčastnila, v Kravařích byla čtvrtá a k celkovému vítězství jí pomohlo druhé místo v posledním závodě
v Bruntálu. I přes handicap jednoho chybějícího závodu posbírala 104 bodů, což bylo o tři více
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než druhá nejlepší Laura Ulitzková z Dolních Životic
a o deset bodů více než třetí Adéla Žouželková z Řídče.
Velkého úspěchu dosáhl i Adam Fischer, který v nabité
kategorii starších žáků získal konečné třetí místo. Nejlépe si Adam vedl na soutěži v Borové, kde vybojoval
druhé místo. Celkově ze čtyř závodů posbíral 113 bodů.
V kategorii starších žáků nás ještě reprezentoval Honza
Hoblík, který obsadil hezké čtrnácté místo za 49 bodů.
Jeho nejlepším umístěním bylo desáté místo ze závodu
v Borové. V kategorii starších žákyň obsadila krásné
čtvrté místo Hanka Mrovcová. Dokonce byla v průběhu
ročníku i na místě druhém, avšak závod v Kravařích jí
nevyšel úplně podle představ a v celkovém pořadí klesla
na šesté místo. V Bruntále ovšem zabojovala, a dokonce
si zaběhla i nový osobní rekord. Na druhé místo v celkovém pořadí jí scházely pouhé čtyři body. V kategorii
mladších žáků obsadil skvělé páté místo Adam Uvara.
Získal 84 bodů, stejně jako čtvrtý závodník v konečném
pořadí, rozhodujícím faktorem však byl součet umístění
ze všech závodů. I přesto je páté místo výborným výsledkem. Všem našim závodníkům gratulujeme ke skvělým
výsledkům a děkujeme za výbornou reprezentaci sboru.
Rovněž musíme poděkovat našim sponzorům, kteří svou
měrou výrazně zlepšují podmínky k činnosti naší mládeže. Naposledy nám významnou částkou přispělo Stavitelství Uvara, které zakoupilo dvě sady dresů a kalhot
pro naše nově vzniklá družstva dorostenců a dorostenek. Děkujeme! Doufejme, že se v nových dresech bude
dorosteneckým družstvům dařit a budou dosahovat stejně dobrých výsledků jako naše žactvo. 		
			
SDH Borová
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Festival kultury Hlučínska již podesáté!
M

írové náměstí v Hlučíně hostilo v neděli 8. července již podesáté Festival kultury a hlučínských řemesel. Vystoupení folklorních a tanečních souborů a kapel přilákalo na náměstí
několik stovek diváků, kteří se tak mohli zaposlouchat a zatančit si v rytmu známých českých
i zahraničních písní.
Na úvod přivítala návštěvníky Hasičská dechová hudba z Bolatic. Za tónů jejich písní se náměstí
začalo plnit prvními návštěvníky. Následovalo úvodní slovo, kterého se ujali předseda Sdružení
obcí Hlučínska a starosta Bolatic Mgr. Herbert Pavera a místopředseda Sdružení obcí Hlučínska
a starosta města Hlučín Mgr. Pavel Paschek. Poté již následoval bohatý program, ve kterém
dále vystoupily dechové kapely Kobeřanka, Hlučíňanka a Dolnobenešovská Galánečka. Pěvecká
vystoupení se střídala s těmi tanečními v podání Bolatických seniorek, souborů Slunečnice
z Kobeřic, Vřes z Vřesiny, Bobrů z Bolatic nebo seniorek ze Závady. Publikum si svými výkony
získaly také mažoretky MK Ballerisimo Hlučín a Klub sportovního tance při KD Hlučín. Ani letos
nechyběl v programu folklorní soubor Vlašanky z Bohuslavic. Důstojnou tečku za festivalem
tentokrát učinila country kapela Pozdní sběr z Vřesiny.
Již tradičně si mohli návštěvníci zakoupit také regionální výrobky a potraviny od místních producentů a řemeslníků.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za prezentaci toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků a poskytnuté ceny do soutěže, městu Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc při přípravách i při samotné
koordinaci festivalu, obci Vřesina za zapůjčení prodejních stánků, Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi,
Ph.D. za výbornou moderaci a samozřejmě obcím a městům Hlučínska a Moravskoslezskému
kraji za finanční podporu celé akce. Za rok opět na shledanou!
Lenka Osmančíková

Nejbližší kulturní akce:
08. 09. – ART JAM - 6. ročník street artové akce (autobusové nádraží)
13. 09. – Přednáška Titanic (knihovna)
18. 09. – Evropský týden mobility (areál MŠ a ZŠ)
22. - 24. 09. – Výstava zahrádkářů, včelařů, kutilů (KD)
22. 09. – KOBZOLFEST (skanzen)
26. 09. – Beseda Aleše Cibulky (KD)
03. 10. – Cestovatelská přednáška USA a Havajské ostrovy (knihovna)
06. 10. – Rockobraní – rockový festival (KD)
13. 10. – Barevný večer (KD)
16. 10. – Den zdraví (KD)
18. 10. – Kurz zdravého vaření s Petrem Stupkou (KD)
23. 10. – Den strašidel (průvod + areál FK)
25. 10. – Přednáška o zubní hygieně s MDDr. Zdeňkem Řehořem (KD)
27. 10. – Maškarní ples pro dospělé (KD)
Gabriela Bočková

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

čer venec - srpen 2018

DOŽÍNKY
pokračování ze str. 1

Neobvyklý však byl seskok parašutistů, v rukou s vlajkami družebních zemí. Pro starší generaci
zahrálo několik dechových kapel, zazpívali naše seniorky a zpěváci ze Slezského německého
spolku Bolatice a Kysuckého Lieskovce. Nemohlo chybět taneční vystoupení Bobrů.
Připraveny byly soutěže o NEJ klobouk a také nová soutěž v řezání dřeva. Ta se setkala s velkým
zájmem soutěžících a diváků. Tradičního 12. ročníku v soutěži o NEJ klobouk se zúčastnilo velké
množství soutěžících, vyhráli všichni! Každý klobouk byl totiž originál a soutěžící si na výrobě
klobouků nechali opět záležet.
Bolatické seniorky připravily k žňové ochutnávce pro všechny sladké koláčky a buchty, domácí
vařený sýr, lebervuřt a škvarky. Je jasné, že po těchto dobrůtkách se jen zaprášilo.
Večer přišla řada na pražské herce a zpěváky, kteří nám zazpívali známé skladby z muzikálu
MAMMA MIA. Pozvání přijala i slovenská revivalová skupina TEAM. Písně DJ byly tím pravým pro
zakončení celé akce, což dosvědčovali svými dovednými kreacemi menší, mladí i dříve narození
tanečníci.
Mohlo by se jevit, že hosty a návštěvníky dusné a slunečné sobotní počasí odradí a vymění
Dožínky např. za koupaliště. Opak byl pravdou. Návštěvníků bylo během celé akce nebývale
mnoho. Všem děkujeme za účast a podporu jedné z největších kulturních akcí v Bolaticích!
						
Gabriela Bočková
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Kobzolfest může pomoci
handicapovaným občanům

OBEC BOLATICE, NADŠENCI, TECHNICKÉ SLUŽBY B OLATICE, S.R.O.
POŘÁDAJÍ

V

sobotu 22. září se koná Kobzolfest, na kterém budete moci ochutnat řadu dobrot z brambor.
Mezi nimi budou i bramborové placky.
Jeden pán z Německa, který má v obci rodinu a navštívil v minulosti tuto akci, nabídl, že kolik
placků se prodá, tolik on dá EUR na zdravotně postižené občany.
To je docela pěkná výzva.
Tak prosím přijďte a snězte co nejvíce bramborových placků!
						
Herbert Pavera
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OD 15:00 HOD.

NA SKANZENU V BOLATICÍCH

PŘIJĎTE

NA KOBZOLE!
D

ne 22. září zveme všechny příznivce výrobků z brambor a cimbálové muziky na tradiční
KOBZOLFEST na skanzenu.
Jistě i tentokrát na vás čeká spousta specialit převážně z brambor, dobré pivko a jiné dobroty.
Také cimbálová muzika OPAVŠTÍ HUDCI je připravena, aby zahrála lidové písničky k poslechu a k tanci.
Pořadatelé se těší na vaši návštěvu a společné setkání!
Gabriela Bočková

PROGRAM:

VYSTOUPENÍ SENIOREK, STYLOVÉ
SOUTĚŽE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
HUDBA:

CIMBÁLOVÁ MUZIKA

OPAVŠTÍ HUDCI

PŘIPRAVENY JSOU SPECIALITY Z BRAMBOR,
ZVEME K POSEZENÍ, K POSLECHU A DOBRÉ ZÁBAVĚ!

Chudobky - Pověsti a báchorky z Hlučínska
J

e název nové knihy spisovatelky Anny Malchárkové. Kniha by se mohla zařadit jako první dílo, které
obsahuje soubor dochovaných pověstí z území Hlučínska. V písemné formě se mnoho pověstí nedochovalo a pokud ano, jsou to jen kratičké zmínky. Větší část z nich zůstala v ústním podání a jejich
konečná podoba záležela na umění jednotlivého vypravěče.
Kniha je rozdělena do dvou částí. První část jsou pověsti, vtáhnou vás do zaniklých tvrzí a hradů, budete hledat poklady, dovíte se o propadlých zámcích, podivném zmrtvýchvstání, chodbách pod zemí,
zbojnících a také o věčné lidské touze po spravedlnosti. V druhé části zase dáte průchod fantazii.
V báchorkách se dočtete o hastrmanech, bludičkách, raráškovi, ohnivém psu, Moře, která dusila lidi,
a také o místech, kde se tyto bytosti zdržovaly.
Autorce se podařilo zmapovat podstatnou část území Hlučínska, kde se nějaká pověst nebo báchorka
ještě dochovala. Naši předkové jim věřili, výměnou generací se ale postupně vytrácely. A proto použijeme slova autorky: „Co bylo - vám přiblíží čtení mezi řádky. Co zbylo - to jsou jen dávno zapomenuté
pověsti a báchorky. Co přetrvá - názvy vsí a měst, některá místa a snad i kniha napsaná pro zachování
nehmotného dědictví Hlučínska.“
Ilustrovaná kniha obsahuje 34 pověstí a báchorek, čerpaných jednak z historických pramenů, ale
i z dochovaného lidového vyprávění.
Zájemci si knihu mohou zakoupit v pokladně OÚ Bolatice.
		
Převzato z předmluvy knihy Chudobky – Pověsti a báchorky z Hlučínska

Kinderhoror
yběhla kočka od Bočka,
vesele skákala.
Vyjelo auto od Stočka,
kočka doskákala.
Viděly to děti,
caparti čtyřletí.
Kinderhoror veliký,
rozkousaly dudlíky.
Mamku křísil Stoček
(likvidátor koček).

(Prosím bolatické Bočky,
Nepřepočítávat své kočky.
Tragédie stala se
v Americe v Dalase.
Tudíž zdejší není Boček,
číča, děcka ani Stoček.)
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Pět našich mladých spoluobčanů a člen rady obce
navštívili družební vesnici Nagykovácsi v Maďarsku
(Jugendcamp 2018 v Nagykovácsi)

D

ne 6. 8. se vydala šestičlenná skupina z Bolatic vlakem z Ostravy do Budapešti, kde na nás
čekalo auto do Nagykovácsi. Po příjezdu jsme se se všemi seznámili a čekali, než se uvaří
kotlíkový guláš. Následující ráno jsme hráli různé seznamovací hry, abychom si zapamatovali
všechna jména. Letošní Jugendcamp v Maďarsku nesl téma „Budoucnost Evropské unie“. Proto
se po hrách odehrával kvíz, video a projekt o Evropské unii. Po obědě se šlo na místní rozhlednu, která byla postavena v roce 2006. Odtud jsme viděli okolí obce a také Budapešť. Ve středu
byl naplánovaný velký výlet. Jeli jsme totiž k Balatonu. Předtím jsme se ale zastavili v obci Tihany, která se nachází na poloostrově Balatonu a díky levandulím se nazývá maďarskou Provance.
Její velkou dominantou je benediktýnský klášter s barokním kostelíkem. Tento klášter je významnou maďarskou památkou. Nachází se zde nejstarší listina obsahující první maďarská slova,
je zde pohřben uherský král Ondřej I. a v roce 1921 sloužil klášter jako krátkodobé vězení pro
bývalého císaře Karla I. a jeho manželku Zitu. Prohlídka tohoto kláštera mnichem byla zakonče-

na degustací místních likérů. Po obědě v rybářské baště jsme se jeli vykoupat k Balatonu. Další
ráno bylo věnováno projektu o Evropské unii a naší obci s malováním naší vlajky. Odpoledne se
jelo do Budapešti. Po prohlídce města a rozchodu byla plavba po Dunaji s večeří. V pátek byl
výlet do skanzenu v Szentendre. Jedná se o největší skanzen v Maďarsku a jednotlivé domy představují venkovskou architekturu různých maďarských regionů. Po prohlídce jsme měli keramický
kurz s výrobou hrníčků, kde si někteří z nás mohli vyzkoušet i hrnčířský kruh. Po obědě jsme měli
jet na Visegrad a bobovou dráhu, ale kvůli velkému horku jsme se jeli vykoupat na zdejší koupaliště s termály. Další den patřil místním slavnostem. Dopoledne jsme zasadili strom přátelství,
prošli jsme se obcí a v kulturním sálu byl oběd. Po obědě jsme šli na zahájení těchto slavností,
kde jsme zazpívali jejich lidovou píseň. Po předání dárků při večeři jsme se vrátili zpátky a bavili
jsme se až do pozdních hodin. Ráno po rozloučení se jelo domů.
							 Jan Mašík

Mladí lidé ze čtyř družebních vesnic se setkali
v Bolaticích (Jugendcamp 2018 v Bolaticích)

H

ned jak skončil Jugendcamp v Maďarsku, tak na druhý den začal i u nás v Bolaticích. V pondělí zde přijeli Němci, Maďaři, ale také Poláci. Letos měli poprvé přijet i Slováci, ale ti
nakonec svou účast bohužel zrušili. První den je vždy seznamovací, proto jsme zvolili pro tento
den opékání špekáčků. Další dopoledne jsme podnikli výlet po našem okolí. Šli jsme přes Chuchelenský les, kolem Strahovských rybníků až do Rohova. Zde na nás čekala v hospodě U Komárků šťavnatá odměna v podobě pečených kolen. Ve středu jsme jeli do Olomouce. Navštívili
jsme zoologickou zahradu, která se nachází na Svatém Kopečku. Měli jsme v plánu navštívit
i historické centrum města, ale kvůli málo času jsme to bohužel nestihli. Čtvrtek byl ve znamení
sportu. Odpoledne jsme navštívili místní koupaliště, kde se mnoho z nás vykoupalo a hrál se
plážový volejbal a další různé hry. Následující ráno jsme navštívili Ostravu, a to konkrétně Dolní
oblast Vítkovice. Nejdřív jsme si vyslechli její historii a poté jsme vyšplhali na Bolt Tower.
Někteří šli až na vrchol Bolt Tower a někteří se zase dívali na panorama Ostravy při kávě v její
kavárně. Následovala interaktivní výstava ve Světě techniky. Tato výstava je rozdělena na Dětský
svět, Svět civilizace, Svět vědy a objevů a Svět přírody. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je předpovídat
počasí, jak funguje světlo a elektřina, jak se dělá železo a mnoho dalších zajímavých věcí.
Sobota patřila Dožínkám. Dopoledne jsme si ozdobili slaměné klobouky, které jsme si nasadili
na průvod. Poté, co nás pan starosta představil veřejnosti, jsme se bavili až do pozdních večerních hodin. V neděli jsme se se všemi rozloučili a jelo se domů.
							 Jan Mašík
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Unikátní meč posledního ART JAM už pošesté
Přemyslovce v Muzeu Hlučínska

K

dyž se 13. listopadu 1521 odebral na věčnost ratibořský kníže Valentin řečený Hrbatý, málokdo ze současníků si uvědomoval, že spolu s ním po mužské linii vyhasl i slovutný rod
Přemyslovců. Stejně tak ani většina české veřejnosti netuší, že Přemyslovci zmizeli ze scény až
215 let po známé olomoucké vraždě Václava III. Učebnice totiž zcela zapomněly na nemanželské potomky, kterých po světě tehdy pobíhala celá řada. Nejvýznamnějším z nich byl Mikuláš,
kterého nechal jeho otec Přemysl Otakar II. dokonce legitimizovat. Záměr, aby Mikuláš posléze
převzal po otci královskou korunu, bohužel neprošel, a tak se nemanželský syn usadil v Opavě.
Jím založená rodová větev nakonec vládla ve Slezsku až do 16. století a Valentin Hrbatý byl
její poslední mužský příslušník. Když zemřel, zlomili na znamení vymření rodu rituálně jeho
meč a položili jej na rakev. Na scéně se meč objevil opět v roce 1996 při rekonstrukci dominikánského kláštera v Ratiboři, když byl vyjmut z Valentinova hrobu. Od té doby představuje
nejdůležitější exponát ratibořského muzea. Jako takový zůstává na místě, kde byl nalezen, a jen
při mimořádných příležitostech jej muzeum zapůjčuje. Naposledy se tak stalo před třemi lety,
kdy meč krátce zavítal na výstavu do Opavy. Nyní budeme mít jedinečnou příležitost obdivovat
meč posledního žijícího Přemyslovce také na Hlučínsku. Na zámku
v Hlučíně bude vystaven mezi 21. až 30. zářím.
Jiří Neminář

rozproudí krev Bolatic
H

udba, výtvarné umění, tanec, dobré jídlo a zábava s přáteli. To vše a mnohem víc už pošesté
nabídne jednodenní festival ART JAM, který letos 8. září oživí autobusové nádraží a přilehlé okolí. Centrum obce Bolatice s budovou bývalé čekárny, kde dnes sídlí galerie, nabídne
návštěvníkům hned dvě stage: na té hlavní, hudební, vystoupí např. brněnská kapela Ghost of
You, místní I killed many people for many, bruntálští Social Party, DJ Necroz nebo alternativní
písničkářka Johuš Matuš.
Druhá stage je pojmenovaná LANDSCAPE, podle zapůjčené dřevěné stavby, která stávala v Opavě před kostelem sv. Jana Křtitele, blízko Východního nádraží. Zvenku na ní bude ke zhlédnutí
výstava fotografií Jakuba Mikuly, která zachycuje především Havanu a další místa na Kubě.
Uvnitř pak program nabídne autorské čtení a debatu s básníkem Danem Jedličkou a přednášku
žurnalisty a někdejšího šéfredaktora Deníku Ivo Mludka, který bude hovořit o cenzuře, volném
psaní a proměnách žurnalistiky v posledních třech desetiletích. Samozřejmostí bude tradiční
graffiti exhibice, stánky s občerstvením a další atrakce, jako např. tvůrčí dílny, malá knihovnička, hry, vystoupení taneční skupiny WEGETS, filmové promítání, stánek Hendmejd s ručně
malovanými (nejen) hrníčky nebo Blešší trh oblečení a doplňků.
Festival je vhodný pro celé rodiny a návštěvníky všech věkových kategorií. Organizátoři také
nezapomínají na přírodu, proto se snaží o maximální šetrnost, a tak např. netisknou papírové
plakáty nebo doporučují návštěvníkům donést si vlastní omyvatelný kelímek na pití či misku
na jídlo. Více informací a kompletní program s časy je možné nalézt na Facebooku ART JAM či
na stránkách obce Bolatice. 			
Lenka Lasáková

Prague Games 2018 – největší
mládežnický florbalový turnaj
na světě má vítěze z Bolatic

L

etošní Prague Games proběhly 11. 14. července a startovalo na nich přes
5000 hráčů, kteří reprezentovali více než
400 klubů. Kromě nejpočetnější domácí
účasti byly zastoupeny rovněž florbalové
velmoci - Švédsko, Finsko, Švýcarsko,
kterým zdatně sekundovaly týmy ze Slovenska, Nizozemska, Německa, Norska,
Ukrajiny, Lotyšska, Slovinska a Číny.
V této silné mezinárodní konkurenci uspěl
i provinční klub 1. SFK Havířov, za který
na hostování nastoupili i dva hráči z FBC
Letka – Tobiáš Prasek ze Štěpánkovic
a Tobiáš Plaček z Bolatic! Po absolvování
zápasů ve skupině s Třebíčí (10:1), Chodovem (11:2) a asi nejlepším výkonem
na turnaji proti finským Urbans (7:0) postoupil tým Havířova z prvního místa ve skupině do play-off.
V prvním zápase proti Vsetínu otočil výsledek zápasu z 2:5 na konečných 12:5. Pak v dalším
kole proti Kunraticím ztratil vedení 2:0 a o výsledku rozhodovaly samostatné nájezdy, po kterých postoupili do čtvrtfinále. V něm si poradili s nebezpečnými Prague Tigers 8:4 a postoupili
do semifinále proti Hattrick Brno. O postupu do vysněného finále musely opět rozhodnout ná-

jezdy, po kterých výsledkem 5:4 byli šťastnější Havířovští.
V sobotu od 8.00 ráno nastoupili opět proti Urbans, kteří potvrdili, že výsledek ze skupiny neodpovídal jejich kvalitám. Finové se ujali vedení 1:0, ale do poločasu se podařilo výsledek otočit na 2:1.
I díky vyloučením a hattricku Alexe Foltýna se podařilo urvat vítězství 4:3 v zápase a získat pohár
pro celkového vítěze kategorie B12. Jak vidno, i klub z malého města může dosáhnout obrovského
úspěchu. A je pro nás potěšující, že se na tomto výsledku podíleli i naši hoši z FBC LETKA – a jak
doufáme, bude to i motivace pro další kluky a holky, kteří na sobě chtějí pracovat, pilně trénovat
a když se na ně usměje štěstí, tak i dosáhnout na takový mezinárodní úspěch.
						
Rostislav Plaček
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Inzerce

ÚKLIDOVÁ SLUŽBA
JANKA
Bolatice, tel.: +420 773 624 534

www.uklid-janka.cz
chytrá

rodina
je u 211 a ví proč

až 4 000 Kč pro 4člennou rodinu
třeba na sportovní aktivity

Cestovní
pojištění

Zdraví
Bonusy

Přestupní termín pro změnu zdravotní pojišťovny
platí od 1. července do 30. září

Program
slev
a výhod

Lékař na
telefonu

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

čer venec - srpen 2018

Inzerce

TOMÁŠ HANÁK

31

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

čer venec - srpen 2018

HLAVNÍ CENA

Rodinné
domy

Inzerce

ČESTNÉ UZNÁNÍ
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ČESTNÉ UZNÁNÍ

stavby občanské vybavenosti
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