BOLATICKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
milí Bolatičtí a Borovští,
osmičkový rok, o kterém se
říká, že je vždy přelomový,
je téměř za námi. Zda
opravdu byl přelomový, se
ukáže až v budoucnu, podle
toho, jak se bude vyvíjet a rozvíjet naše společnost i naše obec.
Jak se bude rozvíjet naše republika, je těžké
předvídat.
Jak se může rozvíjet naše obec, můžeme
ovlivnit my všichni. První krok jsme udělali
začátkem října, kdy se konaly volby do zastupitelstva obce. To, že nedošlo k výrazné
změně ve složení zastupitelstva (dva nováčci
a dva staronoví členové), by mělo být ku
prospěchu rozvoje obce. A proč tak soudím?
Vidím, jak v obcích, kde dochází k výrazným
změnám ve složení zastupitelstva, se rozvoj
i na několik let zastavuje. Noví zastupitelé
potřebují řadu měsíců na to, aby se naučili
řídit obec. Jsem přesvědčen, že pro Bolatice
je výhodné, že je zde stabilní zastupitelstvo,
které postupně realizuje plány, na kterých se
shodli občané i zastupitelé ve strategickém
plánu obce. Ne vše je na 100%, určitě se
občas udělají nějaké chyby. Ale systematický
rozvoj obce, podpora podnikání, bydlení,
vznik nových služeb pro občany, velmi slušná
zdravotní péče, vysoká úroveň školství, podpora a rozvoj tradic, zvyků, spolkové činnosti
přináší obci pozitivní hodnocení návštěvníků
i zvýšený zájem o bydlení v obci.
Jediné, co může nabourat další úspěšný
rozvoj obce, je nezájem veřejnosti o dění
v obci, nezapojování se do aktivit obce,
spolků, lhostejnost k pomoci druhým, špatné
vztahy mezi lidmi, ničení přátelství, …
Zatím to nehrozí, ale když vidím, jak je veřejnost lhostejná k dění ve společnosti, pak by to
jednou mohlo potkat i nás.
Na příští čtyři roky plánuje obec dokončení
oprav místních komunikací, chodníků, zateplení obecních budov, modernizaci a rozšíření
veřejného osvětlení, výstavbu domova pro
seniory i s denním stacionářem, rekultivaci
skládky na Borové na sportovně - relaxační

centrum, popř. i přeměnu areálu bývalého JZD.
Jako důležitou součást rozvoje obce chce
zastupitelstvo podporovat i kulturně-společenský život, protože bohatá kultura i rozmanitý
sport pomáhá rozvíjet dobrý charakter občanů
i jejich pozitivní vztah k obci.
V zastupitelstvu obce jsem již od roku 1990.
V prvních letech po Sametové revoluci jsme
nemohli nijak řešit rozvoj obce, protože jsme
byli závislí na přísunu peněz od vlády a okresu.
A v polovině 90. let, kdy vzniklo rozpočtové
určení daní (RUD), ještě nebyl dostatek peněz
na velké stavby v obci. Výjimkou byla výstavba
plynovodu a vodovodu. Teprve po roce 2000,
kdy se zvedly daňové příjmy a začaly evropské
dotace, mohly obce zahájit svůj plán rozvoje.
Od roku 2013 pak obcím rostou daňové příjmy.
I díky rozvoji ekonomiky, i díky schválené novele
o RUD (od r. 2017). A obce tyto finance využívají úspěšně ke svému rozvoji.
A já jsem rád, že společně s Vámi můžeme
tyto pro nás bohaté roky využít ke zkrášlování
Bolatic.
Milí spoluobčané,
ještě nás čeká řada investic, úkolů a bez Vaší
vstřícnosti, obětavosti a pomoci jejich úspěšnou realizaci nezvládneme. Budu moc rád,
pokud své zkušenosti i schopnosti věnujete
i nadále rozvoji obce, ať už při práci v různých
výborech, komisích, spolcích, firmách, službách, při projednávání plánovaných investic
i řešení problémů obce. Naše Bolatice tak
budou ještě krásnější a příjemnější pro život
nás i našich dětí a vnoučat.
Moc Vám všem děkuji za spolupráci se mnou,
zastupiteli, zaměstnanci obce i za podporu
spolků a akcí v obci.
Přeji Vám krásné a pohodové prožití Vánoc
a do nového roku Vám přeji nejen pevné zdraví,
ale také hodně štěstí, lásky, Božího požehnání
a radosti.
Herbert Pavera

Spoluobčanům:
- za úklid veřejných prostranství (odhrnování sněhu, zametání smetků, listí);
- za hlášení poruch na majetku obce (veřejné

Vánoční
přání
Nejen o svátcích ať slyšíme náš srdečný smích, ať vánoční čas zanechá v nás

mnoho zážitků nádherných.
Kdo lidi kolem sebe miluje, ten Vánoce s blízkými oslavuje.
Jsou to svátky klidu a pohody a měly by se urovnat všechny neshody.
Proto v srdci tři slova mějme: milujme, pomozme a odpouštějme.
O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží.
Naši přátelé jsou jako bílé sněhové vločky, snášející se na naši rozehřátou dlaň.
I kdyby se nám nepovedlo všechny tyto vločky pochytat a pošeptat jim tiché
vánoční přání na dlani, stále můžeme svá přání pošeptat do zimního vánku
a ten je roznese do všech koutů k těm, na kterých nám opravdu záleží.
I Vám tedy posíláme malé přání...
Přejeme Vám svátky plné radosti a lásky, přinášející klid a pohodu, a ať Vás
radost a pohoda provází i celý příští rok.
			 Zastupitelé a zaměstnanci obce Bolatice

MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR 2018

Motto:
„Nějakým způsobem, nejen o Vánocích, ale
po celý dlouhý rok, radost obdarovávat druhé,
je radost, která se k vám vrací zpět“.
John Greenleaf Whittier

Poděkování občanům,
spolkům a firmám
N
ejenom každé dva měsíce, ale především na konci roku je dobré poděkovat
těm, kteří pomáhají obci, občanům i organizacím. Právě v poslední době, kdy se lidé
i firmy navzájem odcizují, je úžasné, jak
řada lidí, organizací i firem u nás věnuje svůj
volný čas i peníze na pomoc druhým.
A většina těch, kterým obec nyní děkuje,
pomáhala druhým po celý rok 2018.
Obec Bolatice si nesmírně váží této spolupráce a děkuje touto cestou:
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osvětlení, vodovod, kanalizace, chodníky atd.);
- za darování kabelek na charitativní Kabelkový veletrh;
- za finanční dary pro zdravotně handicapované občany;
- manželům Věře a Stanislavu Plačkovým
a jejich synovi a manželům Lydii a Karlu
Ostárkovým, p. Kamilu Sobkovi - za spolupráci při organizaci Vánočních trhů;
- paní Elen a p. Janu Mašíkovým - za aranžmá
výstavky na Vánočních trzích;
- Mgr. Lucii Koupilové - za odborné příspěvky
do zpravodaje
- p. Dominiku Theuerovi - za spolupráci při
vytvoření adventního věnce před OÚ a za vstřícnost při opravě chodníku na ulici Nádražní

SDH BOLATICE - MUŽI
Sezona 2018 byla pro naše muže tak trochu trápení. Nestabilní manšaft se podepsal
na výsledcích, ale i tak muži objeli každé kolo Moravskoslezského poháru. Na prvním kole
ve Svobodě se jim nezadařilo a obsadili 12. místo. Další 3. kola byla podobná, kdy se
umisťovali mezi 8. - 12. místem. V Chlebičově obsazují 5. místo za čas 17,33s (17,32s).
Ve Skrochovicích, Služovicích a Oldřišově obsadili opět 11. - 14. místo. Smůla byla prolomena na domácí soutěži, kde se umístili na 4. místě za čas 17,54 s a bylo to jejich nejlepší
umístění v sezóně. Zbytek soutěží se muži umisťovali ve středu tabulky a celkově z toho bylo
9. místo.
SDH BOLATICE - ŽENY
Bolatické ženy tuto sezonu držely stabilní výsledky. Časy kolem 18 sekund znamenaly
umístění uprostřed tabulky. Nejlepší umístění dosáhly v Hněvošicích (18,39 s) a Kozmicích,
kdy dosáhly na 2. místo. V Kozmicích dosáhly nejlepšího času sezony, a to 17,20 s (17,03 s).
Třetí místa braly na soutěžích v Sádku (18,20 s) a Chlebičově (17,83 s). Na bramborovém
místě se umístily v Malých Hošticích (18,02 s). Celkově se umístily na 5. místě v tabulce
hodnocení, kdy v posledním kole prohrály boj o 4. místo s ženami z Velkých Hoštic.
Kromě Moravskoslezského poháru se zúčastnily také Noční hlučínské ligy ve Strahovicích,
kterou s časem 18,86 s vyhrály.
Přes zimní přestávku se chceme věnovat odpočinku a přípravě na další sezonu v tělocvičně. A uvidíme, co přinese sezona 2019.
				
Za SDH Bolatice - ženy Marie Chmelařová

24. 12. - Zpívání koled pod vánočním stromem na Borové • 30. 12. - Vánoční koncert v kostele sv. Stanislava • 5. 1. - Růžičkový ples
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Zpravodajství z obce

- Osadnímu výboru Borová - za uvolnění termínu k pořádání akce Den strašidel, za pořádání kulturních akcí na Borové;
- dětem, žákům a pedagogům ZŠ a MŠ - za kulturní vystoupení a pomoc na setkání jubilantů;
- MŠ Bolatice - za zapůjčení stolů a židliček
na Vánoční trhy;
- SNS - za uspořádání oslavy Vánoc pro veřejnost;
- Buriankám - za vystoupení na Vánočních
trzích a na Koledách na skanzenu;
- seniorkám z Klubu seniorů - za kulturní
vystoupení na setkání jubilantů a na Koledách
na skanzenu;
- dechové hudbě Jiřího Langra - za hudební
vystoupení na setkání jubilantů a na Koledách
na skanzenu;
- Římskokatolické farnosti Bolatice - za spolupráci při organizaci koncertů v kostele;
- volejbalistům - za uspořádání volejbalového
turnaje pro veřejnost;
- plavecké škole HASTRMÁNEK a Občanskému
sdružení ČTYŘLÍSTEK - za spoluorganizaci
Vánočních trhů;
- žákům 5. A třídy pod vedením paní učitelky
Bohumily Hluchníkové - za zapůjčení stromečku přání na vánoční trhy.
Firmám:
- p. Davidu Pomykalovi - za materiální pomoc

na Dnu strašidel;
- Zahradnictví Mazal - za výzdobu sálu KD při
setkání s jubilanty a Vánočních trzích, za organizaci akce Pletení adventních věnců, za věnování adventního věnce na OÚ;
- DK1 Ing. D. Kozla - za spolupráci s obcí při
řešení některých stavebních problémů a při
výstavbě nové MŠ na Borové;
- Ing. Danielu Halfarovi - za spolupráci s obcí
při řešení stavebních problémů obce a za stavební dozor na stavbách obce;
- p. Vlastislu a Radku Poláškovým - za zajištění vánočních stromků na kruhovou křižovatku, na Vánoční trhy, na OÚ a větví
na adventní věnec;
- p. Marku Kalužíkovi - za spolupráci s obcí
při osvětlení adventního věnce, stromků
na kruhové křižovatce a za pomoc při řešení
problémů s osvětlením obecních budov;
- TS Bolatice - za vstřícnost při odhrnování
sněhu a při řešení poruch na obecním majetku;
- Cineservis - za pravidelná filmová představení
v místním kině a za promítnutí filmu pro seniory;
- p. Milanu Brisučiakovi a společnosti Sanita-Prajzská - za zajištění zdravotní služby při
vánočním koncertu;
- p. Petru Hanslíkovi - za spoluorganizaci Koled
na skanzenu;

a jeho rozšíření, za spoluorganizaci Koled
na skanzenu;
- rodině p. Jiřího Moravce - za darování vánočního stromu;
- p. Viláškovi z Chuchelné - za darování exponátů do skanzenu;
- otci Lesławovi - za propagaci akcí obce v kostele, za sloužení mše svaté za živé a zemřelé
občany Bolatic a Borové;
- p. Patriku Vehovskému - za spoluorganizaci
dvou vánočních koncertů.
- paní Libuši Kovarové, Petře Víchové Bělákové, Anně Lehnertové, Kateřině Dudové,
Anně Vavřínkové, Nele Kořenkové, Marii
Chlebusové, Haně Břemkové, Květoslavě
Erbenové - za zapůjčení ručně vyráběných
hraček na výstavku při vánočních trzích;
Spolkům a organizacím:
- SDH Bolatice - za spolupráci při organizaci průvodu na Den strašidel, za umožnění
uspořádání akce Pletení adventních věnců
na hasičské zbrojnici, za spolupráci s hasiči
z družební vesnice Kysucký Lieskovec, za spoluorganizaci vánočního koncertu;
- Fotbalovému klubu Bolatice, z. s. - za spolupráci při organizaci Dne strašidel;
- Dětské organizaci Kondor - za spolupráci
při organizaci Dne strašidel;

PROVOZNÍ DOBA
OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE BĚHEM
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 2018
Pondělí

24. 12.

svátek

Úterý

25. 12.

svátek

Středa

26. 12.

svátek

Čtvrtek 27. 12. 8.00 - 12.00 12.30 - 15.00
Pátek
28. 12.
8.00 - 12.00
Pondělí 31. 12.
zavřeno
Úterý
1. 1. 2019
zavřeno
Středa
2. 1.
běžná pracovní doba

Jaké osobnosti
navštíví naši obec
v příštím roce?
V

posledních dvou letech vystupovala v obci řada známých osobností. Jen namátkou připomínáme jména jako Ivo Jahelka, Andrea Andrei, Ivo Šmoldas, Petr Stupka, Jan Přeučil, Eva
Hrušková, Zuzana Bubílková, Halina Pawlovská, Aleš Cibulka a další.
I v příštím roce bychom k nám chtěli pozvat další osobnosti. Již 7. února přijede vyprávět o svých
zážitcích z Nepálu a Himalájí známý cestovatel Jiří Kolbaba, 19. února se představí Jan Přeučil
v Gogolových Bláznových zápiscích, 20. února pak společně s Evou Hruškovou zahrají pro děti
Pražské pověsti, začátkem dubna (pravděpodobně 5. 4.) povypráví o svých zážitcích z vesmíru
1. československý kosmonaut Vladimír Remek, 24. dubna pak zazpívá v sále kulturního domu
Pavlína Filipovská, 3. srpna bude mít koncert v areálu Křeménky František Nedvěd, 17. října nám
zdravě uvaří Petr Stupka, možná, že se u nás opět objeví i paní Zuzana Bubílková, Aleš Cibulka
a další. Kromě toho se uskuteční 29. března a 15. prosince koncerty Svatováclavského festivalu.
Kulturní nabídka obce je opravdu bohatá a pestrá.		
Herbert Pavera
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- SÁDROKARTONY Martin Kramář; ISOTRA
a.s.; interiéry - pagáč, s.r.o.; Rybka - stavby
a služby, s.r.o.; Audit-web, s.r.o. - za finanční
dary a materiální pomoc na kulturní akce
Den strašidel, Kino pro seniory, Koledy
na skanzenu, Zpívání pod vánočním stromem
na náměstí v Borové.
Ostatním:
Obrovské poděkování patří všem, kteří se
starají o činnost spolků a organizací, pracují jako trenéři či vedoucí družstev, oddílů
a umožňují tak svým spoluobčanům smysluplně trávit volný čas. Poděkování náleží
také členům Osadního výboru a Komise pro
občanské záležitosti za organizování akcí pro
veřejnost a velké poděkování náleží i zaměstnancům obce, kteří ve svém volném čase
pomáhají a organizují akce pro veřejnost, ať
už v knihovně, v kulturním domě či na jiných
místech.
Děkujeme také všem, kteří si nepřejí být nikde
uvedeni, a přesto pomáhají druhým, děkujeme také těm, na které jsme v tomto článku
nevzpomněli...
A věříme, že i nadále budete nezištně přispívat
k dobrému jménu obce.
Herbert Pavera

PROVOZNÍ DOBA

MÍSTNÍ KNIHOVNY BOLATICE

BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 2018
Místní knihovna Bolatice bude
od 24. 12. 2018 do 1. 1. 2019 uzavřena.

Dne: 4.-6. ledna 2019
proběhne ve Vaší obci devatenáctý ročník

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
Koledníci přijdou do Vašich domovů předat Vám
radostnou zvěst. Děkujeme, že je přijmete a
zároveň svým darem pomůžete potřebným.
Umírající, vážně nemocní, handicapovaní a
opuštění lidé potřebují naši společnou pomoc a
podporu.
Děkujeme Vám za ni.

Charita Hlučín

Zpravodajství z obce
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ROZDĚLENÍ OBCE ČLENŮM ZASTUPITELSTVA
OBCE VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2018 - 2022
(Sledování stavu vozovky, chodníků, dodržování vyhlášek obce Bolatice,
odvoz plastů aj.)
Vlastislav Polášek
Borová - ul. Třešňová, Krátká, Hlavní (od křižovatky s ul. Třešňovou), Okružní
Ing. Silvie Hříbková
Borová - ul. Lipová, K Lesu, Úzká, Bělská, Hlavní k ul. Třešňová
Ing. Pavel Bezděk
ul. 1. máje, Hornická
Mgr. Pavla Franková
ul. Hlučínská a část ul. Mírová k Opavici a.s.
Josef Boček
ul. Na Lánech (od ul. Ratibořská k Polní), Květinová, Ratibořská
MUDr. Tomáš Papuga
ul. Opavská, Sokolovská, U Hřiště
Ing. Radek Kotík
ul. Příkopní, Dolní
Bc. Kristina Adamcová
ul. Nádražní po ul. Javorovou, ul. K Hrázi, Jasanová, Javorová
Ing. Libor Šefčík
ul. Severní, Horní, Zahradní, Nádražní od ul. Javorová, U Důlku
Radek Slivka
ul. Družstevní, část ul. Mírová, Průmyslová
Pavel Koch
ul. Lesní, Polní, Sadová, část ul. Na Lánech
(od ul. Padoly k ul. Polní)
Ing. Robert Vitásek
ul. Svobody
Ing. Daniel Halfar
ul. Souběžná, ul. Padoly, ul. Ke Koupališti
MUDr. Renáta Kupková
ul. Náplatková, Školní, Luční
Mgr. David Neuvald
ul. Slunečná, Nová, Příčná
Mgr. Herbert Pavera, Martin Bortlík
celá oblast Bolatice a Borová (obec budou mapovat i zaměstnanci OÚ)
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Schválení komisí, které budou pracovat
při Radě obce Bolatice
Rada obce Bolatice schválila na 1. jednání Rady obce Bolatice 6 komisí.
Komise mládeže, sportu a pro volný čas
Předseda: 		
p. Jan Duxa - odstoupil z funkce předsedy
		Mgr. Jana Štěpáníková - schválena na 3. jednání rady obce
Členové:		
Mgr. Bc. Lucie Koupilová, Mgr. et Mgr. Lenka Lasáková,
		
p. Ondřej Chasák, p. Tomáš Loskot
Komise pro občanské záležitosti
Předseda:		
p. Karel Ostárek
Členové: 		
paní Barbara Plaskurová, paní Veronika Šulová, paní Ingrid Nováková,
		
paní Alena Böhmová, paní Jana Šimečková, paní Helena Prasková,
		
paní Daniela Langrová, p. Lukáš Gaborík, paní Petra Straková
Komise sociální, zdravotní a pro rodinu
Předsedkyně:
Bc. Kristina Adamcová
Členové: 		
paní Edith Kurková, Mgr. Jana Fischerová, Bc. Dis. Lenka Čičáková,
		
paní Blanka Moravcová, paní Šárka Straková, paní Simona Adamcová,
		
paní Zuzana Neuvaldová
Komise pro územní rozvoj a životní prostředí
Předseda: 		
p. Pavel Koch
Členové: 		
Ing. Daniel Halfar, Ing. Jakub Langer, RNDr. Tomáš Řehánek,
		
Ing. Zdeněk Mazal, Mgr. Bc. Jana Bezděková, Ph.D.,
		
MVDr. Martina Dombková
Komise pro bezpečnost a krizové řízení v obci
Předseda: 		
Ing. Robert Vitásek
Členové: 		
Mgr. Pavel Pavera, Doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D., Mgr. Jiří Marzoll,
		
p. Ondřej Langer, Ing. Martin Adamec
Komise přestupková
Předsedkyně:
Bc. Lenka Veronika Benková
Členové:		
Ing. David Kotík, paní Šárka Košůtková, Ing. Aleš Teuer,
		
Ing. Daniela Šubjáková
						
Janetta Gratzová

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva
obce byli schváleni členové rady obce
a výbory, které budou pracovat při ZO

Rozpočet na rok 2019 je plánován
s příjmy a výdaji ve výši více jak
103 milionů korun

Zastupitelstvo obce schválilo na ustavujícím zasedání, že rada obce bude pětičlenná.
Členové rady obce:
Mgr. Herbert Pavera - starosta obce
Martin Bortlík - místostarosta obce
Ing. Radek Kotík, Ph.D.
Vlastislav Polášek
Radek Slivka

R

Zastupitelstvo schválilo tři výbory, které budou pracovat při Zastupitelstvu obce Bolatice.
Finanční výbor
Předseda:		
Ing. Pavel Bezděk
Členové:		
Ing. Blanka Slivková, Ing. Kamil Mašík, Ing. Vít Blachut, Ing. Jiří Mlýnek,
		
Ing. Josef Kurka, Ing. Stanislav Pašek, p. Daniel Barč
Kontrolní výbor
Předsedkyně:
Členové:		
		

Mgr. Pavla Franková
Mgr. David Neuvald, p. Radim Plaskura, p. Josef Boček,
p. Miroslav Košůtek, Ing. Libor Šefčík, MUDr. Renáta Kupková

Osadní výbor
Předsedkyně:
Členové:		
		
		

Ing. Silvie Hříbková
Mgr. Jana Fischerová, Ing. Zuzana Jurášková, p. Rostislav Teuer,
p. Gerhard Václavík, paní Jana Blahetková, paní Jana Dudová Hlubková,
Bc. Dis. Lenka Čičáková, p. Tomáš Kušnier

ozpočet na příští rok bude i díky dobrým daňovým příjmům opět přesahovat sto milionů Kč.
Již tradičně jsou největšími příjmy obce daňové příjmy, které by měly dosáhnout výše cca
65 mil. Kč, což je o 5 mil. Kč více než v letošním roce. Dalšími většími příjmy obce jsou: - 9,3
mil. Kč vodné a stočné; - cca 3,5 mil. Kč za pronájem obecních prostor, bytů a za doprovodné
služby; - 3,3 mil. Kč dotace ze Státního fondu životního prostředí na rekonstrukci chodníku
na ul. Nádražní; - 2,7 mil. Kč příspěvek státu na výkon státní správy (matrika, stavební úřad)
a školství; - 2,5 mil. Kč příjmy za svoz, likvidaci a třídění odpadů. Příjmy se také navýší o zůstatek z letošního roku, který by měl být min. 10 mil. Kč.
Největší výdaje pak půjdou do opravy chodníků (ulice Nádražní a první část ul. Hlučínská) a nového náměstí v obci, kam zamíří téměř 20 mil. Kč; - 10,3 mil. Kč je plánováno na opravy cest
(ulice Svobody, část ulice Mírová, nová ulice Na Větřáku); - 10 mil. Kč je pak určeno na činnost
samosprávy; - téměř 6,5 mil. Kč obdrží školství (mj. i na dokončení MŠ na Borové); - 5,5 mil.
Kč se investuje do opravy vodovodů a kanalizací; - 4,7 mil. Kč se proinvestuje v areálu bývalé
skládky na Borové (výstavba nové budovy nebo běžecké dráhy s tartanem pro hasiče, úprava
skládky, drcení sutě); - 4,4 mil. Kč jsou určené na činnost spolků a organizací (z toho 2,3 mil.
Kč je určeno pro hasiče); - na kulturu půjde okolo 4 mil. Kč, za které se pořídí nová sedadla
do kina, částečně se opraví sklepy v kulturním domě a mnoho kulturních akcí; - další 4 mil.
Kč jsou určené na svoz a likvidaci odpadů; - 4 mil. Kč půjdou z rozpočtu i na splácení úvěrů; na péči o zeleň a novou zeleň se počítá s částkou ve výši 3,2 mil. Kč; - necelé 3,0 mil. Kč půjdou
na odměny a činnost zastupitelů, komisí a výborů; - s 2,8 mil. Kč se počítá na bezpečnost
v obci včetně tří zpomalovacích retardérů. Blíže jsou veškeré výdaje popsány na internetových
stránkách obce www.bolatice.cz.
A pro informaci uvádíme ještě některé zajímavé výdaje: - na koupališti by se měly rekonstruovat
sociálky u banketky, dokončit fasáda a opravit hřiště na plážový volejbal; - obec objedná projektovou dokumentaci na výstavbu Centra sociálních služeb (byty pro seniory).
						
Herbert Pavera
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Termíny svozu odpadů
v obci Bolatice v roce 2019
PEVNÝ
DOMOVNÍ
ODPAD

PLASTY

(modré pytle)

(1. lichá středa v měsíci)

(každé liché úterý v měsíci)

*
18.12. 2018
Sobota! 29.12. 2018
15. 1. 2019
29. 1. 2019
12. 2. 2019
26. 2. 2019
12. 3. 2019
26. 3. 2019
9. 4. 2019
23. 4. 2019
7. 5. 2019
21. 5. 2019
4. 6. 2019
18. 6. 2019
2. 7. 2019
16. 7. 2019
30. 7. 2019
13. 8. 2019
27. 8. 2019
10. 9. 2019
24. 9. 2019
8. 10. 2019
22. 10. 2019
5. 11. 2019
19. 11. 2019
3. 12. 2019
17. 12. 2019
31. 12. 2019

2. 1. 2019
13. 2. 2019
13. 3. 2019
10. 4. 2019
8. 5. 2019
5. 6. 2019
3. 7. 2019
14. 8. 2019
11. 9. 2019
9. 10. 2019
6. 11. 2019
4. 12. 2019

NÁPOJOVÉ
KARTONY

(oranžové pytle)
a

POLYSTYRÉN

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
V rámci provozu
Sběrného dvora Bolatice
na ul. Hlučínské.

SKLO
Třídíme na bílé a barevné a
můžeme je odevzdávat do
kontejnerů:
• před obchodním domem
Tempo v Bolaticích
• před prodejnou Tempo v
Borové
• pod kulturním domem
• do velkoobjemové vany
za obchodním domem
Tempo v Bolaticích
(svoz probíhá každé liché pondělí
v měsíci)

(čiré pytle)

12. 2. 2019
9. 4. 2019
4. 6. 2019
13. 8. 2019
8. 10. 2019
3. 12. 2019

BIOODPAD
Sběr bioodpadů probíhá
v Místě shromažďování
Borová
nebo v areálu bývalého
ZD Opavice.

Sběrný dvůr Bolatice

Místo shromažďování Borová

Sběr bioodpadu

Březen - říjen Listopad - únor
Pondělí 12:00 - 17:00
Středa 12:00 - 17:00 11:00 - 16:00
Sobota 8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

V sobotu od 1. do 31. 3.
10:00 - 12:00
V sobotu od 1.4. do 31.10. 10:00 - 13:00
V sobotu od 1. do 30. 11. 10:00 - 12:00
V sobotu od 1.12. do 28.2. Uzavřeno

Duben
Prosinec
- listopad
- únor
Středa 12:00 - 16:00
Sobota 9:00 - 14:00 9:00 - 12:00

ul. Hlučínská, 74723 Bolatice

ul. Bělská, 74723 Bolatice -Borová

ul. Mírová, 74723 Bolatice

Novinky ze Senátu
J

ednací týden dvanáctého funkčního období Senátu 2018 - 2020 začal fakticky již v úterý 13.
11., kdy jsem převzal v Senátu osvědčení o tom, že jsem opravdu senátor, a vyzkoušeli jsme
si i hlasování. Ještě tentýž den jsem se zúčastnil prvního zasedání našeho senátorského klubu Starostů a nezávislých.
Ve středu 14. 11. se pak konala první oficiální schůze
Senátu, na které jsme volili mimo jiné i nového předsedu
a místopředsedy. Předsedou Senátu byl ve druhém kole zvolen senátor Jaroslav Kubera. Prvním místopředsedou se stal
Jiří Růžička, dalšími místopředsedy pak jsou Jan Horník, Milan Štěch, Miluše Horská a Jiří Oberfalzer. A byly ustanoveny
výbory a komise. Já jsem se stal členem Stálé komise Senátu
pro rozvoj venkova a také členem Výboru pro hospodářství,
zemědělství a dopravu. Přiznám se, že jsem více toužil po Výboru pro veřejnou správu a územní rozvoj nebo po Výboru
pro vědu a vzdělávání. Na ty si případně budu muset dva
roky počkat.
Ve čtvrtek 15. 11. jsme se pak mimo jiné věnovali také aktuální kauze premiéra Babiše, a to údajnému únosu jeho syna na Ruskem okupovaný Krym. Přijali jsme usnesení, ve kterém Senát požaduje vysvětlení celé situace a odstoupení pana premiéra.
Na této 2. schůzi jsme projednali ještě dalších 15 bodů. Mj. jsme neschválili senátní návrh záko-

4

Od 1. 1. 2019 dojde
ke zdražení vody

Z

astupitelstvo obce Bolatice na svém posledním letošním zasedání schválilo zvýšení ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2019. Obec již v loňském roce mohla zvýšit cenu
vody, protože vypočtená skutečná cena pitné vody dle nákladů
činila za 1 m3 22,00 Kč a za 1 m3 odpadní vody byla ve výši
23,30 Kč. Obec ale účtovala pouze 20 Kč za vodné a 23 Kč
za stočné, celkem to činilo 43 Kč/1 m3 vody.
Díky investicím do vodovodů, vodojemu i kanalizací však narůstají obci odpisy a cena vody pro příští rok by měla být podle
vypočtené ceny 25 Kč/1 m3 pitné vody a 32 Kč/1 m3 odpadní
vody, což by vodu zdražilo o 14 Kč na 1 m3!
Zastupitelé rozhodli, že celou částku nebudou po občanech
vyžadovat a schválili pro rok 2019 cenu pitné vody ve výši 23
Kč/1 m3 a cenu odpadní vody ve výši 27 Kč/1 m3.
V jiných obcích je cena za vodu mnohem vyšší, někde i 2x! Obec
by měla získat zvýšením ceny zhruba 1 milion Kč.
Náklady čtyřčlenné rodiny by se měly zvýšit o zhruba 100 Kč
měsíčně.
Výpočet ceny vody se počítá na základě vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích) dle přílohy č. 19.
Začátkem roku 2019 budou zaměstnanci TS Bolatice provádět
opisy spotřeby vody a od té doby se bude počítat spotřeba
podle nové ceny. 			
Herbert Pavera

Také ceny za odpady se budou
muset od 1. května zvednout

N

áklady na svoz a likvidaci odpadů jsou rok od roku vyšší.
Obec za ně zaplatí přes 3,5 mil. Kč. Na poplatcích za odpady (150 Kč/osoba), za žetony, za suť a za třídění odpadů
(příspěvek od EKOKOMu) obdrží obec asi 2 mil. Kč.
Možná by náklady na odpady nemusely být tak velké, kdyby
někteří naši občané neumožňovali svým příbuzným a známým
z jiných obcí odkládat odpady v naší sběrně a na místě shromažďování odpadů na bývalé skládce v Borové suť. Tito lidé ušetří ze
své kapsy, šetří prostředky vlastní obce a nám zatěžují rozpočet.
Vzhledem k velkému propadu příjmů před výdaji za odpady se
rozhodlo zastupitelstvo obce, že od 1. května zvýší i poplatky
za svoz a likvidaci odpadů ze 150 Kč/osoba na 250 Kč/osoba. Ceny žetonů se zatím nebudou zvyšovat. I tak bude ještě
na svoz a likvidaci odpadů chybět více jak půl milionů korun.
				 Herbert Pavera

na č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona
č. 183/2017 Sb., kterým chtěli někteří senátoři povolit oddělené kuřárny v restauracích, také
jsme neschválili zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky
a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení
Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony,
kterými chtělo rozpustit Ministerstvo financí tento fond v rozpočtu a stát by již neměl žádnou
rezervu např. na likvidaci ekologických škod.
Třetí schůze se konala 12. prosince a Senát na ní projednával pět bodů. Čtyři body byly materiály spojené s EU, a ten
hlavní se pak věnoval zákonu č. 236/1995 Sb., o platu
a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců
a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších
předpisů.
Na 4. schůzi (19. a 20. 12.) Senátu jsme se věnovali
celkem 31 bodům, mj. i zákonu
č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, kterým se má vracet daň z minerálních
olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese atd.
Spoustu dalších informací o práci senátorů i Senátu naleznete na www.senat.cz.
					
Herbert Pavera
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Mezi „JINÉ“ problémy, které nebyly v 10P 2018 uvedeny, uváděli občané následující, mnohdy doplněné
o komentáře a připomínky:

Vyhodnocení dotazníkového šetření

•
•
•
•
•
•
•
•

k ověření 10 problémů obce Bolatice v roce 2018
Dne 2. 5. 2018 proběhlo Veřejné fórum obce Bolatice v místní části
Borová, na kterém občané veřejným hlasováním vybrali 10
nejdůležitějších problémů. Pro ověření těchto výsledků bylo
provedeno anonymní dotazníkové šetření mezi všemi občany obce
Bolatice v období od 1. do 30. 9. 2018.

•
•

Dotazníky byly do domácností distribuovány jak přímo
prostřednictvím Bolatického zpravodaje v počtu 1 200 ks do každé
domácnosti, tak také nepřímo (občané měli možnost stáhnout si
dotazník z internetových stránek obce), ale letos byl také nově
k dispozici v online verzi formuláře na webových stránkách obce. Celkem bylo rozšířeno min. 1 200
tištěných dotazníků.
Občané měli možnost vyplněné dotazníky předat prostřednictvím 7 sběrných míst (+ elektronicky):
Sběrné místo

Počet dotazníků
rok 2014 rok 2013 rok 2011

Rok 2018

rok 2016

rok 2009

rok 2007

Podatelna obecního úřadu

11

30

13

125

32

47

44

Obchodní středisko Tempo
Bolatice

1

82

61

89

92

81

61

Prodejna Malhvo

39

31

30

26

67

89

54

-

-

-

54

7

0

0

Základní škola Bolatice
Obchodní středisko Tempo
Borová

15

31

16

8

13

18

5

Minimarket Lenka na Borové

78

27

34

15

18

8

22

Kostel sv. Stanislava

-

-

-

-

-

29

-

Knihovna

8

-

-

-

-

-

-

Emailová pošta

1

3

-

12

9

23

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

On-line formulář

122

-

-

-

-

-

-

CELKEM

275

204

154

329

238

295

186

•

1200
22,92%

1200
17,00%

1200
12,83%

1200
27,42%

1200
19,83%

1200
24,58%

1200
15,50%

•

Distribuováno
Návratnost

Při tomto dotazníkovém šetření v roce 2018 bylo sesbíráno a vyhodnoceno 275 dotazníků. Návratnost
tištěných dotazníků tedy činí 22,92 %.

•
•
•

Všechny domácnosti Bolatic a Borové tak měli možnost se vyjádřit k pořadí 10 nejvýznamnějších
problémů roku 2018, které byly vybrány účastníky Veřejného fóra dne 2. 5. 2018 v Borové.
Výsledné pořadí 10 nejvýznamnějších problémů roku 2018 ověřených dotazníkovým šetřením je
následující:
Konečné
pořadí
problémů

Původní
pořadí dle VF
2.5.2018

1.

4.

2.

Problém

Počet

V%

Řešit případný nedostatek pitné vody

164

59,64%

9.

Revitalizace areálu JZD

123

44,73%

3.

8.

Údržba zeleně i majetku obce

76

27,64%

4.

10.

Zkvalitnění dětské lékařské péče

76

27,64%

5.

5.

Byty pro mladé

75

27,27%

6.

2.

Více odpadkových košů a sáčků na exkrementy

64

23,27%

7.

1.

62

22,55%

8.

6.

Dořešení areálu bývalé skládky Borová na sportovně-relaxační
centrum
Sportovní vyžití o přestávkách i po škole (kurt)

20

7,27%

9.

3.

Chybí veřejné projednání projektu skládky Borová

18

6,55%

10.

7.

Modernizace webových stránek obce

16

5,82%

Řešit případný nedostatek pitné vody

164

Revitalizace areálu JZD

123

Zkvalitnění dětské lékařské péče

76

Údržba zeleně i majetku obce

76

Byty pro mladé

75

Více odpadkových košů a sáčků na exkrementy

64

Dořešení areálu bývalé skládky Borová na sportovně-…

62

Sportovní vyžití o přestávkách i po škole (kurt)

20

Chybí veřejné projednání projektu skládky Borová

18

Modernizace webových stránek obce

16

5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cyklostezky 4x
Logopeda pro děti - všude v okolí mají plno
Častější kontroly policie v obci v nočních hodinách. Množí se případný vandalismu.
Vybudování konkurenčního obchodního domu (např. Lidl/Penny).
Řešení oprav komunikaci a chodníků +cyklostezek.
Chybí plánovaný kvalitní obchod.
Rekonstrukce hrací plochy a areálu FK Bolatice.
Zaměřit se více na ekologii - dotace na zásobníky vody, fotovoltaiku, externí a stále dostupné
kontejnery na plasty, papír, plechovky, polystyren, kontroly toho co spalují naši spoluobčané aj...
Oprava ulice Svobody a kanalizace.
Parkovací místa před bytovkama na ulici Družstevní. Navrhuji zavézt parkovací karty pro obyvatele
bytovek, aby zde neparkovali lidé domů s místem na parkování na svém pozemku.
Autobusové nádraží.
Zklidnění dopravy na ulici Nádražní.
Rychlost aut na ulici Nádražní.
Veřejné projednání veškerých věci týkajících se obce! Jakožto přestavby veřejných míst!
Nekvalitní pitná voda z kohoutku!!
Lavičky a pěšinky v lesoparku mezi Severní a nádražím.
Doplnit nejvytíženější přechody pro chodce v obci světelnou signalizací.
Rekonstrukce autobusové stanice.
Zachycování dešťové vody.
Za chvíli se bude zvažovat že na skládce na Borové vybudujete metro, ale že na ulici nádražní se
jezdí přes i 100 km v hodině se neřeší???
Oplocení a ochrana soukromých pozemků.
Obecní uklízečka by měla více uklízet a méně dřistat! Schody před zámek jsou na opicu a celkově
je před zámek a poštou neuklizeno...
Uklízečka nemusí každému odsekávat a celkově být milejší (a více uklízet).
Větší transparentnost a komunikace s občany při hospodaření s majetkem
Řešit problémy okrajových částí, zřídit obchod v části "Banhof"
Retardér ul. Ratibořská a Opavská u kruhového objezdu
Zastávky na aut. Nádraží, když prší, není se kam schovat
Ať chodí včas do práce MUDr. Jankova
Oplocený výběh pro psy, kontejnery na sklo (zvony) na okrajích obce (řadovky, nádraží)
Pořiďte pro chudáky důchodce, kteří hlídají naše děti na přechodech pro chodce staré telefonní
budky, aby nemuseli moknout a mrznout jak je škaredě! Na jiné zbytečnosti máte peníze! I na
obecní akce!
Zrcadlo na křižovatce na ulici Hornické u pana Plevy (je nepřehledná).
Je to hnus, co jste povolili na autobusáku a ještě chcete zlikvidovat poslední zeleň za
ocbchoďákem!
Změnit MUDr. Jankovou za jiného obvodního lékaře (strašně pomalý chod ordinace, chodí pozdě
do ordinace, člověk tam sedí celou věčnost).
Špatně udělaná silnice ke školce (prudké stoupání by mělo být rozděleno drenáží napříč, aby přes
zimu měla odtékat kde voda, velká pravděpodobnost při tání bude vznikat náledí!) Ti vaši draze
placení projektanti se neumí doftípit!"
Osvětlení autobusové zastávky u nádraží
Odstranit retardéry. Naše obec je jimi přímo posedlá, nikde v okolí ani ve městě jich není tolik jako
u nás. Na každé boční ulici nespočet. Někde na 100 m 2 retardéry. Ať se taky někdo zamyslí na to
jako řidič!
Úprava prostoru starého ""basénku"", naproti aut. zastávky na Borové (naproti hasičárny). Dříve
se k němu chodilo pro vodu a hrály se na něm děti, dnes je v zuboženém stavu. Jezdí kolem
autobusy i hodně turistů.
Něco na čika k zastávce.
Bylo by dobré zajistit autobusovou linku o víkendu do Opavy, která tady léta chybí! Každý
nevlastní auto! A na vlak to je daleko jak z Bolatic, tak z Borové! Stačí jeden spoj do Opavy z
Bolatic a jeden zpět. Toto spojení chybí hodně občanům naší obce.
Aby cyklisté neohrožovali chodce na chodnících.
Odpadkový koš na parkovišti u hřiště.
Proč neuděláte víc pro seniory? Nevím komu patří ta cesta na Albertovec, myslím si, že myslíte víc
na Borovou.
Veřejné WC.
Centrum sociálních služeb
MUDr. Jankova, když neordinuje, ohlásit to alespoň předem, ne až v 10:00 hod. když je ordinace
od rána.
Pořešit parkovací místa na ul. Opavské, parkoviště je neustále obsazeno, a nelze pro špatnou
viditelnost bezpečně vyjet ze dvorku na komunikaci. Někteří si udělali soukromé parkoviště.
Vybudování cyklostezek.
Měření rychlosti na ul. Nádražní.
Zpomalení dopravy na ul. Nádražní.
Regulace rychlosti aut na výpadovkách.
Nedostatek restauračních zařízení se zahrádkou.
Užívání areálu FK Bolatice občany.
Více laviček v obci.
Oprava Marakany.
Prosím o jednu lavičku na zastávce Bolatice - kaple směr Kobeřice.
Okamžitá výměna dětské lékařky.
Výtah na OÚ.
Bolatický zpravodaj tisknout na recyklovaný papír.
Řádně poučit pejskaře, co mají udělat, jak se pes vysere! To je hrůza!
Parkování aut v ulicích mimo vyhrazená parkoviště.
Jízda aut a motorek např. K Důlku, kolem žel. tratě k Albertovci, od hřiště v Bolaticích k Albertovci.
Spalování odpadů, PVC a jiné občany obce.
Cyklostezka Kravaře, Bohuslavice.
Parkování na obecních cestách 2x
Nedostatek zeleně a stromů v obci.
Doplnit javory na ul. Ratibořské (naproti kaple).
Domov pro seniory.
Na ulici Hlučínské řešit 3 "ruiny" (zbourat nebo opravit)
Obnovení zámeckého parku.
Zachování zbývající zeleně.
Přesunout Lanex.
Spousta maminek pro nekvalitní péči navštěvuje pediatry v okolních vesnicích.
Řešit dovolenou praktických lékařů, že oba mají volno a máme někde dojíždět!
Vyřešení a provedení kanalizace na ul. Svobody.
Chybí zde spořitelna.
Autobus do Opavy a zpět v neděli a v sobotu.
Osvětlení autobusové zastávky u vlaku.
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Na ulici Hlučínské řešit 3 "ruiny" (zbourat nebo opravit)
Obnovení zámeckého parku.
Zachování zbývající zeleně.
Přesunout Lanex.
Spousta maminek pro nekvalitní péči navštěvuje pediatry v okolních vesnicích.
Řešit dovolenou praktických lékařů, že oba mají volno a máme někde dojíždět!
Vyřešení a provedení kanalizace na ul. Svobody.
Chybí zde spořitelna.
Autobus do Opavy a zpět v neděli a v sobotu.
Osvětlení autobusové zastávky u vlaku.
Cyklostezka Bolatice - Dolní Benešov."
Chodníky - cyklostezka na ul. Hlučínské
Dořešení centra obce.
Penny obchod.
Údržba cyklostezek, sekání příkopů.
Oprava povrchu ul. Svobody.
Chybí "Kavárna Park", pěkné venkovní posezení, jídlo, příjemná obsluha - není kde posedět, dát si
večeři - pekárna uzavřená společnost.
Chybí lavička před obvodním lékařem.
Oprava chodníku Ratibořská, při deště není použitelný.
Sedláci ať udržují polní zadní na Borovou.
Opravit plot na ul. Svobody na selské usedlosti, dělá špatně pro celé Bolatice.
Zajistit páteřní kanalizaci na ul. Svobody, stávající kapacita nestačí, při přívalovém dešti hrozí
zaplavení sklepů a přízemí rod. domků na ul. Svobody, Padoly, Příkopní a Ratibořské. Realizací
projektu z roku 2012 zabránit škodám na majetku.
Nic mi nechybí, nechápu však, co je to s dětskou lékařkou. Paní doktorka je super. Jestli mají
moderní matky problém, ať si jezdí třeba do Ostravy. Můžeme být rádi, že máme lékaře.
Obchod na ul. Nádražní.
Policie by měla velmi často stát za Bolaticemi směr D. Benešov. Na semaforu na červenou tam
projede v pátek večer + sobota večer každé 2. auto. Byla jsem tomu svědkem okolo 22:00 hod.
Rychlost aut byla zarážející… tak 100 km/h. Děkuji
Pomocí článků ve zpravodaji i jinak vysvětlovat, jak správně cvičit a zacházet se psy. Žádný pes
totiž nerozumí česky. Ani německy, ani anglicky.
Prosíme o přidělení mobilního telefonu personálu sběrného dvora v Bolaticích. Člověk si rád
zavolá. Nemuseli bychom se vracet zpátky s plně naloženým sběrem.
Výstavba chodníku pro cyklisty od hřiště k prům. zóně. Cyklisti vjíždějí do vozovky, aniž by se
podívali, zda jede vozidlo a nemají přilbu ani reflexní pásky.
Osvětlení boční cesty z Borové do Bolatic ke škole.
Více zubních a obvodních lékařů.
Další dům s pečovatelskou službou pro seniory (nejlépe na Borové).
Chodník na ul. Ratibořská je v dezolátním stavu.
Je normální, aby musel mít člověk z Bolatic a.n. - Borová 2 zóny a naopak jen jednu?
Úroveň čekání na bus - Bolatice (WC, kryté místo, čekárna).
Cyklostezka Borová - D. Benešov.
Doprava o víkendu Borová - Opava (transfer k vlaku), častěji s dětmi, zabiják + ostuda.
Odpolední návaznost autobusu z Kobeřic na bus Bolatice - zajíždění na Borovou.
není v obci pěkný parčík - samé byty, beton, AN - ostuda centra obce.
Cena koupaliště/kina - neadekvátní k městu.

Součástí dotazníku byly také následující doplňkové otázky:

Otázka: Obec plánuje rekonstrukci prostoru před obchodním střediskem, poštou a knihovnou a
zvažuje zrušení zvonů na sklo před obchodem. Sklo bychom pak odevzdávali ve sběrně, popř.
na jiném místě. Před obchodem bude pořádek i další dvě parkovací místa.
(odpovídalo 270 respondentů)
Odpověď

Počet

Souhlasím se zrušením
Nesouhlasím se zrušením

V%

202

74,81%

68

25,19%
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Otázka: Přivítali byste službu Senior Taxi?
(odpovídalo 269 respondentů)
Odpověď

Počet

V%

Ano

214

79,55%

Ne

55

20,45%

ANO
80%

NE
20%

Ano
Ne

V roce 2020 uplyne 100 let
od vzniku Hlučínska

P

řipojením území části Slezska mezi řekami Odrou a Opavou 4. února 1920 k tehdejšímu
Československu vznikl i název Hlučínsko pro dnešní region Hlučínska. Hlučín se stal centrem
nového území, dokonce okresním městem a byl jím až do roku 1960.
Muzeum Hlučínska v Hlučíně připravuje k tomuto výročí po tři roky řadu přednášek a besed. Ta
první s názvem Prajzáci před rokem 1920 byla ve čtvrtek 29. listopadu v sále KD v Bolaticích,
kde přednášel Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. ze Zemského archivu v Opavě a Slezského zemského
muzea v Opavě, který přiblížil asi 100 zájemcům o minulost Hlučínska, jak se vyvíjela politická
situace na území dnešního Hlučínska od 16. století až po rok 1920. Diskusi k historii našeho
regionu pak výborně vedl Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
Pokud se zajímáte o historii Hlučínska, pak si určitě nenechte ujít další zajímavé přednášky.
O termínech těchto přednášek vás budeme včas informovat na stránkách obce, Sdružení obcí
Hlučínska i Muzea Hlučínska. 				
Herbert Pavera

V sobotu 22. prosince jsme
si připomněli 768. výročí od 1. písemné
zmínky o obci

M
SOUHLASÍM
75%
Souhlasím se zrušením
Nesouhlasím se zrušením

NESOUHLASÍM
25%

še svatá za živé a zemřelé občany Bolatic a Borové v sobotu 22. prosince byla příležitostí
zavzpomínat na 1. písemnou zmínku o naší obci. Ta se objevila 18. prosince roku 1250
v dopise papeže Inocence IV. vyhotoveného v Lyonu, který dal území dnešní obce pod ochranu
cisterciáků z Velehradu. Od té doby Bolatice začaly vzkvétat. Díky cisterciákům se naši předkové naučili lépe starat o půdu, vyrábět potraviny a hlavně zde vystavěli kostel sv. Stanislava, barokní zámek a kapli sv. Mikuláše. Činnost předků v obci hodnotíme pozitivně a snad v budoucnu
budou naši potomci hodnotit naši práci také pozitivně. 		
Herbert Pavera

Co stojí za zadlužeností občanů obce?
Otázka: Jste spokojení s fungováním kompostárny a jejím umístěním v obci?
(odpovídalo 267 respondentů)
Odpověď

Počet

Ano, jsem spokojen
Ne, nejsem spokojen

V%

253

94,76%

14

5,24%

SPOKOJEN
95%

Ano, jsem spokojen
Ne, nejsem spokojen

NESPOKOJEN
5%

P

odle www.mapaexekuci.cz patří občané obce Bolatice k nejzadluženějším v kraji!
Přes 23% občanů (866) má celkem 3302 exekucí. 1% z nich jsou děti a mladiství, 10% mladí
lidé mezi 18 - 29 lety a 7% seniorů. Necelých 50% těchto osob má naštěstí jen jednu exekuci.
29% má 3 - 9 exekucí a 10 a více exekucí má 10% těchto občanů.
Co vlastně přivedlo občany do dluhové pasti?
Byla to touha vyrovnat se sousedům, příbuzným a známým? Byla to bezmocnost z nedostatku
peněz pro potřeby rodiny? Bylo to naivní podepsání nevýhodné smlouvy o úvěru?
Každý, kdo se dostal do exekuce, asi ví, kde udělal chybu. Je však důležité, aby si chybu uvědomil a svoji exekuci řešil. Tím, že si nevyzvedne obsílku s exekucí, nic nevyřeší. Naopak, dluh mu
naroste ještě více. A někteří na to doplatili i ztrátou domu!
Pokud se občan dostane do exekučních problémů, měl by ihned vyhledat pomoc odborníků.
Ti mu poradí, jak si nastavit splácení úvěrů, popř. jak se oddlužit.
I v Bolaticích máme takové odborníky a jedním z nich je paní Mgr. Lucie Koupilová, která již
mnohým lidem pomohla řešit jejich svízelnou situaci.
Do počtu exekucí mohou být započítáni u nás i občané jiných obcí, především z Bělé, protože
mapa exekucí se vede podle směrovacího čísla.
Situace s exekucemi se sice zlepšuje, ale problémy v některých rodinách ukazují, že situace je
stále velmi vážná.
Možná, že právě nyní před Vánocemi zase řada lidí uvažuje o půjčce. Zvažte ale své možnosti
splácení úvěru a nutnost finanční půjčky.
Stát sice vychází vstříc dlužníkům při oddlužení, ale nikdy nevíte, zda nespadnete až na samé dno.
						
Herbert Pavera
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První mrazíky trošku zkomplikovaly stavby v obci

Realizace chodníku ulice Lipová

Kotelna bytový dům

Oprava chodníku ulice Nádražní

Rozšíření galerie ve skanzenu

MŠ Borová

MŠ Borová

H

Oprava chodníku ulice Nádražní

Rozšíření galerie ve skanzenu

lavní stavby v obci sice pokročily o kus ke svému dokončení, nízké teploty však zpomalily
a někdy i zastavily práce. Chodník na ulici Nádražní (realizuje firma ROSSIS Opava) by
měl být letos dokončený jen k domu manželů Šelongových. Zbylá část chodníku ke kruhové
křižovatce se dokončí až na jaře. Samotná stavba by měla pokračovat až v dubnu 2019, jen při
výjimečně teplém počasí by se začalo v březnu. Dokončena bude do konce května.
Také poslední část chodníku na ulici Lipová (opravují TS Bolatice) bude opravena ze stejných
důvodů na jaře.
I výstavba nové MŠ na Borové bude hotová později, než se plánovalo. Firma Rybka Kravaře
dokončí školku do poloviny února. Ale bez vrchní vrstvy fasády. Ta se musí udělat až při stálé
teplotě nejlépe nad 10°C. Děti by se měly nastěhovat do nové budovy po jarních prázdninách
(od 18. 3. 2019). Nyní se zhotovily příčky, rozvody vody, vzduchotechniky, celá budova je zateplena a izolace má ochrannou vrstvu lepidla. Také jsou provedeny hrubé terénní úpravy a byl
položený přístupový chodník.
Z dalších staveb pak byly dokončeny rekonstrukce pokojů v penzionu na koupališti, které mají nová
okna, nové sociálky a sprchy s odvětráním, nové radiátory a klimatizaci. Vše investovala obec Bolatice.

Zatím je pouze v jednom pokoji nový nábytek, který zakoupila obec, v ostatních pokojích by
prozatím zůstal starý nábytek. Nájemce realizoval na své náklady plovoucí podlahy a měl by
dodat nový nábytek do pokojů. Na opravách pokojů se podílely místní firmy (Libor Halfar – instalatérské a topenářské práce; Marek Kalužík – elektropráce; Stanislav Plaček – obklady; Michal
Sněhota – malířské práce; TS Bolatice – Michal Hanzlík – sádrokartonářské práce) i z okolí
(Vilém Obrusník – klimatizace).
Firma pana Rostislava Uvary zrealizovala opravu chlévu na skanzenu, ze kterého vznikne na jaře
nová expozice archeologických nálezů z Hlučínska a z Bolatic. Na té se bude podílet pan Jiří Dudek z Hlučína a jeho přátelé. Slavnostně by měla být tato expozice otevřena při Stavění májky.
Kromě těchto staveb se prováděly opravy kanalizací, vodovodních přípojek, začaly se ořezávat
stromy a prováděl se úklid listí, smetků a také sněhu, v KD se provedla izolace další části
vlhkých zdí. V budovách obecního úřadu a bytového domu na ulici Družstevní byla dokončena
výměna původních plynových kotlů za nové kondenzační, kterou prováděla firma p. Petra Latky.
						
						
Herbert Pavera

Opisy vodoměrů
Upozorňujeme občany, že ve dnech 5. 1. - 11. 1. 2019 budou provádět zaměstnanci Technických služeb
Bolatice, spol. s r. o. opisy vodoměrů.
Martin Bortlík
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Senior Taxi – nová služba,
která se pomalinku stává
nezbytnou

J

8

Používáte ve vaší domácnosti
výhradně vodu z veřejného vodovodu
nebo máte k dispozici i vlastní zdroj
vody – studnu, napojení na dešťovou
vodu pro splachování?

iž třetí měsíc funguje v obci nová služba
Senior Taxi, která nabízí občanům starším 65 let, příp. mladším, kteří jsou držiteli
průkazu TP, ZTP a ZTP/P, dopravu osobním
automobilem (převoz osob)
pozorňujeme občany, že podle § 11 odst. 2 zákona č. 275/2013 Sb., o vodovodech a kav pracovní dny na území obce Bolatice,
nalizacích, NESMÍ být potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu, včetně přípojky a na ně
do zdravotnických a sociálních zařízení
napojené vnitřní rozvody vody, propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje (např. studnaa na úřady v Kravařích, v Hlučíně, v Chuchelné, v Kobeřicích, v Opavě a nově i do Ostravy (Fakult- mi, vrty, lokálními zdroji vody atp.).
ní nemocnice, Městská nemocnice). V mimořádných případech i na nákup do obchodů Kaufland Při propojení přípojky z veřejného vodovodu s potrubím přivádějícím vodu z jiného zdroje může
(Opava Kateřinky), Globus (Opava), Penny Market (Kravaře), Lidl (Hlučín).
dojít ke kontaminaci pitné vody ve veřejném vodovodu a Vy tímto můžete způsobit obecné ohrožení! Kromě tohoto trestného činu se dopouštíte i přestupku, za nějž
Cena za jednu jízdu (jedna jízda je např. k lékaři, druhá od lékaře):
může být uložena pokuta až do výše 100.000 Kč.
• v obci Bolatice: 						
10 Kč
Nepodceňujte závažnost tohoto problému!
• z Bolatic do Kravař, Chuchelné, D. Benešova, Kobeřic: 		
20 Kč
Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného
• z Bolatic do Hlučína:
				
30 Kč
zdroje.
• z Bolatic do Opavy:						
40 Kč
Čerpáno ze zákona č. 275/2013 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Martin Bortlík
• z Bolatic do Ostravy: 					
50 Kč

U

PROVOZNÍ DOBA - pracovní dny od 6:30 do 14:00 hod.
KONTAKT na řidiče Senior Taxi - Ladislav Curylo - na tel. č. 728 484 851 nebo na e-mailové
adrese cesta.pro.seniory@seznam.cz, kde zájemce uvede: své jméno, místo nástupu a kontakt
na sebe.
Službu Senior Taxi je nutno objednat min. 1 den předem.
V říjnu se uskutečnilo celkem 29 jízd se 12 klienty a ujelo se 462 km. V listopadu bylo uskutečněno 37 jízd s 15 klienty a najelo se 714 km. Obec Bolatice zaplatila za poskytování služby
v říjnu 9 194 Kč a v listopadu 13 605 Kč. Od klientů pak obdržela celkem 2 220 Kč (800 Kč
za říjen, 1 420 Kč za listopad).
Informaci o zřízení této služby obdržely formou letáčku všechny domácnosti, hlásil to mnohokrát místní rozhlas, letáčky jsou k dispozici ve zdravotnických organizacích i na internetových
stránkách obce. Přesto ještě řada občanů pravděpodobně o této službě moc neví. I proto se
informace o této službě objevuje znovu i ve zpravodaji.
Obec plánovala tříměsíční zkušební dobu na rozjetí služby, ale vypadá to, že budeme muset
ještě zkušební dobu o pár měsíců prodloužit.
Herbert Pavera

Provoz kanalizace
O

bec Bolatice upozorňuje všechny soukromě hospodařící zemědělce a chovatele dobytka,
v souvislosti s vypouštěním odpadních a splaškových vod do obecní kanalizace a do čističky
odpadních vod, že není povoleno a je nepřípustné vypouštět do obecní kanalizace jakékoliv
odpadní vody ze zemědělské - živočišné i rostlinné výroby (močůvka, hnůj, silážní šťávy, rostlinné odpady apod).
V letošním roce byl kontrolou zjištěn zvýšený nátok těchto látek na ČOV, což přispělo ke zvýšeným nákladům na provoz zařízení.
Uvedené látky mohou negativně ovlivnit činnost čističky, poškodit technologii čištění a způsobit
havárii ČOV. Obec vyvine veškeré úsilí vedoucí k určení viníka a náhraduzpůsobených škod bude
vymáhat po původci těchto látek.
Vypouštění těchto látek do kanalizace je trestným činem, který se dává k prošetření Policii ČR
a České inspekci životního prostředí.				
Martin Bortlík

Zprávy ze ZŠ a MŠ Bolatice

Loučení s podzimem po roce znovu, ale přece jinak
V

období kolem Dušiček, se změnou letního času, přichází doba
stmívání a čas těšení se na plápolající světla svíček. V ten čas se nás
ve školce děti nejvíc ptají: „Kdy už
budeme uspávat broučky?“ A proč
jenom broučky? Napadlo nás tentokrát. Vždyť zimu musí přečkat
i spousta jiných živočichů. Už je čas
na změnu. A tak 8. listopadu nejen
broučci, ale i lesní zvířata, spolu se
skřítkem Podzimníčkem zamkli les
a popřáli si dlouhou, dobrou noc
až do jara.
Na stanovištích s úkoly čekali lesní
skřítci, bludičky, ježci, veverky, zajíci i jelen s myškou. Každé z dětí dostalo za splněný úkol
kouzelný klíč, kterým uzamklo les, a také si děti vysloužily do pytlíčků něco pro zvířátka na přilepšenou v zimě (jablíčko, mrkev, žalud, šišku). Pytlíčky pak děti vysypaly na školní zahradě
do krmelce. Za splněné úkoly čekal děti párek v rohlíku a dospělé výborně ochucený svařáček
(prý rok od roku lepší).
Ten pravý punc a kouzelnou pohádkovou atmosféru však celé akci dodávají stovky světýlek, kterými lidé lemují borovské chodníky. Za to patří velké poděkování všem z Osadního výboru, kteří
nejen stojí (a někdy i mrznou) v perfektně připravených maskách na stanovištích, ale každoročně
také obcházejí všechny z Borové s prosbou o nachystání a rozsvícení svíček či jiných světýlek.
Takhle nasvícená večerní Borová prý vypadá jako runway pro letadla. Na tuhle kouzelnou atmosféru se každý rok všichni zas a znovu těšíme.
Za všechny pořadatele, učitelky a Osadní výbor 		
Iveta Komárková

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ listopad - prosinec 2018

Putování
za kouzelnými skřítky
V

e středu 7. listopadu odpoledne děti svou Koťátkovou třídu skoro nepoznaly. Všude rozsvícená světýlka, zapálené svíčky, pavučinky, malá bílá strašidýlka a vydlabané dýně, ale děti
se nebály, kdepak! Sešly se tady se svou mamkou a taťkou, aby nejdříve předvedly něco málo
z toho, co se od září naučily, společně si pak všichni popovídali a vyrobili podzimního skřítka.
Příjemným překvapením byla pro všechny strašidlácká svačinka. Posilněni dobrotkami jsme
se teple oblékli a vydali se na putování za „Kouzelnými skřítky“. Ti se totiž zjevují jen jeden
podzimní večer, dokážou si hrát s dětmi na schovávanou a přitom jsou štědří při rozdávání
dárků těm, kdo si s nimi hrají. Obešli jsme celý areál školky, na pěti místech jsme našli jejich
rozsvícený domeček s peřinkou a polštářkem… Ale nechali nám v něm jen svou čepičku, úkol
pro děti s rodiči a košík s odměnou. Asi jsme šli za jejich světýlky málo potichu.
Celý podvečer jsme si spolu báječně užili a příští rok budeme mít možná více štěstí…
					 Za MŠ pí učitelky z Koťátkové třídy

Školy/Výchova/Vzdělání
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Přišel podzim a s ním
čas, vyrazit na výlet zas…

T

ímto heslem jsme se s dětmi ve školce v podzimních dnech řídili. A protože nám letos opravdu přálo počasí, mohli jsme se vydat na pěší výlety v okolí Bolatic - třeba do Křemének či
vyrazit na Borovou za kamarády ze Sovičkové třídy. Větší výlet poté čekal starší děti na počátku
listopadu, kdy jsme navštívili ostravský Dětský svět techniky. Děti si zde mohly vyzkoušet postavit dům z pěnových cihel, v kuchyňce „vařily“ jídlo podle receptu, hledaly poklad v temném
a kouzelném lese, vyzkoušely vodní mlýnky i vodní pistoli, v nahrávacím studiu hrály na různé
hudební nástroje. No bylo toho zkrátka hodně. A ve výletování jsme pokračovali i v prosinci,
jelikož jsme jeli do Dolního Benešova, kde na nás čekali dva staří dobří kamarádi Jů a Hele.
Avšak ani s nástupem pravého podzimního mlhavého počasí nás neopustila dobrá nálada
a elán. Naopak - pozvali jsme si do školky divadla Smíšek a Letadlo, paní Tomanová ze Střediska volného času v Opavě nám přijela povyprávět o tom, co dělají zvířátka v zimě, a přivezla
s sebou dokonce i ježečka, s dětmi jsme pozorovali, co se děje v přírodě na podzim, bádali
a prováděli pokusy.
A co nás ještě do konce kalendářního roku čekalo. Nebylo toho málo. Naši školku samozřejmě
navštívil Mikuláš se svými pomocníky, nastrojili jsme si stromeček a upekli cukroví, (nejen)
s maminkou a tatínkem si zazpíváli koledy a vyrobili vánoční dekoraci. A pak? Budeme čekat
na Ježíška, zda-li nám zanechá pod stromečkem nějaké dárečky…
					 Za MŠ Bc. et Bc. Nikola Návratová

Škola Bolatice

Ze života našich žáků
K

do z nás se může pochlubit tím, že byl v USA? Ano, jsou to mnohé celebrity, ale i někteří žáci
a žákyně naší školy se o prázdninách do USA vydali. Natálie Papugová, Nela Stříbná a Jirka
Pavlík se s námi podělí o své zážitky a dojmy z USA. Otázky si pro ně připravili žáci z kroužku
tvůrčího psaní.
S kým jsi cestoval/a do USA, jak dlouho jsi tam pobýval/a a jaký byl důvod tvé cesty?
Natka: Do Ameriky jsem cestovala se svými rodiči a s mým bratrem. Na loňské Vánoce jsme
dostali letenky do USA pod stromeček a letěli jsme na Floridu na letní dovolenou a zároveň
na návštěvu k naší kamarádce, která na Floridě bydlí. V USA jsem strávila skoro celý měsíc.
Jirka: Jel jsem s celou naší rodinou navštívit tetu do Pittsburghu. V USA jsme byli 4 týdny a hodně jsme cestovali po východním pobřeží. Najeli jsme autem 5 tisíc kilometrů.
Nela: Cestovala jsem s českou voltižní skupinou, trenéry a některými rodiči cvičenek. V Americe
jsem celkově strávila 3 týdny, z toho asi 4 dny v New Yorku. Poté jsme letěli vnitrostátním letem
do Charlotte v Severní Karolíně, odtud jsme jeli auty do nedalekého městečka Tryon. Tam byl
hlavní cíl naší celé výpravy. Světové jezdecké hry, známé také pod názvem WEG, jsou něco jako
jezdecká olympiáda. A my měli tu možnost reprezentovat Českou republiku v kategorii voltiž.
Po ukončení celé soutěže jsme jeli auty do Orlanda a do Miami, kde taky končil celý náš pobyt
v Americe.
Máš nějaký zajímavý zážitek s lidmi v USA?
Natka: Lidé v USA jsou úplně jiní než lidé u nás v Česku. Jsou moc milí a starostliví a hlavně
jsou poctiví. Když jsme šli například do obchodu, prodavač se s námi hned začal bavit, ptal
se, odkud jsme a další zaměstnanci nám už pomáhali nakládat věci do tašek a do nákupního
vozíku. Všichni jsou tam taky moc zdvořilí a někdy jsem až nechápala, že lidé dokážou být tak
milí. Například, když jsem pánovi omylem šlápla na nohu, ještě než jsem se stihla nadechnout,
pán už se mi začal moc omlouvat a ptát se, jak se mám.
Jirka: Bylo jich více. Ztratil jsem se v jednom muzeu a nemohl jsem najít nikoho z rodiny.
Nela: Asi ne, jen když jsme byli v New Yorku a procházeli jsme jednou ulicí, tak tam stály dvě
paní a rozdávaly peníze. Daly mi 2 dolary a řekly mi, ať ten druhý dám kamarádovi.
Co se Ti v USA nejvíce líbilo a na jakém místě se Ti nejvíce líbilo?
Natka: Asi nejde říct, co se mi líbilo nejvíce. Navštívili jsme na Floridě všechny Disney parky,
což byl pro mě prostě splněný sen. Dále jsme byli v Sea Worldu, v Miami, na Key Westu, v NASA
a na spoustě dalších míst a nemůžu říct, co se mi líbilo nejvíce, jelikož všechno mělo svoje
kouzlo a odevšad jsem odjížděla nadšená a plná zážitků.

Jirka: Nejvíce se mi líbilo u tety, když jsme se koupali v bazénu a v New Yorku u sochy Svobody.
Nela: Nejvíc se mi líbilo asi v New Yorku. Byl to nepopsatelný pocit, vidět všechny ty mrakodrapy
a slavná místa naživo. I když jsme tam byli jenom krátkou dobu, stihli jsme všechny nejslavnější
památky.
Bylo v USA něco, co se Ti nelíbilo?
Natka: Nenapadá mě nic, co by se mi v USA nelíbilo. Je ale pravda, že jsem tam byla pouze
na dovolené, a tak bych to nejspíš viděla jinak, kdybych tam byla delší dobu, nebo tam dokonce žila.
Jirka: V New Yorku odpadky, bezdomovci a velké horko.
Nela: Možná jenom jídlo… Američané jsou zvyklí na samá sladká jídla, takže jsme v Tryonu měli
každý den na večeři bud' donuty, nebo nachos.
Překvapilo Tě něco?
Natka: Překvapila mě právě již zmíněná poctivost Američanů a taky to, že se tam na ni hodně
spoléhá. Myslím si, že něco takového by u nás bohužel nefungovalo.
Jirka: Všechno bylo velké - zahrada u tety, země i Niagarské vodopády.
Nela: Nejspíš ne.
Dokážeš si představit, že bys v USA žil/a, co nejvíce by Ti scházelo?
Natka: Představit si to dokážu, ale žít bych tam nejspíš nechtěla. I za ten měsíc mi scházel
ten pocit bezpečí, který mám tady. Jen za tu poměrně krátkou dobu, co jsem byla na Floridě,
bylo v televizi plno zpráv o tom, že někdo někde střílel a zabil několik lidí a pokaždé, když jsme
někam šli, měla jsem tak trochu pocit nejistoty. Takže přestože je v Česku svět příliš uspěchaný,
v tomhle ohledu je přece jenom klidnější.
Jirka: Ano, dokázal bych si to představit, ale nebyl bych tam šťastný jako tady, chyběla by mi
rodina a kamarádi.
Nela: Dokážu si to představit, ale vím, že by mi scházela rodina a kamarádi. Takže by mi stačilo
se tam znovu jenom na nějakou delší dobu podívat.
Je nějaké místo v USA, které by sis v budoucnu přál/a navštívit?
Natka: Určitě ano. Vlastně bych USA moc ráda procestovala celé. Doufám, že se mi někdy tato
příležitost naskytne.
Jirka: Zábavné parky na Floridě.
Nela: Je hodně míst v USA, na která bych se chtěla ještě podívat - třeba Los Angeles, Grand
Canyon, Hollywood a Kalifornie. I když je v USA spousta krásných míst, které by chtěl určitě
navštívit každý.:-)
Děkujeme za odpovědi a přejeme vám hodně dalších zajímavých míst k navštívení.:-)

Školy/Výchova/Vzdělání
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Žáci z 6.B měli za úkol napsat v hodině
literární výchovy bajku na téma - Bez práce
nejsou koláče a protože se jim to povedlo,
představí Vám své práce.
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Bajka o lišce
V

jednom hlubokém lese nedaleko hájovny žila liška v liščí noře. V blízkosti nory žila medvědí
rodinka. Medvědí rodinka se o svoje živobytí starala, chodila do lesa na dříví, sbírala lesní
plody, starala se o včelí úly, které jim dávaly med. Medvědi se připravovali na zimu a dělali si
zásoby. Naopak liška celý rok nic nedělala a kde mohla, všechno ukradla. Chodila krást do nedaleké hájovny, kde bylo potravy dost. Liška si sama říkala, proč si má dělat nějaké zásoby
na zimu, když si může všechno nakrást. Najednou v lese začala zima. Medvědí rodinka byla
na zimu připravená. Měla spoustu zásob, zato liška se stále spoléhala na krádeže v hájovně.
Jednoho zimního dne se vydala liška opět krást do hájovny, ale když tam dorazila, zjistila, že
hájovna je prázdná a nikdo tam není. Když se liška vracela v ukrutné zimě lesem, měla veliký
hlad. Les však byl pokrytý bílým sněhem a nebylo zde nic k snědku. Když se liška vrátila zpátky
k noře, zjistila, že ani doma už nemá co jíst, a tak dlouhé týdny hladověla. Jednoho dne se vydala k medvědovi poprosit o nějaké jídlo, ale medvěd ji vyhodil, protože jim nepomáhala sbírat
lesní plody. Hladová liška brouzdala lesem a uvědomila si, že si měla dělat zásoby na zimu,
aby teď neměla hlad. A z toho plyne ponaučení, že BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE.
(Natálka)

Veverka
B

yla malá veverka,
velmi čilá čiperka.
Maminka ji naučila,
aby zásoby si nachystala.
Zásoby na zimní čas,
jež jsou potřeba zas a zas.
Veverka na rady nic nedala
a zásoby zanedbala.
A tu přišla velká zima
a bylo by moc prima,
kdyby oříšky na zimu byly
a nikam se “neztratily“.
Veverka přípravu zanedbala
a zásoby nedělala.
Měla v zimě velký hlad,
ale co s tím nadělat?
Kdybych si jen naspořila
zásoby na zimní čas,
tak bych si teď nezoufala,
že nemám poklidný kvas.
(Andrea)

Bez práce nejsou koláče
J

e jaro. Jako každý den se chystám vyrazit sehnat si něco k snědku. A pomalu si dělat po troškách zásoby na zimu. Jako zkušená veverka dobře vím, že když to nenechám na poslední
chvíli, nemusím se bát, že bych přes zimu trpěla hlady.
„Čau sousede“ zdravím veverku, která bydlí na vedlejším stromě. „Pojď se mnou, vyrážím pro
zásoby“. „Ahoj, já nikam nejdu, času dost. Poslouchám songy na youtube“. Soused je ještě takový veverčí puberťák, tak má na všechno spoustu času. Vyrážím tedy sama a zásoby si odnáším
do svého bytečku ve stromě.
Čas plynul a přišlo léto. „Sousede, pojď se mnou, ať ty zásoby nehledáš na poslední chvíli“.
„Nejdu, ještě je čas, stahuju appky do mobilu“. Tak jsem šla opět sama.
A tak to bylo pořád, až přišel podzim, a to už jsem si o svého mladého a nezodpovědného
souseda dělala starost. „Nazdar, neblbni a pojď se mnou. Vždyť nebudeš mít v zimě co jíst!“.
„Nejdu, to stihnu. Pařím teď hry na X-boxu“. Jeho problém, jdu sama.
Dny plynuly, ochladilo se a každým dnem mohl napadat první sníh. Já jsem měla zásob, že jsem
se ve svém bytě skoro nemohla pohnout, a soused - ten kmital po lese a snažil se sehnat, co se
dá. Ale už bylo pozdě. S tím, co si do svého obydlí nanosil, by vystačil sotva měsíc. Věděla jsem,
že je nešťastný a že se bojí, jak zimu přečká. Teď už ví, že neměl nechat vše na poslední chvíli.
A tak jsem se s ním o své zásoby podělila a oba jsme zimu v klidu přečkali.
A přišlo zase jaro. „Tak co, jdeme pro zásoby?“ volá soused. „Jasně, vyrážíme“. Tak jsme společně vyráželi každý den. Soused už byl poučený a věděl, že holt bez práce nejsou koláče.
(Ondra)

V

úterý 13. 11. 2018 se v hale naší základní
školy konal již 8. ročník tohoto florbalového turnaje základních škol. V letošním ročníku
k nám přijelo osm základních škol, které reprezentovaly své obce (města) – Hlučín-Rovniny,
Dolní Benešov, Oldřišov, Píšť, Bohuslavice, Štěpánkovice, Kobeřice a domácí Bolatice.
Tento turnaj byl nejen sportovním kláním, ale zaměřoval se také na chování v duchu fair play.
Rozhodli jsme se podpořit sport v jeho pravé podobě. Po celou dobu turnaje byly sledovány
a hodnoceny projevy jednotlivých hráčů nebo celých týmů. Ke sportování a turnaji patří čestný
sportovní boj, umění přiznat prohru, vzdát hold soupeři a další. Podporována byla hra bez agresivity, podvádění a zesměšňování. Současně chceme již v zárodku jakékoliv tyto projevy zastavit.
Družstva byla rozdělena do dvou skupin po čtyřech, ve kterých se hrálo systémem každý s každým. Ze základních skupin postoupila družstva, která se utkala v semifinálových kláních. Ve skupině „A“ tyto příčky obsadily týmy z Oldřišova a Bolatic, které postoupily na úkor Dolního Benešova a Píště. Ze skupiny „B“ se do semifinále kvalifikovaly Hlučín-Rovniny a Kobeřice, naopak
za jeho branami zůstaly tentokráte Bohuslavice a Štěpánkovice.
Po skupinové fázi turnaje začal tuhý boj o velký putovní pohár MISTRA HLUČÍNSKA a samozřejmě také o medailové příčky. V prvním semifinálovém střetnutí proti sobě nastoupila družstva
z Kobeřic a Bolatic. Našim klukům bohužel nevyšel začátek zápasu a inkasovali laciné branky.
I přes značnou převahu nedokázali překonat skvělého kobeřického brankáře (nakonec byl vyhlášen nejlepším brankářem turnaje) a postup do finále si po tuhém boji zajistily Kobeřice. Na nás
tak zbyl souboj o 3. místo v turnaji proti Oldřišovu. Po rychlém gólu jsme se dostali do vedení,
hra se pak postupně vyrovnávala, až se výsledek otočil na stav 1:3. Tak na nás letos zbyla až
nepopulární bramborová medaile. Alespoň individuální úspěch zaznamenal náš hráč - Martin
Blahetka, který byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.
V druhém semifinále se střetly Hlučín-Rovniny a Oldřišov, v tomto semifinále rozhodly až samostatné nájezdy. Ve finálovém utkání se tedy střetly Kobeřice a Hlučín-Rovniny. Ve finálovém
utkání Kobeřice oplatili Hlučínu porážku ze skupiny a stali se tak pro rok 2018 MISTREM HLUČÍNSKA!
Všech osm týmů si domů odvezlo poháry, diplomy a upomínkové předměty, první tři družstva
také medaile a vítěz velký putovní pohár. Všechny tyto ceny nám do turnaje věnoval pan Luděk
Nevoral.
Děkuji všem učitelům - trenérům, že mají s žáky společný zájem účastnit se tohoto turnaje.
Dle předvedených výkonů jednotlivých týmů lze vypozorovat i hodiny poctivého tréninku jako
přípravy k zápasům. Jsme potěšeni, že turnaj si mezi školami vybudoval velkou oblibu a tradici, kladné reakce ze strany účastníků i trenérů nás nesmírně těší. Takže příští rok v listopadu
nás čeká 9. ročník...						
		
							David Neuvald
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Florbalový turnaj ČEPS Cup Škola pomáhá potřebným

J

ako každý rok se naše škola rozhodla uspořádat v rámci pohovorů s rodiči adventní výstavku
s výrobky žáků. Tyto výrobky si mohli rodiče prohlédnout, odnést domů a také přispět do společné kasičky. Tyto prostředky budou věnovány spolužákům a dětem z naší obce, které nemají
takové štěstí, aby mohli docházet do naší školy. Výtěžek společné sbírky byl 20 641 Kč. Všem,
kteří do sbírky, přispěli, moc děkujeme.

V

pátek 2. listopadu se k nám do haly dostavilo deset základních škol, aby poměřily své síly
v turnaji florbalových nadějí. Turnaj s názvem ČEPS Cup pořádá ve spolupráci se základními
školami ČFU a je určen pro žáky od 3. do 5. třídy.
V letošním ročníku se našemu družstvu opět velmi dařilo. Po rozdělení do dvou skupin po pěti
družstvech si poradilo se všemi soupeři a zajistilo si tak bezkonkurenčně první místo ve skupině.
O postup do krajského kola se pak utkalo s vítězem souběžně hrané skupiny. V tomto utkání
družstvo také nedopustilo žádné drama a od začátku mělo velkou převahu, kterou podtrhlo také
konečné skóre 9:1, a zasloužilo si velkou pochvalu za předvedené výkony i týmovou spolupráci.
Děkujeme klukům za parádní reprezentaci školy, jejich trenérům za skvělou práci v klubu a přejeme stejný úspěch i v další fázi turnaje!			
David Neuvald

Stolní tenis - po roce opět
nejlepší v kraji

„UČÍME SE POMÁHAT“ – IX. ročník projektu pro pomoc dětem
v PARAGUAYI
U příležitosti Světového dne misií 21. 10. 2018 vyráběly děti v družinách nebo v keramice různé
výrobky, v prac. činnostech nebo v křesťanské výchově ozdobily svíce, upekly cukroví. Prodej
jejich výrobků byl v sobotu 20. října po večerní mši (asi v 19 hod.) a v neděli 21. října po mších
(v 9.30 hod.; v 15.15 hod.) v místním kostele za dobrovolný příspěvek. Během prodeje byla možnost prohlédnout si v kostele nástěnku s aktuálními informacemi přímo z Paraguaye, kde působí
bolatická rodačka, sestra Barbora (Michaela Jurášková). V misijní sbírce pro sestru Barboru
do Paraguaye se vybralo 39 459 Kč. Děkujeme všem, kteří se na IX. ročníku projektu „Učíme
se pomáhat“ podíleli, především dětem, které připravily krásné výrobky ve škole nebo v družině.

Ve zkratce - co vše se
ve škole také dělo?
Beseda s vodícím psem Amy

V

úterý 9. 10. měli žáci 6. a 7. tříd možnost zhlédnout besedu s vodícím psem Amy a panem
Ladislavem Holbou, který je zaměstnancem Charity sv. Alexandra v Ostravě - Kunčičkách. Dětem byl přiblížen život a práce vodícího psa, jehož je pan Holba majitelem i uživatelem. Součástí
přednášky bylo i seznámení se s výrobky z chráněných dílen. Výrobky je možné zakoupit a tímto
způsobem podpořit práci těchto šikovných lidí. (Kamila Dominiková)

Křeménky 4.C

D

ne 11. 10. strávili žáci 4.C skvělý den na chatě Křeménky. Kromě soutěží stihli opéct i špekáčky a zastřílet si na divočáky. Tímto moc děkujeme Natálce, Justýnce a jejich prarodičům
za velkou pomoc při organizaci.

Den zdraví 2018

D

ružstvo naší školy se v říjnu účastnilo krajského finále ve stolním tenisu dívek i chlapců.
Turnaj se hraje stejným způsobem jako známější
tenisový Fed Cup - na úvod dvě dvouhry, poté
jedna čtyřhra a následují další dvě dvouhry. Zápas tedy mohl předčasně skončit za stavu 3:0,
nebo se o vítězství mohlo bojovat až do poslední
dvouhry za stavu 2:2. V úvodu proběhlo losování
do skupin, ze kterých postupovaly dva nejlepší
týmy do semifinále. Holky svou skupinu s přehledem ovládly a všechny zápasy zvládly poměrem
3:0. Stejně si počínaly v semifinále i finále a získaly tím stejně jako loni titul šampionek našeho
okresu a postup do krajského kola.
Ani tam holky nenašly konkurenci a obhájily titul
krajských šampionek. Barboře Strakové, Lucii
Kramářové, Nikol Wawrzinkové a Natálii Bočkové gratulujeme k velkému úspěchu a děkujeme
za skvělou reprezentaci školy.
Také kluci se zapojili do soutěže a v těžké skupině jim o kousek unikl postup do semifinále,
vůbec nevadí, příště budeme mít o to větší motivaci. Jsem moc rád, že obě kategorie potvrzují
zvýšený zájem o stolní tenis v naší obci a výbornou práci trenérů.

P

aní učitelky připravily v pátek 26. 10. 2018
pro žáky nižšího stupně celodenní projektový den zabývající se zdravím. Děti si vyzkoušely,
jak se chovat v situacích, při kterých jim hrozí
úraz. Jak pečovat nejen o svoji životosprávu,
ale i o své tělo relaxačním a posilovacím cvičením. Zopakovaly si náměty z dopravní výchovy. Prakticky jsme si vyzkoušeli, jaké je to být
nevidomým, neslyšícím či tělesně postiženým
na vozíku. Procvičili jsme si své smysly a získali informace o návykových látkách. Naše
chuťové buňky potěšila prezentace firmy MK
FRUIT, která nám dodává potraviny v projektu
Ovoce do škol.
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Minigolf 4.B

N

evšední hodinu tělesné výchovy si v druhé polovině října užívali žáci 4.B třídy. Jeli do Buly
Arény v Kravařích, aby si zahráli minigolf. I když u tohoto sportu člověk příliš nenaběhá,
někteří se pořádně zapotili. Soustředit se, provést správný úder a trefit jamku se ne všem vždy
podařilo. Takže chvílemi to spíše vypadalo jako na hokeji.
Všichni však byli velmi spokojeni, hra se dětem líbila a nakonec jsme i vyhlásili vítěze třídního
turnaje.
1. místo Mikuláš, 2. místo Radek, 3. místo Jakub.
Vítězům blahopřejeme a všichni se těšíme na odvetu.

Školy/Výchova/Vzdělání
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Morava zpívá

T

akto byla pojmenováns hudební beseda s panem Petrem Drkulou, který k nám zavítal z Rožnova pod Radhoštěm, aby děti seznámil se starodávnými hudebními nástroji. Děti si mohly
nástroje osahat, vyzkoušet, jak zní, z jakého materiálu jsou vyrobeny, a dokonce si zanotovat
jednoduché písně.
Zjistily také, že hrát na tyto hudební nástroje není vůbec jednoduché. Ale protože byly děti
šikovné a podařilo se jim vyloudit ty správné zvuky, mohly se považovat za hudebníky a hrát jako
velká kapela.

STAR WARS v 5.B

D

ne 2. 11. jsme měli ve třídě projektový den, který byl na téma STAR WARS.
S naší paní učitelkou jsme se vydali do vesmíru poznávat různé planety sluneční soustavy.
Měli jsme krásně vyzdobenou třídu. Vyráběli jsme planety z novin a prolézali jsme opičí dráhu.
Den jsme si krásně užili a doufáme, že si ho někdy zopakujeme.
(Nelka, Karol a Adél)
Měli jsme projektový den, který se jmenoval STAR WARS. Plnili jsme zkoušky. Kreslili jsme si
na trička. Dělali jsme planety a dívali se na film. 			
(David)

Roráty

L
Exkurze 5. tříd na Landek v Ostravě

etos jsme se scházeli na rorátech od 3. 12. po celý advent v 6.30 hod. v kostele sv. Stanislava
v Bolaticích. Tématem byly důležité postavy z dějin, které měly rády Boha a „spalovaly“ pro něj
svůj život, stejně jako se spaluje svíce na adventním věnci. Adventní věnec byl letos symbolem
rorátů. Jako na adventním věnci přibývá světlo, když se zapalují další svíce, tak se blíží příchod
„Světla“, které ozáří naši temnotu. O Vánocích se narodí malý Ježíš, který spasí svět. Po mši byly
děti zvány na snídani do školní jídelny.

J

eli jsme do pětimetrové hloubky, kde jsme viděli různé přístroje a stroj na těžbu uhlí. Vyzkoušeli jsme si opičí dráhu. Viděli jsme těžbu černého uhlí, výstroj záchranářů a stěnu všech
zahynulých v dolech. 					
(Veronika a Šimon)

Pečení a zdobení perníčků

Halloween v 5.A 2018

P

oslední říjnový den se v naší třídě nesl v duchu Halloweenu. Žáci přišli do školy ve strašidelných kostýmech. V rámci vyučovacích předmětů děti vymýšlely strašidelné věty, rýsovaly
Drákulův zámek, naučily se nová anglická slovíčka o Halloweenu, vyrobily si strašidelné náramky
a uvařily lektvary. Na všechna šikovná strašidla čekala odměna v podobě krvavých prstů. Rodičům moc děkuji za spolupráci a krásné masky, které dětem pomohli vyrobit.
						 (Bohunka Hluchníková)

V

pátek 30. 11. 2018 pořádala základní škola společně
s farností ve školní jídelně pečení
a zdobení perníčků. V průběhu
akce se zde vystřídalo zhruba 60
nadšenců z řad dětí a jejich rodičů. Celou akci provázela krásná
předvánoční atmosféra a příjemná vůně perníčků. Účastníci pekli
perníčky nejen pro sebe, ale také
na vánoční mši svatou, která bude
spojena s otevíráním betléma o Štědrém dnu. Z této mše si budou moci děti perníčky odnést
a poté je ochutnat. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na akci podíleli - především paní
Zdeňce Ballarinové, Lence Lasákové, vedení školy, rodičům i dětem.
Andrea Pavlíková

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ listopad - prosinec 2018

14

Školy/Výchova/Vzdělání

Zprávy z knihovny
Vánoční akce pro děti se vydařila

K

nihovna se po roce opět změnila v poštovní úřad. Děti zde totiž mohly v rámci akce „Napiš
dopis Ježíškovi“ napsat nebo nakreslit, co by si přály najít pod stromečkem. I letos jsme
přivítali děti, které dorazily i se svými rodiči, prarodiči či kamarády. Mimo napsání svých tajných přání si také mohly vyrobit různé vánoční ozdoby nebo přáníčka. Jako bonus byly připraveny nové deskové hry a nechyběl ani punč a něco malého na zub. Knihovnou dýchala krásná
předvánoční nálada a všichni zúčastnění se již těší na příští rok, kdy se bude opět „psát dopis
Ježíškovi“. 						
Jana Štěpáníková

Knihovna přeje všem svým čtenářům a návštěvníkům
krásné a veselé prožití vánočních svátků!

A do nového roku mnoho krásných, povznášejících
a kouzelných zážitků a prožitků.

I

novém roce nabízí Místní knihovna Bolatice mnoho zajímavého. Kromě plánovaných akcí, besed a přednášek je to již standardně možnost tisku, kopírování (barevně, černobíle), skenování, kroužkové vazby, laminování (A4, A5) či obalování knih, učebnic nebo sešitů. Pravidelně také
připravuje pro děti časopis Bavníček, který je plný zábavných úkolů. Půjčit lze kromě knih také
deskové hry či audioknihy a CD-ROMy. A pokud požadovanou knihu nenajdete v našem knihovním fondu? Nevadí. Knihu lze za poplatek 10 Kč půjčit z jiné knihovny, a to v rámci meziknihovní
výpůjční služby. 					
Jana Štěpáníková

Odebírané tituly časopisů v Místní
knihovně Bolatice
Apetit
Bart Simpson
Baví mě žít
Bydlení... a budete se těšit domů
Bublifuk
Burda
Burda pletení
Bulletin SKIP
Čtenář
Čtyřlístek
Dieta
dTest
DUHA
Enigma
Epocha
Flóra na zahradě
Gurmet
Hlučínsko
History revue
Jedním dechem
Jirka Král
Katka
Krásný rok
Krimi signál
Květy
Lidé a země

Marianne
Marianne bydlení
Moje psychologie
Můj svět
Nové proměny bydlení
Otazníky historie
Ottobre
Receptář
Rozmarýna
Svět na dlani
Svět ženy
Tajemství české minulosti
Téma
Venkov & Styl
Válka revue
Vlasta
Vlastivědné listy
Záhada a mystérie
Zahrádkář
Zdraví
Země světa
5x krimi Stalo se!
100+1 zahraniční zajímavost
II. světová válka
Jana Štěpáníková
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Rozvod a nezletilé děti
„Podle dostupných informací se v ČR do konce roku 2017 rozvedlo 25,8 tisíce manželství,
v meziročním srovnání o 0,8 tisíce více. U rozvodů převažovali manželé s nezletilými dětmi (15,2
tisíce) nad těmi bez nezletilých dětí (10,6 tisíce). Nejvíce rozvedených párů s dětmi (7,7 tisíce)
vychovávalo v době rozvodu jedno nezletilé dítě. Celkem se rozvod dotkl 23,8 tisíce dětí. Intenzita rozvodovosti byla nejvyšší v období tří až šesti let trvání manželství. Úhrnná rozvodovost
podle předběžných výsledků meziročně vzrostla ze 45 na 47 %. Průměrná délka rozvedeného
manželství byla 13,2 roku.“
(Zdroj: Český statistický úřad, https://www.czso.cz/csu/czso/cri/pohyb-obyvatelstva-rok-2017)
S ohledem na výše uvedenou statistiku jsem se rozhodla tento článek věnovat tématu
rozvodu a výchově (a výživě) nezletilých dětí rozvedených manželů.
V rámci výkonu své advokátní praxe se setkávám s klienty, kteří se chtějí rozvést anebo jim byl
rozvod vnucen druhým partnerem. Často zjišťuji, že nemají vůbec představu, co rozvod fakticky
znamená a jak silně zasáhne do jejich osobního života, a především do života jejich ještě nezletilých dětí, a jak zpravidla naruší vzájemný vztah rodičů a dětí.
Občanský zákon říká, že „manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale
a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení“ (§ 755 odst. 1). A dále že „soud,
který rozhoduje o rozvodu manželství, zjišťuje existenci rozvratu manželství, a přitom zjišťuje
jeho příčiny, pokud dále není stanoveno jinak“ (§ 756).
Zákon nám nabízí dvě varianty rozvodu. Právnickou mluvou se jedná v prvním případě o „variantu spornou“, kdy jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí (tudíž se manželé obvykle nedohodnou
ani na ničem dalším včetně výchovy dětí a rozdělení společného majetku). V takovém případě se
v rozvodovém řízení zjišťuje příčina rozvratu manželství, což jednoduše znamená, že v rámci soudního jednání soudce oběma manželům klade nepříjemné dotazy na jejich soukromý a intimní život
a z moci úřední tak zjišťuje, co je či bylo příčinou rozvratu (nejčastěji nevěra, nadužívání alkoholu,
agrese a násilí, neuvážené zadlužování rodiny jedním z manželů, neschopnost jednoho z manželů
přispívat do rodinného rozpočtu a podobně). To, že se veřejně „pere špinavé prádlo“, není nikomu
ze zúčastněných příjemné, a to včetně advokátů a soudců samotných.
Často právě obava z veřejného projednání rozvodu je jednou z příčin, proč si rozvádějící se
sjedná advokáta, od něhož očekává mimo jiné i psychickou podporu. Manželství je bez ohledu
na zjištěnou příčinu rozvratu (a nesouhlas druhého manžela) nakonec stejně rozvedeno, jelikož
nikoho nelze donutit setrvat ve vztahu, když sám nechce. Proto, je-li to alespoň trochu možné,
doporučí advokáti svým klientům vydat se cestou druhé rozvodové varianty, které v právnickém
žargonu říkáme „nesporný rozvod“ nebo také „rozvod bez zjišťování příčin rozvratu“.
Nesporná varianta znamená, že pokud se oba manželé na rozvodu shodnou, manželství
trvá alespoň jeden rok a manželé spolu již déle než šest měsíců nežijí, dohodli se na úpravě
poměrů svých nezletilých dětí a rovněž na vypořádání společných majetkových vztahů, soud už
nebude zjišťovat příčiny rozvodu a manželství na prvním jednání rozvede. Jednou z podmínek
tohoto typu rozvodu je, že manželé spolu nežijí alespoň šest měsíců, čímž se míní, že již nejméně po tuto dobu netvoří manželské či rodinné společenství, a to bez ohledu na to, zda stále
vedou společnou domácnost (bydlí ve společné domácnosti), s tím, že alespoň jeden z manželů
manželské společenství zjevně obnovit nechce (§ 758 obč. zák.).
Pro obě varianty rozvodu platí, že rozvodu manželství musí vždy předcházet pravomocně
ukončené řízení o úpravě poměrů (o výchově a výživě) nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Tím
se rozumí řízení o tom, komu budou děti po rozvodu svěřeny do péče a jak bude každý z rodičů
přispívat na jejich výživu.
Většina klientů stojících před rozvodem opomíjí fakt, že dítě potřebuje oba rodiče stejně
a že rozvod nakonec odnesou především děti. Běžnou praxí je, že soud autoritativně rozhodne
pouze o tom, komu budou děti svěřeny do péče (s kým budou nadále žít) a jakou finanční
částkou bude na výživu dětí přispívat ten z rodičů, který je mít ve své péči nebude; v tom lepším
případě se tak děje schválením dohody, kterou spolu rodiče předem uzavřou (nejsou-li k ní
výhrady ze strany opatrovníka dítěte, který se řízení účastní, jelikož zájmy rodičů jsou v tomto
případě v kolizi se zájmy nezletilého dítěte). Soud, resp. zákon totiž vychází z předpokladu,
že ohledně kontaktů (styku) rodiče, který s dětmi žít nebude, s dětmi se oba rodiče zpravidla
domluví. Často pak dochází k tomu, že pokud se rodiče shodnou na tom, se kterým z rodičů
bude dítě žít (většinou s matkou) a dohodnou se i na výši výživného (zpravidla pro otce), kontakt
druhého rodiče s dětmi dost často podcení a řeší ho jen stručně tak, že otec bude děti vídat
každý druhý víkend v měsíci a dále pár týdnů o letních prázdninách nebo pár dnů o vánočních
svátcích (mimochodem, Ústavní soud nedávno vydal nález, v němž rodičům, potažmo soudům
sdělil, že Štědrý den je nejsvátečnější den v roce, a pokud není rodina pohromadě, pak by se
rodiče měli po roce střídat…). V lepším případě rodiče takovou dohodu ještě doplní větou, že
„na dalším styku nad rámec uvedeného se rodiče domluví ad hoc“. Taková úprava kontaktu je
však především pro dítě naprosto nedostatečná a nevyhovující. Právem obou rodičů je podílet
se na péči a výchově dítěte zásadně stejnou měrou. V praxi ale veškerá výchova dítěte leží
na matce, které je dítě zpravidla svěřeno do péče. S výše uvedenou frekvencí kontaktů se
dítě otci časem odcizí, když nemá šanci ho vidět vyrůstat, dozvídat se o jeho aktuálních problémech, zájmech, touhách, radostech, obavách i starostech. Mnohdy častějšímu styku brání
také sama matka, ve které zůstává pocit křivdy, zvláště je-li to otec, kdo rodinu opustil. Matky
jsou pak v důsledku uvedené úpravy přetížené, mají tendenci se na dítě nezdravě upnout, často negativně reagují na přirozené dotazy dítěte na tatínka, který s nimi najednou nežije, dítě
postrádá přirozený mužský vzor a autoritu. Obavy matky, s níž je dítě v těsném kontaktu, silně
vnímá a matka je nevědomě na dítě přenáší. Dítě si navíc umí tyto nevyslovené strachy a obavy
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všemožně upravit. Není pak překvapivé, že děti žijící v takovém uspořádání rodinných vztahů
jsou častěji emočně nevyrovnané a následně mají problémy s chováním. Ve vztahu k otci si pak
takové dítě dokáže vsugerovat, že tatínek již o něj nemá zájem, mnohdy samo začne kontakt
s otcem odmítat a na straně otce pak roste frustrace z toho, že se mu dítě zcela odcizí. V tom
horším případě otec skutečně zájem o dítě ztratí, když právo na styk s dítětem se fakticky vynutit
nedá (ani prostřednictvím veřejné moci).
Dosud jsem hovořila o nejčastější situaci, a to, že dítě zůstane po rozvodu svěřeno do péče
matky. Nemusí tomu tak být vždy, zejména projeví-li zájem o dítě oba rodiče stejnou měrou,
a ke slovu se tak dostává střídavá péče. To znamená, že dítě žije po určitý, zpravidla delší
časový úsek s každým z rodičů. Přitom se jedná o nejdiskutovanější otázku jak mezi rodiči, tak
mezi odborníky (psychology, pedagogy a právníky počínaje, rodiči a laickou veřejností konče). Je
třeba zdůraznit, že střídavá péče není vhodná pro každé dítě a rovněž klade značné požadavky
na výchovnou způsobilost rodičů a jejich schopnost se dohodnout.
O střídavé péči u dětí předškolního věku vůbec nemůže být řeč a u dětí raného školního
věku je pak rozhodnutí soudu o schválení dohody rodičů o střídavé péči závislé na osobnosti
dítěte a výchovných schopnostech obou rodičů, ale mělo by být spíše výjimkou.
Přirozeným předpokladem střídavé péče pro starší školní děti je také to, aby byli oba rodiče schopni zajistit dítěti vhodné zázemí, což v klasické situaci, kdy rozvodem, resp. v důsledku
dělení společného majetku, klesne životní úroveň obou rodičů, často možné není. Ústavní soud
se nicméně k problematice střídavé péče staví pozitivně v případě, že oba rodiče projevují o dítě
skutečný zájem a chtějí jej mít v péči a zároveň oba naplňují tato objektivní kritéria: pokrevní
pouto mezi rodičem a dítětem, míra zachování identity dítěte a jeho rodinných vazeb v případě
jeho svěření do péče té které osoby, schopnost osoby usilující o svěření dítěte do péče zajistit
jeho fyzické, vzdělávací, emocionální, materiální a jiné potřeby a konečně přání dítěte; a to
ve zhruba stejné míře. Pokud některé z těchto kritérií jeden z rodičů naplňuje výrazně lépe, je
zpravidla v zájmu dítěte, aby bylo svěřeno do péče tohoto rodiče. Nicméně, požadavku rodiče
na střídavou péči soud nevyhoví z důvodů majících oporu v ochraně nejlepšího zájmu dítěte.
Mezi tyto důvody patří například specifický zdravotní či psychický stav dítěte, v jehož důsledku
by střídavá péče představovala pro dítě nepřiměřenou zátěž, velmi velká vzdálenost bydlišť
rodičů, a to zejména v případech, kdy by tato velká vzdálenost mohla zásadním způsobem
narušit školní docházku dítěte, nebo naprostý nedostatek komunikace mezi oběma rodiči (nález
Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1554/14).
Při rozhodování o svěření do péče má být soud vždy veden hlediskem nejlepšího zájmu
dítěte. Nejlepším zájmem dítěte je vždy především „rozumná“ dohoda rodičů. V praxi tak může
být stanovena i asymetrická střídavá péče, pak časový úsek, ve kterém rodič pečuje o dítě, není
pro oba rodiče shodný. Jsou-li rodiče schopni spolu normálně komunikovat a na kontaktech se
domluvit, je dle mého názoru vhodnější, a jednoznačně v zájmu dítěte, domluvit se na svěření
dítěte do péče jednoho s nich a s druhým rodičem upravit široký styk. Jakkoli má druhý rodič
právo na výchovu svého potomka, dítě má právo především vyrůstat v atmosféře lásky, štěstí
a porozumění (Preambule Úmluvy o právech dítěte).
Rozvádějící se manželé si často neuvědomí, že pokud se na podstatných věcech se svým
partnerem/partnerkou nedohodnou, rozhodne za ně třetí strana a takové rozhodnutí nakonec
nemusí vyhovovat ani jednomu z nich. To se týká nejen svěření dítěte do péče, ale i stanovení
výše výživného, kvůli němuž se často situace vyhrotí.
Vyživovací povinnost náleží oběma rodičům a trvá od narození dítěte do okamžiku, než je
dítě schopno samo se uživit (ano, i dětem starším 18 let studujícím vysokou školu náleží výživné
jako dosud nezaopatřeným). Životní úroveň dětí a jejich rodičů má být zásadně stejná. Při určování rozsahu vyživovací povinnosti se přihlíží k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně
pečuje, případně se stará o rodinnou domácnost. Při určení výše výživného soud přihlíží k odůvodněným potřebám dítěte a jeho majetkovým poměrům na jedné straně, na druhé straně pak
ke schopnostem, možnostem a majetkovým poměrům povinného rodiče. Při hodnocení povinného rodiče soudy zkoumají, zda se tento bez důležitého důvodu nevzdal výhodnějšího zaměstnání, výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, případně zda nepodstupuje nepřiměřená
majetková rizika (u podnikajících rodičů přitom soudy nevychází pouze z evidenčních údajů
o hospodaření, ale z jejich celkové životní úrovně).
Pokud povinný rodič v řízení o výživném nevyvine patřičnou součinnost ke zjištění jeho příjmů a majetkových poměrů (např. v případě podnikajícího rodiče nepředloží svá majetková přiznání a účetnictví vztahující se k relevantnímu období, případně vykazuje dlouhodobou ztrátu),
bude soud vycházet z toho, že jeho průměrný měsíční příjem činí 25násobek životního minima.
Stále ještě platí, že v 90% (nedohodnou-li se rodiče jinak) svěří soud dítě do výchovy matce
a otci je určeno výživné, když dle stávající judikaturní praxe osobní forma péče matky vyvažuje
peněžní plnění. Otcové vnímají takový stav jako nespravedlivý, když výživné platí k rukám matky,
ale přitom fakticky nemají možnost podílet se na rozhodování o tom, jak bude s penězi naloženo, zákon jim nedává ani možnost následné kontroly.
Přitom, co se týče osobní péče matky, zde soudy nezjišťují, zda péči vykonává matka skutečně osobně a zda ji nepřenechala například prarodičům nebo tzv. třetímu (sociálnímu) rodiči,
který s ní sdílí společnou domácnost. Neplnění vyživovací povinnosti je možno velmi účinně
vymáhat a opakované neplnění vyživovací povinnosti je trestným činem. Neplnění povinností
matky ve vztahu k osobní péči o dítě se úspěšně domáhat nelze.
Ke sjednocení rozhodování soudů v otázce výše výživného byly v r. 2010 Ministerstvem
spravedlnosti vydány tabulky. Nejsou závazné, mají charakter pouhého doporučení, ale advokáti
i soudci z nich běžně vychází. Rozvádějící se klienti z nich získají představu, v jakém rozsahu
bude soud výživné vyměřovat. Výše výživného je stanovena jako procentuální rozmezí z měsíčního čistého příjmu povinného rodiče.
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Kategorie
1.
2.
3.
4.
5.

Věk dítěte
0 - 5 let
6 - 9 let
10 - 14 let
15 - 17 let
18 a více let

Procentuální rozmezí
11 - 15%
13 - 17%
15 - 19%
16 - 22%
19 - 25%

V nejčastějších případech, kdy je dítě svěřeno do péče matky a otci je uloženo přispívat
na jeho výživu, není lehké určit částku, kterou bude otec přispívat na výživu svého potomka.
Před rozvodem byl jeden rozpočet a rodina s tím vycházela, po rozchodu se výdaje rodičů
vlivem zajištění další domácnosti (jeden z nich se obvykle stěhuje jinam) znásobí, ale příjem
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zůstává stejný, nebo i poklesne například vlivem nesplnění pravidel pro uplatnění odpočtů, slev
a daňového zvýhodnění. Zde je třeba zdůraznit, že nelze míchat dohromady nárok na výživné pro
nezletilé děti (které náleží dětem, byť je hrazeno k rukám matky) a nároky rozvedených manželů
z vypořádání společného majetku. Pokud si například rodiče pořídili za trvání manželství dům
na hypotéku a tento dům si jeden z nich ponechá s tím, že hypotéku doplatí, nelze výdaje
na splátky hypotéky zohlednit při stanovení výše výživného. Je tak zcela logické, že zachovat
stávající životní úroveň není možné ani jednomu členu původní domácnosti. S rozvodem tedy
vždy klesne životní úroveň všech zúčastněných. Viděno touto optikou, rodiče by měli rozchod či
rozvod důkladně přehodnotit.
Tento článek prezentuje osobní názory autorky.
Lucie Koupilová, advokátka

Amatérští hokejisté z Bolatic informují
V

ážení spoluobčané,
vloni touto dobou jsem díky našim vynikajícím výsledkům v úvodních zápasech mohl psát o velmi dobrém vstupu do sezony. Úspěšný start se poté
promítnul i do dalších zápasů základní části. Letošní ročník jsme sice dobře
začali, ale v dalších utkáních, s relativně přijatelnými soupeři, které jsme v minulosti pravidelně poráželi, jsme důležité body poztráceli. Jak už to bývá, příčin je vždycky víc. Ty objektivní, jako je absence důležitých hráčů, ať z důvodu
zranění nebo pracovní vytíženosti, a pak ty klasické, tzn. chyby při hře. Hokej
je rychlá a dynamická hra a většina branek padá po chybách jednotlivců. Někdy jich udělá více
soupeř, jindy my. V současné době nám los nadělil sérii zápasů se špičkou ligy. Tedy se soupeři,
kteří pravidelně končí mezi prvními a v play-off postupují do závěrečných kol. Přestože nás
nečeká nic lehkého, snažíme se podat v každém utkání co nejlepší výkon, protože hrát se dá

s každým. Každý zápas může mít jiný průběh a ne vždy vyhrává papírový favorit,
o čemž jsme se sami přesvědčili. Uvidíme, na co to bude ve výsledku stačit.
Veškeré informace k soutěži - průběžnou tabulku, výsledky, kanadské bodování jednotlivých hráčů a novinky - naleznete na facebooku AHL. Rovněž
na stránkách naší obce - v sekci „Firmy, spolky, organizace“ naleznete odkaz
na „HC Bolatice“. Podívejte se.
Závěrem bych rád za celý náš tým HC Bolatice popřál všem krásné a příjemné prožití vánočních svátků, vše nejlepší do nového roku a sportovním nadšencům, jako
jsme my, spoustu úspěchů, ať už provozujete jakýkoli sport. Samozřejmě velice děkujeme obci
Bolatice, která nám účast v této soutěži pomáhá finančně zajistit.
			
Za kolektiv amatérských hokejistů z Bolatic Tomáš Boček

Slavnostní zasedání k 60. výročí založení základní
organizace Zahrádkářského svazu Bolatice
D
ne 17. 11. 2018 se uskutečnilo v restauraci Fontána slavnostní zasedání k 60. výročí založení základní organizace Zahrádkářského svazu v Bolaticích. Této akce se zúčastnila nadpoloviční většina členů se svými partnery. V průběhu zasedání byla přítomným podána zpráva o 60-ti
letech činnosti zahrádkářského svazu, dále pak byly promítnuty fotografie z výstav, brigád, zájezdů a přednášek. Přítomní si měli možnost prohlédnout několik alb s fotkami. V průběhu akce

se podávalo občerstvení a na závěr si členové za zvuku harmoniky zazpívali. Celá akce se nesla
v přátelské a veselé atmosféře. Na závěr roku bych poděkoval všem členům zahrádkářského
svazu za jejich práci v roce 2018 a popřál šťastné, veselé a klidné vánoční svátky a všechno
nejlepší do nového roku 2019.
					
Jiří Kupka
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Dlabání dýní na zahrádkářském domečku

D

ne 20. 10. 2018 proběhlo dlabání dýní. Akce se zúčastnili maminky s dětmi, prarodiče kteří nám pro tento účel zanechali dýně z výstavy zahrádkářů a kutilů, a také těm, kteří nám je
s vnoučaty a dospělí členové Zahrádkářského svazu Bolatice. Pro přítomné bylo zajištěno dodatečně ještě poslali. Doufám, že se akce líbila a že se stane tradičním podzimním setkáním
drobné občerstvení, které připravily členky našeho spolku. Všichni, kteří si vydlabali dýni, si na zahrádkářském domě. 					
ji samozřejmě odnesli domů, největší radost měli ti nejmenší. Děkuji všem vystavovatelům,
						
Jiří Kupka

Klub seniorů informuje
V

posledním příspěvku Klubu seniorů se zmiňujeme o natáčení pořadu Folklorika v bolatickém skanzenu u příležitosti Kobzolfestu. V sobotu, dne 3. 11. 2018, v dopoledních hodinách, byl pořad Folklorika uveden na 2. programu ČT. Seniorky, v dobovém oblečení, v pořadu
hovořily o historii brambor v Evropě, předváděly přípravu jídel a zpívaly písně o kobzolach v hlučínském nářečí. V pořadu byly ukázky z Hlučínska, Vysočiny a Valašska. Naše seniorky nádherně
prezentovaly Hlučínsko, Bolatice a Klub seniorů, za což jim náleží velké poděkování.
Účastnily se také akce pořádané Obecním úřadem Bolatice pro jubilanty obce, kterou obohatily
svým programem.
Druhá skupina seniorek krátkým tanečním vystoupením zpestřila vinobraní v Bělé a účastnila se
v hojném počtu setkání seniorů sousedních vesnic v polském Bořutině.
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Několik členek Klubu seniorů využilo nabídky polského sdružení vesnic a zúčastnilo se výstupu
na horu Velkou Čantorii u polského Ustroně. Namáhavý výstup byl odměněn překrásnými výhledy
do okolní krajiny.
9. 11. pořádal Klub seniorů krmášovou zábavu na téma „hlučínské koláče“. Hojná účast, povídání si o koláčích, tanec bierfest, kulturní vložka seniorů z Bělé a bohaté občerstvení navodily
příjemnou atmosféru. Účastníci se příjemně bavili a mnozí z nich se těší na Růžičkový ples, který
se bude konat v sobotu 5. 1. 2019 v 18 hodin v sále kulturního domu. Přijďte, rádi Vás uvítáme.
Klub seniorů pořádal zájezd do ostravského Divadla Jiřího Myrona na divadelní představení
Kočky. Překvapil nás zájem nejen členů Klubu seniorů, ale i ostatních občanů Bolatic a Borové.
Počátkem příštího roku, 14. 2. 2019, plánujeme zájezd do ostravského divadla na muzikál
Rebeka.						
Klub seniorů Bolatice

Inzerce

Kino nejen pro seniory

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK

S

D

nad jsme letos nikoho z přítomných návštěvníků kina 28. listopadu neurazili promítáním bláznivé české komedie Dvě nevěsty a jedna svatba. Hlavní roli bravurně
zahrála Anna Polívková. K ní se připojila další zvučná jména jako Bohumil Klepl, Eva
Holubová, Jan Dolanský a další. Tímto představením jsme jako každoročně chtěli poděkovat za obětavost, trpělivost, práci pro obec a své rodiny a známé především našim
dříve narozeným občanům.
						 Gabriela Bočková

ne 7. února 2019 se přijede do Bolatic o své zážitky z cest podělit známý cestovatel
Jiří Kolbaba. Téma připravované besedy bude Nepál - Himalájské dobrodružství. Pokud byste svým blízkým, přátelům, kamarádům chtěli k Vánocům udělat radost, můžete
zvolit dárek ve formě vstupenky na tuto besedu. Předprodej probíhá na OÚ Bolatice, přízemí, pokladna, u G. Bočkové. Cena vstupenky je 150 Kč. Jistě svým vyprávěním, doprovodným promítáním fotek z daleké cesty zaujme pan Kolbaba ne jednoho posluchače.
Spěchejte, neváhejte! Vstupenky se jistě rychle vyprodají a kapacita sálu je omezená.
Gabriela Bočková
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Příspěvek za Římskokatolickou farnost Bolatice

P

ředěl, kdy se setkává jeden rok s druhým,
starý s novým, je časem, kdy rekapitulujeme, hodnotíme, pozastavujeme se nad tím, co
bylo, vyjadřujeme díky a možná si i přiznáváme, co jsme mohli udělat jinak. Zároveň tak
trochu s bázní stojíme na prahu něčeho nového, protože nevíme, co nám tento čas, který
se před námi otevírá, přinese.
Také rok 2018 byl pro Římskokatolickou
farnost v Bolaticích rokem bohatým na události. Díky různým dotacím, dobré spolupráci
s Obecním úřadem v Bolaticích a štědrosti
farníků i všech těch, kterým náš kostel sv. Stanislava jako dominanty obce není lhostejný,
se podařilo zrealizovat více prací technického
rázu. Za všechny jmenujme 2. etapu opravy
fresek, rekonstrukci vstupních dveří do kostela, nové osvětlení presbytáře a soch, výměnu
ozvučení a částečnou výmalbu kostela, opravu podstavců pod sochami v bočních lodích
a renovaci těchto soch apod. Ve výčtu bychom
mohli pokračovat. Proto upřímné poděkování
patří všem, kteří jakoukoli finanční částkou
na tyto účely v roce 2018 přispěli.
Poděkování patří také těm, kteří po celý
rok 2018 přispívali službou pro farnost nebo
samotnou účastí na farních pastoračních aktivitách, protože těch bylo také hodně. Připomeň-

me si alespoň některé z těchto farních aktivit.
V lednu se již tradičně uskutečnila
Tříkrálová sbírka. V postní době, která začala 14. února, byly vzadu kostela pro farníky
připraveny modlitby a novény k hlubšímu rozjímání, konaly se pobožnosti Křížových cest
a v polovině března se uskutečnila postní
duchovní obnova vedená P. Marianem Nowakem, OMI. V neděli 1. dubna se v Kulturním
domě v Bolaticích uskutečnila velikonoční
veselice s názvem Oslava Vzkříšení. V dubnu
také vzniklo modlitební Společenství svaté
Moniky, do něhož se zapojilo velké množství
lidí. Ti formou každodenní krátké modlitby
předkládají Bohu své děti, zvláště ty, kteří víru
sice přijali, ale nepraktikují ji.
První soboty v měsíci jsou zasvěceny
smíru a úctě k Neposkvrněnému Srdci Panny
Marie. Církev v dějinách opakovaně nabízela
plnomocné odpustky a milosti věřícím, kteří
na první sobotu v měsíci vykonají smírnou pobožnost k Srdci Panny Marie. Matka Boží o to
i sama požádala při svém zjevení sestře Lucii
z Fatimy v roce 1925. Proto jsou od 5. května
2018 v 6:30 hodin za tímto účelem i v naší
farnosti slouženy mariánské mše svaté.
Měsíc květen událostmi doslova přetékal. Již mnoho let se v naší farnosti drží tradice farního dne, která se koná vždy o Slavnosti
Seslání Ducha Svatého. Na Slavnost Nejsvětější Trojice přistoupily děti z 3. tříd k 1. svatému přijímání. Z Centra pro rodinu a sociální
péči v Ostravě - Vítkovicích k nám s přednáškou Překážky trvalého vztahu zavítali manželé
Ivana a Jan Zajíčkovi.
Noc kostelů v roce 2018 oslavila 10
let svého trvání. Do tohoto ročníku, který
měl podtitul „Zůstávali přes noc v okolí Božího domu…“, se zapojilo přes 1500 kostelů
z celé České republiky. Také náš kostel sv.
Stanislava se do této akce, která nabízí příležitost vidět a vnímat kostel jiným způsobem
než obvykle, opět zapojil. Program začal mší
svatou a po ní nám žáci Základní školy v Bolaticích zahráli divadelní představení Svatý
biskup Vojtěch.
Měli jsme možnost vyslechnout před-

Co se andělovi nelíbilo
Bruno Ferrero - Vánoční příběhy pro potěchu duše

Z

atímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby mezi
nimi vybral ta nejvhodnější, která budou v chlévě pomáhat Svaté rodině.
Jako první se samozřejmě hlásil lev: „Jen král je hoden sloužit Králi světa,“ zavrčel. „Já se
postavím ke vchodu a každého, kdo by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!“ „Jsi příliš
hrubý,“ odmítl ho anděl.
Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem přesvědčovala: „Nejvhodnější jsem přece já. Každého rána pro Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko.
A Marie s Josefem se se mnou také budou mít dobře. Každý den jim přinesu mlaďoučkou
slepici.“ „Ty jsi příliš nepoctivá,“ namítl anděl.
Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím duhových
barev před očima a prohlásil: „Se mnou se i obyčejná stáj změní v královský palác, který by jim
záviděl i Šalomoun!“ „Ty jsi zase moc pyšný,“ mínil anděl.
Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své největší přednosti.
Marně. Andělovi se nezamlouvalo ani jedno z nich. Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli
u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje. Anděl na ně zavolal: „A co můžete nabídnout
vy?“ „Nic,“ odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé uši. „My jsme se nenaučili ničemu - jenom
pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí.“ Vůl však nesměle namítl,
aniž by vzhlédl od země: „Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem.“
Konečně se anděl spokojeně usmál: „Právě vás jsem potřeboval!“

nášku teoložky a psycholožky Kateřiny Lachmanové s názvem Karikatury Boha a rovněž
restaurátora malířských uměleckých děl Filipa
Menzela, který nás seznámil s prováděnými restaurátorskými zásahy při opravě fresek v našem kostele.
Měsíc červen začal slavností Těla a Krve
Páně (Božím Tělem) s eucharistickým průvodem
ulicemi obce ke čtyřem oltářům a krátce poté
jsme oslavili sv. Stanislava, biskupa a mučedníka, patrona našeho farního kostela, tedy bolatický odpust. Významnou událostí a duchovním
obohacením byla také mše svatá celebrovaná
P. Vojtěchem Kodetem s následnou promluvou
na téma Jak žít víru v tomto světě.
Na podzim se uskutečnila přednáška
Václava Čápa, laického misionáře, teologa
a dlouholetého tlumočníka maltského kněze
a exorcisty P. Eliase Velly, na téma Duch přichází na pomoc v naší slabosti. Misijní neděle
byla ve znamení již tradičního misijního prodeje výrobků a výtěžek byl použit na misijní dílo
do Paraguaye, kde působí místní rodačka, sestra Barbora. Proběhlo také hlasování o změně
pořadu nedělních bohoslužeb. Původní čas
8:30 a 14:30 byl od listopadu změněn na 8:00
a 10:00 hodin. Změnu také zaznamenala
schola, která se nyní schází na faře každou
neděli v 9:00 hodin.
Mší svatou jsme rovněž oslavili výročí posvěcení našeho kostela (Krmáš). V prosinci se
konaly rorátní ranní mše svaté a v sále hasičské zbrojnice se uskutečnilo již tradiční pletení
adventních věnců.
V průběhu roku byla stále možnost zapůjčit si do svých domovů obraz sv. archanděla
Michaela s manuálem modliteb. Svatý archanděl Michael je mocný přímluvce při různých
problémech, závislostech, strachu, úzkostech,
nepokojích a v neřešitelných situacích. Uskutečnily se i biblické hodiny s P. Petrem Chalupou a jeho asistentkou Marií Klaškovou z pastorační instituce České katolické biblické dílo.
Nelze opomenout ani pomoc dlouhodobějšího
charakteru devítiletému černošskému chlapci
Vincentu Okellovi z africké Ugandy, konkrétně
z města Gulu, kterého se naše farnost ujala

prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha
v rámci projektu Adopce na dálku. Děkujeme
za každý finanční dar na tento účel!
Po celý rok 2018 se konaly různé pobožnosti, adorace a setkávala se farní společenství. Máme také společenství, která se sice
nescházejí, ale významnou měrou se na chodu
farnosti podílejí svou modlitbou – jsou to např.
Společenství Modlitby Živé Korunky a Společenství Živého růžence. Jsou ale i takoví, kteří svou
modlitbou podporují farnost a nejsou zapojeni
do žádného společenství. Zcela jistě to jsou
naši nemocní, nemohoucí a přestárlí, kteří jsou
v pravidelných intervalech o. Leslawem navštěvováni. Všem patří upřímné - Pán Bůh zaplať!
K chodu farnosti přispívala také Farní pastorační rada, která pracuje ve složení 12 členů, a Farní ekonomická rada, která má 4 členy.
Co farnosti schází, tak je to společenská
místnost. Máme přislíbeny některé farní aktivity
a přednášky, které však nelze realizovat v zimním období a v předjaří, kdy je v kostele veliký
chlad. K tomuto účelu by se mohla využít farní
stodola. Bylo by však potřebné zajistit dostatek
finančních prostředků na její rekonstrukci.
Výčet událostí a pořádaných akcí samozřejmě není úplný. Na sklonku kalendářního roku
chceme za všechno Pánu Bohu upřímně poděkovat. Vždycky se něco povede, a něco nepovede.
Jde jen o to, aby člověk neustrnul a měl sílu jít
dál! Jak říká apoštol Pavel v listě Efesanům:
„Děkujte stále Bohu Otci za všechno ve jménu
našeho Pána Ježíše Krista.“ (Ef 5, 20)
Jeden z našich předních českých teologů
říká: „Čas není nepřítel člověka: něco sice
definitivně uzavírá, ale zároveň nám otevírá
nové možnosti, nové cesty.“ Proto věříme
a s nadějí doufáme, že i v roce 2019 nás Bůh
zahrne svým milosrdenstvím a požehná všemu
dobrému!
Přeji každému z nás milostiplné, pokojné
prožití adventního období a Vánoc! V novém
roce nechť nás provází Boží ochrana a přítomnost Panny Marie, Matky ustavičné pomoci!
Za Římskokatolickou farnost Bolatice
Pavlína Řehánková

Poděkování
Římskokatolická
farnost děkuje
Obecnímu úřadu
v Bolaticích za finanční
podporu a spolupráci
v roce 2018 a přeje
pokojné prožití
vánočních svátků
a do nového roku
hojnost Božího
požehnání!
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Římskokatolická farnost Bolatice ve spolupráci s AWER TOUR s. r. o.
Farní 1, Zábřeh, 789 01, telefon, fax: 583 418 297, mobil 731 626 506, e-mail:info@awertour.cz, www.awertour.cz

Vás zvou na poutní zájezd

SVATÁ ZEMĚ

Svatá země je krajinou, kde Bůh mimořádně oslovil celé lidstvo v zájmu jeho duchovního vývoje. Zde vznikly biblické dějiny Starého a Nového zákona, které podnítily
rozvoj nové civilizace na všech kontinentech. Zde je kolébka tří světových náboženství – židovství, křesťanství a islámu. Navštívit a poznávat místa Svaté země je určitě
neopakovatelný a hluboký zážitek a stává se nábožensko-duchovním bohatstvím na celý život.

Termín:
Cena:

12. 3. – 19. 3. 2019
18 400 Kč

(Konečná cena 18 400 Kč + 100 USD)

V ceně je započítáno:
• letenka, letištní a palivové příplatky • 7 x ubytování s polopenzí ve 2-3
lůžkových pokojích se sociálním zařízením • doprava klimatizovaným
autobusem ve Svaté zemi • odborný průvodce – kněz
V ceně není započítáno:
• obslužné, vstupy podle programu a taxík na horu Tábor, což představuje
částku 100 USD (uhradíte průvodci ve Sv. zemi) • cestovní pojištění
Upozornění! Ceny jsou kalkulovány v kurzu 1 Euro = 1,25 USD.
Při pohybu kurzu o 5% si CK vyhrazuje právo na úpravu ceny.
Platnost pasu musí být 6 měsíců po návratu!!

RÁMCOVÝ PROGRAM POUTNÍHO ZÁJEZDU:

1. den: doprava z Bolatic na letiště do Vídně (od 30 osob). Odlet do Tel Avivu. Transfer autobusem do Betléma, ubytování, večeře podle času příletu,
nebo jako náhrada oběd v rámci programu v Betlémě. Nocleh.
2. den: po snídani prohlídka Betléma – bazilika Narození Ježíše Krista, Pole pastýřů, jeskyně Mléka. Večeře a nocleh v Betlémě.
3. den: po snídani odjezd do Galileje. Cestou zastávka v Haifě, návštěva kostela Stella Maris. Pokračování v cestě do Nazaretu. Prohlídka Nazaretu –
bazilika Zvěstování, kostela sv. Josefa. Odpoledne výjezd taxíkem na horu Tábor, prohlídka kostela Proměnění Páně. Večeře a nocleh
v Nazaretu/Tiberias.
4. den: po snídani odjezd ke Genezaretskému jezeru. Cestou zastávka v Káně Galilejské (místo prvního zázraku), kde si mohou manželé obnovit
svoje manželské sliby. Pokračování v cestě ke Genezaretskému jezeru: hora Blahoslavenství, Kafarnaum – dům sv. Petra, Tabgha – místo zázračného
rozmnožení chlebů a ryb, místo Primátu sv. Petra. U jezera je možnost zakoupení oběda – tradiční Petrovy ryby (orientační cena 20,- USD). Pokračování v cestě do Betléma. Večeře a nocleh v Betlémě.
5. den: po snídani odjezd autokarem do Jeruzaléma. Prohlídka města – Betfage, návštěva Olivové hory – prohlídka kostela Pater Noster – Otčenáš,
návštěva Dominus Flevit, místa, kde Pán plakal nad Jeruzalémem. Prohlídka Getsemanské zahrady, baziliky Agonie (smrtelného zápasu Pána Ježíše),
kostela Hrobu Panny Marie. Přechod ke Zdi nářků, kostel Galicantu, Hora Sion – Večeřadlo a bazilika Usnutí Panny Marie. Večeře a nocleh v Betlémě.
6. den: po snídani prohlídka Betánie – Lazarův hrob. Přejezd Judskou pouští, návštěva Jericha. Návštěva místa křtu Pána Ježíše – obnovení křestních
slibů. Odjezd k Mrtvému moři s možností koupání. Odpoledne fakultativní výlet na Massadu a do Qumránu (při min. počtu 21 zájemců, cena cca
35,- USD). Večeře a nocleh v Betlémě.
7. den: po snídani odjezd autobusem do Jeruzaléma, prohlídka Starého města. Křížová cesta-Via Dolorosa, bazilika Božího hrobu na Kalvárii-Golgotě. Odpolední návštěva Ain Karem, návštěva místa narození Jana Křtitele a místa Navštívení Panny Marie u Alžběty. Večeře a nocleh
v Betlémě.
8. den: snídaně, odjezd autobusem do Tel Avivu. Podle času odletu bude případně zařazena krátká prohlídka Emauz. Následný odlet do Vídně.
Transfer autobusem do Bolatic (od 30 osob).

Duchovní program je spojený s každodenní mší svatou. Průvodce si vyhrazuje změnu pořadí navštěvovaných míst.
Zájemci o pouť do Svaté země se mohou hlásit do 6. ledna 2019 na Farním úřadu v Bolaticích (tel. 731 625 635)
nebo u p. Jany Ballarinové (tel. 723 001 359).
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Podzimní prázdniny u mladých hasičů z Bolatic

N

a poslední říjnové dny byly vyhlášeny prázdniny a my je tak mohli strávit v hasičích.
Naše vedoucí Andrea pro nás přichystala dvoudenní program, na který jsme se celý říjen těšili.
V pondělí ráno jsme vyjeli autobusem do Ostravy na hlavní nádraží. Tady jsme nastoupili
do vlaku, který nás zavezl do Návsí. Mírné zpoždění vlaku způsobilo to, že jsme nestihli autobus do Jablunkova. Krásné dopolední počasí
nás překvapilo, a tak jsme se rozhodli, že se
do Jablunkova vypravíme pěšky. Cesta netrvala
dlouho a v jablunkovské restauraci nás přivítal
pan majitel obědem. Každý si pochutnal na předem vybraném menu. Po výtečném jídle vedla
naše cesta na domluvenou prohlídku místního
muzea. Někteří si po prohlídce chtěli zakoupit nálepky do cestovatelského deníku a známky, ale
zde nebyly k prodeji, proto další cesta směřovala do informačního centra. Dostatek času nám
umožnil navštívit i workoutové hřiště. O zábavu nebyla nouze a všichni si užili spoustu legrace.
Nádherně teplé počasí nám přálo i zde. Pomalu se blížil čas odjezdu vlakem zpět do Ostravy
a my se tak přemístili na vlakové nádraží opět do Návsí, tentokrát ale autobusem. Po všech
různých čekáních nás přivítalo teplo v sále hasičské zbrojnice. Rodiče poté přinesli všechny
potřebné věci k přenocování a naše vedoucí už nám chystaly výbornou večeři, a to palačinky
s banánem a šlehačkou. Večerní program byl již předem stanoven, a sice mini diskotéka a následně promítání pohádek. Některé děti již u druhé pohádky usnuly, jiné to vydržely až do konce.
Úterní ráno bylo pro některé utrpením, neboť šli pozdě spát a ranní ptáčata je vzbudila.
Po hygieně byla nachystána snídaně, tousty a vánočka s marmeládou či nutellou. Dopolední

program nebyl pevně stanoven, ale děti se uměly domluvit. Nějaký čas hrály hry, sledovaly pohádku a před obědem dva dorostenci zahráli na kytaru. Všechny děti se přidaly se zpěvem, a to
jen díky tomu, že na projektoru byla slova k písni. Před poledním jídlem jsme se sbalili na následný odjezd na bruslení do Kravař. Někteří na bruslích ještě nikdy nestáli, a tak jejich obavy
z první jízdy byly velké, ale brzy se rozplynuly. Více jak hodinové bruslení se chýlilo ke konci a my
se vypravili na autobus do Bolatic. Před hasičárnou již netrpělivě čekali rodiče, protože autobus
měl zpoždění. Tyto dva dny jsme si náramně užili a těšíme se na další společně strávený čas.
Za SDH Bolatice Andrea Pytlíková

Závěr roku v FK Bolatice
Z

kraje měsíce listopadu byla ukončena polovina soutěžního ročníku 2018/2019,
pořádaná krajskými i okresními svazy, a tak bych vás chtěl v krátkosti seznámit
s výsledky našich mužstev.
Po rozpačitém minulém ročníku 1.A třídy, a to především po podzimní části,
nastupovali naši A muži do soutěže s již zaběhlým trenérským triumvirátem ve složení Petr Boček, Jirka Šula a stále ještě hrající Víťa Baránek. Vedoucím týmu
je Libor Sněhota. Kádr po skončení podzimu 2017 opustil pouze Dušan Harazim,
který se vrátil zpět do Štěpánkovic, do týmu jsme postupně zapracovávali naše
odchovance a na půlroční hostování přišel na jaro z Hlučína Honza Mudroch. Vstup do podzimní
části soutěže nám vyšel náramně, když jsme porazili velmi ambiciózního nováčka z Fulneku
3:0. Následující kola byla jako na houpačce, když jsme především bodovali venku a doma body
rozdávali.
Ve finále jsme byli druhý nejlepší tým venku, naopak třetí nejhorší doma, bodově jsme
nakonec na tom lépe jako na podzim vloni. Co se týče hráčského kádru, tak ani k jednomu
utkání nenastoupil ze zdravotních důvodů Tomáš Balarin a z pracovních důvodů byl k dispozici
k cca polovině utkání Petr Boček ml. Oproti loňskému podzimu jsme se výrazně zlepšili v útočné
činnosti, naopak obrana byla horší. Nejlepším střelcem s deseti góly je Martin Sebrala. Po podzimu jsme tedy na šestém místě s 20 body, ztrátou 15 bodů na prvního a náskokem 9 bodů
na předposlední tým, poslední celek soutěže, nováček Suché Lazce je bez bodu. Je vidět, že
soutěž je mimo Suché Lazce velmi vyrovnaná a čeká nás velmi zajímavé jaro. Do zimní přípravy
vstoupí mužstvo se stejným trenérským obsazením a minimálně ve stejném složení. Příprava
proběhne, tak jako již tradičně, v našem areálu, v hale ZŠ Bolatice a z kraje února je zajištěno
zimní soustředění na chatě Rozárka v Klokočově na Slovensku.
Do III. třídy okresní soutěže vstoupilo naše béčko mužů. Podzim našim borcům vyšel, když
celou soutěž vedou s dvanáctibodovým náskokem na druhý tým. Za celý podzim pouze jednou

prohráli a ostatní utkání vyhráli. Příležitost dostávají především hráči širšího kádru
áčka mužů a ti jsou doplňováni dalšími našimi mladými odchovanci a staršími hráči.
Touto cestou chceme jít nadále, a jak v áčku, tak v béčku dávat příležitost naší
mladé generaci. Trenérem béčka je již třetím rokem Ruda Rataj spolu s Alfrédem
Feilhauerem.
Náš dorost, pod vedením Mirka Kretka, je po podzimu v okresním přeboru
na šestém místě. Mladší žáci, hrající okresní soutěž, jsou šestí. Nejpočetnější je
kategorie přípravek, máme mladší a starší, kdy hlavním trenérem žáků je David
Steffek, kterému pomáhají Ruda Rataj, Roman Kramář a Michal Ballarin. U všech mládežnických
kategorií, ale především u těch nejmenších, neustále platí, že na prvním místě je výchova a příprava kluků pro to, abychom šli nastoupenou cestou, to je nastupovat s našimi muži, s vlastními
odchovanci, kteří mají vztah ke klubu a k Bolaticím především.
V rámci zimní přípravy budou všichni využívat halu ZŠ Bolatice, naši malou hrací plochu
s umělým povrchem, hřiště našeho klubu a pro přípravná utkání i hrací plochy s umělým povrchem především v Kravařích, případně jinde v okolí. O termínech přípravných utkání budou naši
příznivci seznámeni plakáty ve skříňkách u DOS a na hřišti FK.
Oficiálním zahájením Nového roku 2019 bude námi pořádaný tradiční Sportovní bál, který
se uskuteční v pátek 18. ledna v prostorách Kulturního domu v Bolaticích. Tímto zvu občany
především naší obce, aby se přišli spolu s námi příjemně pobavit za doprovodu hudební skupiny
DRAIV.
I touto cestou zvu všechny naše členy na Valnou hromadu klubu, která se uskuteční v sobotu 9. 3. 2019 v prostorách restaurace na hřišti.
Závěrem přeji všem členům, příznivcům a obyvatelům naší obce příjemné a klidné prožití
Vánoc mezi svými nejbližšími a do Nového roku 2019 pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.
			
Za Fotbalový klub Bolatice Josef Boček, předseda klubu
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Setkání s borovskými seniory

S

obotní odpoledne 10. listopadu patřilo seniorům z Borové, pro které uspořádal Osadní výbor
tradiční přátelské setkání s drobným pohoštěním a doprovodným programem. Akci zahájil dětský folklorní soubor Burianky a po nich následovalo taneční vystoupení dětí z TS Taurus. A protože
loni sklidil velký úspěch Srubek, pozvali jsme tento folklorní soubor ze Štěpánkovic i letos.
A opět nezklamali – krásně zahráli, zazpívali a všechny přítomné pobavili. K závěru připravili
členové Osadního výboru, spolu s dalšími borovskými občany, zábavnou módní přehlídku

ve stylu 1. republiky, při které došlo i na tanec s našimi seniory. A protože už z minulosti
víme, že naši senioři si také rádi společně zatancují, připravena byla také reprodukovaná
hudba, kterou pouštěl Jiří Kupka.
Máme radost, že je tato akce hojně navštěvovaná a hlavně, že si ji vždy přítomní moc pochvalují.
Děkujeme proto všem, kteří pomáhají s organizací, přípravou občerstvení, účinkujícím a také
obci Bolatice za finanční podporu.
Silvie Hříbková, předsedkyně Osadního výboru

Sportovní Club bilancuje

58. ročník fotbalové soutěže Interliga
Opavsko vyhrály Bolatice

B

líží se konec roku a i my se ohlížíme, abychom zhodnotili, co se podařilo a co jsme nestihli.
Začátkem roku jsme uspořádali několik lyžařských zájezdů pro členy clubu a rodinné příslušníky. Hlavně je ale první třetina roku jako obvykle ve znamení přípravy a realizace již tradičního
závodu horských kol Bolatická Třicítka. A můžeme být spokojení, 8. ročník se vydařil. V letních
měsících jsme pravidelně plavali na místním koupališti.
Během celého roku probíhaly cyklistické vyjížďky na silničních i horských kolech, někteří členové clubu pravidelně běhali. A díky tomu jsme mohli poměřit síly s dalšími sportovci během
několika běžeckých a cyklistických závodů.
Zapojili jsme se i do veřejných akcí aktivní účastí na „Dnu Země“ a uspořádáním cyklistické vyjížďky
v rámci „Evropského týdne mobility“. Dvakrát jsme s rodinnými příslušníky vyrazili na kolech do Beskyd.
V prosinci jsme podnikli tradiční štědrovečerní vycházku a silvestrovskou cyklistickou vyjížďku,
kterými naše celoroční sportování končíme.
Akcí možná mohlo být víc, ale není jich málo! Hlavně vše proběhlo ve zdraví a dobré náladě.
Sportovní Club Bolatice přeje všem pevné zdraví a mnoho štěstí v roce 2019! Martin Blahetka

L

etošního ročníku se zúčastnilo pouze pět celků. Hrálo se tříkolovým systémem každý s každým doma a podle losu pak měl vždy jeden ze soupeřů výhodu domácího utkání navíc.
Vítězem celé soutěže se stalo družstvo Bolatic, když z dvanácti odehraných utkání desetkrát
zvítězilo a dvakrát prohrálo.
Širší kádr bolatických fotbalistů se schází už téměř osmnáct let, ať už k soutěžním, či družebním
utkáním, v zimě využívá každé pondělí zázemí místní tělocvičny.
Martin Bortlík

Rok 2018 ve Sdružení obcí Hlučínska

R

ok 2018 byl ve Sdružení obcí Hlučínska opět plný kulturních a společenských akcí, projektů a dalších aktivit směřujících k rozvoji a propagaci.
Se začátkem roku je tradičně spjata plesová sezona, a proto ani letos
nemohl chybět Bál Hlučínska. Jeho organizace se tentokrát ujala obec
Bolatice. Na zámku v Kravařích přijalo v březnu v rámci Dne učitelů ocenění 35 pedagogů
z Hlučínska. Druhá červencová neděle patřila opět Festivalu kultury a hlučínských řemesel,
v rámci kterého se na Mírovém náměstí v Hlučíně již podesáté představily folklorní a taneční
soubory a kapely z celého Hlučínska. Na podzim se již tradičně sešly scholy a chrámové sbory
z regionu, aby si pro diváky připravily zážitek v podobě duchovní hudby. Organizace Setkání
schol regionu Hlučínska se letos ujala obec Chuchelná, Setkání chrámových sborů regionu
Hlučínska proběhlo ve Štěpánkovicích.
V dubnu a říjnu proběhlo již tradičně „Darování krve se starosty Hlučínska“, kterého se zúčastnilo několik desítek občanů nejen z Hlučínska.
Rok 2018 byl pro Sdružení obcí Hlučínska opět úspěšným v oblasti zisku dotací. Z Moravskoslezského kraje obdrželo letos finanční podporu na realizaci projektů „Manažer regionu
Hlučínska II“ (doplatek dotace ve výši 20 000 Kč), „Festival kultury a hlučínských řemesel
2018“ (dotace ve výši 93 419,25 Kč) a „Manažer regionu Hlučínska III“ (zálohová dotace
ve výši 100 000 Kč).
V prosinci 2018 byla ukončena práce na projektu „Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“, a to
vydáním metodických materiálů a pracovních listů o přírodě a krajině Hlučínska. Vzdělávací
materiály obdržely pro účely výuky přírodovědných předmětů všechny základní školy v regionu.
Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky. Rozpočet projektu činí 1 053 775,00 Kč (z toho dotace 843 020 Kč).
V roce 2018 pokračovala realizace také česko-polských projektů. Ve spolupráci s polskými
gminami Kietrz, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie byl zahájen projekt „Jak na invazivní druhy
rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“. V rámci projektu postupně dochází k mapování výskytu těchto rostlin v celém příhraničním regionu, které pak bude podkladem pro jejich
likvidaci. Dále proběhly ukázky likvidace těchto rostlin nebo exkurze za příklady dobré praxe
do Morávky v Beskydech. Sdružení může na projekt získat dotaci až ve výši 18 520,72 Eur.
K dalším česko-polským projektům patří projekt „Hledání ztraceného času“, v rámci kterého
probíhal sběr historických fotografií, fotografické workshopy a výstavy fotografií. Projekt končí
v prosinci 2018 a schválená výše dotace činí 13 815,77 Eur.
V listopadu 2018 byl zahájen projekt „Hlučínsko a polské gminy se představují“, v rámci kterého vzniknou nové propagační materiály o Hlučínsku a proběhne letní soutěž pro návštěvníky
regionu. Sdružení obcí Hlučínska byla na tento projekt schválena dotace ve výši 28 471,60 Eur.
Česko-polské projekty jsou spolufinancovány z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia v rámci
programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.
Z operačního programu Zaměstnanost se podařilo Sdružení obcí Hlučínska získat dotaci
na projekt s názvem „Rozvoj obcí a MA21 v SOH“, prostřednictvím kterého jsou zpracovávány
strategické plány vybraných obcí, zavádění MA21 v obcích nebo vzdělávací aktivity. Projekt bude
pokračovat až do ledna 2020. Schválená dotace činí 2 243 306,25 Kč.
Více informací o regionu Hlučínska, aktivitách Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých obcí a měst,
spolků a občanů naleznete na www.hlucinsko.com nebo na internetové televizi www.hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2019 a děkuje všem starostům
a starostkám z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů, občanům,
spolkům, organizacím, podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým způsobem podílejí
a spolupracují na rozvoji a propagaci regionu.
Lenka Osmančíková
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Narození:
- Počet od minulého vydání
- Počet od začátku roku		

5
43

Úmrtí
- Počet od minulého vydání
- Počet od začátku roku		

9
46

Jubilanti
95 let – 1, 92 let – 1, 85 let – 4, 80 let - 8,
75 let – 5, 70 let – 11
Zlatá svatba - 2
			

Marcela Bochňáková

Buď fit

M

ísto buchet k snídani,
půlhodinka běhání.
Místo husy k obědu
Bolatice objedu.
Místo odpo. svačinky
beru do ruky činky.
K večeři tři banány,
kliky, dřepy u vany.

V noci probudím se hlady.
Polykal bych včelku hady.
Za pár minut z ledničky
mizí obsah celičký.
I jakási prošlá hmota,
asi prase za života.
A když už si nevím rady,
vrhnu se na čokolády
schovávané pro děti.
(V pekle budu trpěti).

Druhý den se zas od rána
stává ze mě bílá vrána.
Všechno v teple ještě chrní,
já si míchám s mlíkem zrní.
V telce je Snídaně s Novou
a já už funím na Borovou.
Cestou zpátky koupím Milky
pro děcka (a pro mé chvilky).
		Kola

Pozvánka na Obecní ples

O

bec Bolatice zve všechny příznivce dobré zábavy na Obecní ples dne 26. ledna 2019.
Rezervace vstupenek bude probíhat od 2. ledna 2019 na OÚ Bolatice, pokladna, G. Bočková, tel. 553 654 996. 					
Gabriela Bočková

POZVÁNKY NA NEJBLIŽŠÍ AKCE A PLESY:
24. 12. - Zpívání koled pod vánočním stromem na Borové
30. 12. - Vánoční koncert Slezského žesťového kvinteta v kostele
05. 01. - Růžičkový ples (pořadatel Klub seniorů)
11. 01. - ples ZŠ (pořadatel ZŠ a MŠ Bolatice)
13. 01. - Maškarní ples pro děti (pořadatel ZŠ a MŠ Bolatice)
18. 01. - Sportovní ples (pořadatel FK Bolatice)
26. 01. - Obecní ples
07. 02. - Beseda cestovatele Jiřího Kolbaby, téma: Nepál - Himalájské dobrodružství
16. 02. - Dívka roku
16. 02. - Ples SDH Borová
19. 02. - divadelní představení herce Jana Přeučila - Bláznovy zápisky
02. 03. - Hasičský ples (pořadatel SDH Bolatice)
05. 03. - Rozloučení s masopustem
						Gabriela Bočková

Den strašidel

B

ylo až neuvěřitelné, kolik se na Dnu strašidel v úterý 6. listopadu shromáždilo různých strašidýlek, bubáků, netvorů a šered! Dlouhý průvod svítil a blikal ulicemi Bolatic, až došel na fotbalové hřiště, kde na přítomné čekala ohňová show a velkolepý ohňostroj. Mezi maskovanými
příšerkami byly i dospělé osoby, což nás, pořadetele obzvlášť potěšilo, když jsme viděli, že se
do akce zapojila i tato věková kategorie. Děkujeme všem zúčastněným za jejich hojnou účast!
						
Gabriela Bočková

Přijďte s námi strávit vánoční
hudební odpoledne

V

ánoční sváteční čas bude jistě většina z nás trávit v kruhu svých nejbližších. Abyste tak
mohli všichni, především milovníci hudby v podání žesťových hudebních nástrojů, učinit,
uspořádali jsme už od 14 hod. Vánoční koncert Slezského žesťového kvinteta v kostele. Tzn., že
na nedělní kávu už budete opět doma u svých milých. Proto neváhejte a přijďte strávit s mladými hudebníky hezké sváteční odpoledne. 			
Gabriela Bočková

Kultura
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Setkání jubilantů

K

do zavítal v neděli 2. prosince do kulturního domu, mohl pro své blízké zakoupit drobné
dárečky, ozdoby, adventní výzdobu apod. Mohl také vidět hned dvě vystoupení v podání
Burianek, mohl si v připravené dílničce dospělý i dítě vyrobit netradiční technikou zvanou enkaustika záložku do knížky, namalovat si perníček, napsat dopis Ježíškovi, vyrobit andělíčka na stromeček, domeček pro skřítky. Také mohl posedět u svařáčku, punče, kávy a jiných
teplých nápojů, nebo se mohl zakousnout do sladkých zákusků, domácí zabijačky, zvěřinové
klobásy a dalších dobrot.
Přísálí kulturního domu zaplnily šikovné ruce žen a dam z Bolatic, Borové a okolních obcí v podobě ručně vyráběných hraček. Ač to na první pohled nevypadalo, výstavka čítala 196 skvostů
háčkovaných, pletených, šitých a vyráběných ze dřeva.
Účast návštěvníků byla snad rekordní. Kdyby si každý návštěvník odnesl byť jen jednu drobnůstku domů, mohli by být prodejci spokojeni a za rok by ochotně přijeli do Bolatic prodávat znovu.
Gabriela Bočková

K

rásnou událostí, která se uskutečnila dne 7. listopadu, bylo tradiční setkání s občany, kteří
v letošním roce dovršili významného životního jubilea 75 a 70 let a oslavili zlatou svatbu.
Úvodní slovo měl pan starosta Mgr. Herbert Pavera, který uváděl i další program. Jako první přišly
popřát děti z mateřské školy s pásmem básniček a písniček. Slavnostní chvíle také zpříjemnilo
pěvecké vystoupení dívek ze základní školy. K dobré náladě svým vystoupením opět přispěly
členky klubu seniorů. Úspěch měl i zábavný program umělecké agentury „Profesorova láska“.
K tanci a poslechu vyhrávala hudba Jiřího Langra. Z ohlasů jubilantů víme, že setkání s vedením
obce, které tak může popřát všem jubilantům, a navazující kulturní program je pro ně vítaným
oživením a radostí v jejich každodenním životě.
Tato akce je mimo jiné také vyjádřením díků účastníkům za vše, co vykonali pro své příbuzné
i naši obec.
Všem letošním oslavencům přejeme pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho životního optimismu
do dalších let.
Děkujeme účinkujícím, kteří obětovali svůj čas a připravili velmi pěkný program, a také kuchařce
a obsluhujícímu personálu místního pohostinství za výborné občerstvení.
						
Marcela Bochňáková

Prostorové obrázky v Muzeu
Hlučínska

S

nad každý z nás se někdy setkal s prostorovými papírovými vystřihovánkami – betlémy či
pohádkovými knížkami, které lze jednoduše rozložit do trojrozměrné podoby a pohybem prstů
„oživovat“ jednotlivé výjevy. Málokdo však dnes u nás zná autora těchto důmyslných a milých
dětských knížek. Vojtěch Kubašta byl ilustrátorem a zároveň geniálním tvůrcem prostorových
knížek, panoramatických pohlednic, vystřihovánek a dalších. Je paradoxní, že ve světě se proslavil víc než ve vlasti.
Jeho díla se totiž v milionových nákladech exportovala do ciziny, zatímco doma byla spíše podpultovým zbožím. Výstavu prostorových obrázků Vojtěcha Kubašty nyní ve spolupráci s Letohrádkem Mitrovských přináší Muzeum Hlučínska. Celkem se představí více než 150 originálních
ilustrací, ať již půjde o betlémy, dioramata, dětské knihy, či prostorové pohlednice. Nejstarší
z prezentovaných předmětů pochází z konce čtyřicátých let. Zajímavostí je, že na výstavě jsou
k vidění i knihy v nejrůznějších jazykových mutacích. Namátkou zmiňme alespoň pohádkové
knížky v japonštině, korejštině, arabštině, maďarštině nebo nizozemštině. Nebudou chybět ani
ilustrace, které Kubašta vytvořil pro studio Walta Disneyho. Výstava zachycuje v podstatě celé
období autorovy tvorby. Nejmladší z vystavených artefaktů vytvořil Vojtěch Kubašta nedlouho
před svou smrtí v roce 1992. Součástí je také interaktivní koutek s vánoční hrou. Výstava je
k vidění na hlučínském zámku od 4. prosince do 3. února 2019. 		
-jin-

Foto k článku Moravskoslezský pohár 2018 na 1.
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Prodej novostavby 4+kk, 98 m², Bolatice, okr. Opava

Bolatice, okres Opava
Číslo zakázky
101164

dům je osvobozen od daně z nabytí nemovitých věcí, daň se platí pouze z pozemku - zahrady kolem domu, bez daně z nabytí nemovitosti

Lokalita
Bolatice, okres Opava
Typ budovy
cihlová

Poloha objektu
samostatný

Typ domu
přízemní

Sklep
není

Energetická náročnost budovy
B - Velmi úsporná
Bazén
Ne

Garáž
Ne

Popis zakázky
Exkluzivně Vám nabízíme k prodeji zděnou novostavbu rodinného domu o dispozici 4+kk v klidné části obce Bolatice. V domě se
nachází 3 samostatné neprůchozí pokoje, kuchyně s jídelnou a obývacím pokojem, koupelna s WC a samostatné WC. V domě je
podlahové topení. Vytápění elektrokotlem značky THERM, ohřev teplé vody el. bojlerem. Plastová okna profil Salamandr, dvojsklo,
taktéž vstupní dveře. Střešní krytina značky Satjam, konstrukce z YTONG, zateplená cihla Lambda, UV 0,14. Plovoucí podlaha
velkoformátová 8 mm, kuchyňská linka na zakázku s vestavěnými spotřebiči MORA, lakované dveře. V místě se nachází veškerá
občanská vybavenost, dobrá dostupnost do Opavy a Ostravy.

Velikost domu
4 pokoje

Druh domu
rodinný dům

Počet podlaží objektu
1

Stav objektu
novostavba

Plocha pozemku
413 m²

Zastavěná plocha
110 m²

Užitná plocha
98 m²

Umístění objektu
klidná část obce

Obytná plocha
90 m²

Počet pokojů
4+kk

Komunikace
asfaltová

Doprava
vlak, silnice, autobus

Elektřina
230V

Voda
dálkový vodovod

Odpad
kanalizace

Topení
lokální - elektrické

Kontaktujte makléře:

Financování Vám zajistí:

Ing. Lenka Hranošová

Roman Hájek

Specialista na výkup a oddlužení nemovitostí

Finanční specialista Senior

Tel.: 606 662 877
lenka.hranosova@rksting.cz

Tel.: 775 605 058
roman.hajek@stingfinance.cz

Volejte zdarma 800 10 30 10, www.rksting.cz
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Vyřizujeme kotlíkové dotace

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ listopad - prosinec 2018

Bolatický zpravodaj – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Bolatice, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice, IČ 00299847. Řídí redakční rada (Mgr. Herbert Pavera, Janetta Gratzová), povoleno MK ČR E 22934 ze dne 19. 5. 2017 /č. 161/. Vychází 6x ročně. Redakce – OÚ Bolatice, Hlučínská 95/3, 747 23
Bolatice, tel. 553 654 990, e-mail: bolatice@bolatice.cz, sazba: pakoc@volny.cz, tisk: Moravapress s.r.o. Náklad 1400 ks. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla 10. 2. 2019. Příspěvky procházejí jazykovou korekturou textu, za případné chyby se omlouváme.

