BOLATICKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
milí Bolatičtí a Borovští,
dlouho jsem přemýšlel, jaká
témata zařadit do úvodníku.
Většinou zde píši o vztazích
mezi lidmi, o závisti, ale
také o pomoci druhým.
Nakonec jsem se rozhodl, že otevřu několik
citlivých témat a sdělím i několik zajímavých
informací.
Bolatice jsou na mapě exekucí místem, které
má hrozivé procento občanů v exekuci. Jistě,
avizované číslo 23% ovlivňují možná lidé,
kteří zde bydleli a stále mají naši adresu,
a také pravděpodobně i občané Bělé, kteří
mají stejné směrovací číslo, podle kterého se
vede evidence exekucí. Ale co vedlo všechny
ty občany k vzetí si úvěru, když na to neměli?
Touha vyrovnat se jiným? Nebo si mysleli, že
když nezaplatí nic se nestane? Měli bychom
tyto lidi litovat? S největší pravděpodobností
to bylo z každého něco.
Pamatuji, jaká rivalita byla i mezi rodinami.
Jedni si koupí auto, ti druzí musí mít také.
A právě ta nebezpečná touha se někomu
vyrovnat nás vede často do záhuby. Nejen
do dluhů, ale i do lidského propadliště.
Cesta z problémů bude dlouhá, protože ne
každý si uvědomuje, že nemůže mít všechno.
Nikdy to tak nebylo a nikdy to tak nebude.
Další citlivé téma se týká darů a sponzorství.
Pokud sledujete výsledky Tříkrálové sbírky,
tak naše obec patří spíše k podprůměrným
v přepočtu na obyvatele. Můžete namítnout,
že děláme různé sbírky, ale ty dělají i jinde.
Příčinou může být i velká zadluženost našich
občanů, viz předchozí informace o exekucích.
Podle informací od koledníků klepou často ale
na zamčené dveře…
V obci máme řadu vynikajících podnikatelů
a úspěšných firem. Skoro všechny nějak přispívají na kulturu, na sport, školu. Bohužel se
najdou i takové, které nepřispějí ani školce…
A když to pak srovnám s některými sousedními obcemi, pak jsme zase u podobného
výsledku jako u Tříkrálové sbírky. A mně je to
moc líto. Podpora ze strany občanů i podnikatelů je dobrá, ale není výborná. Možná i tento

náš přístup způsobuje to, že mezilidské vztahy
nejsou úplně ideální. Vidíte, nechtěl jsem
o nich psát, ale stejně na ně došlo.
Každý člověk by měl pomáhat druhým podle
svého nejlepšího svědomí. Myslím si, že ne
vždy máme to svědomí čisté.
Bohužel některým je to jedno…
I v Bibli se říká, že máš-li dvě oblečení, jedno
daruj, máš-li hodně jídla, poděl se s druhým.
Velmi se omlouvám, pokud jsem se někoho
z Vás dotknul, ale než chodit okolo horké kaše,
raději o tom budu mluvit (psát).
I když jsem psal o hořkých věcech v naší obci,
přesto bych rád zakončil svůj úvodník optimisticky.
V naší obci existuje spousta věcí, na které
můžeme být právem hrdí. Vezměte si, kolik
u nás funguje spolků a organizací. Je to díky
obětavosti mnoha lidí, kteří vedou a trénují
děti, starají se o chod spolků. Dalším pozitivním příkladem je odhrnování sněhu a zametání
posypového materiálu. Jen pořádně zasvítilo
sluníčko, již vycházeli lidé na cestu a zametali.
A tak bych mohl pokračovat…
A málem bych zapomněl na ty zajímavé informace. Povídá se, že se bude Česká pošta stěhovat a že do budovy po poště se nastěhuje
Policie ČR Kravaře. Pošta opravdu projevila
zájem opustit velké prostory a nastěhovat se
do menších. A policie zase potřebuje větší prostory, než má v Kravařích.
O přesunu obou se jedná, ale zatím není nic
rozhodnuto. 
Milí spoluobčané,
přeji nám všem, ať se neženeme do zbytečných úvěrů, ať máme otevřená srdce, ať prožíváme aktivní a šťastný život, ať se nad nikým
a ničím nepovyšujeme, ale na druhé straně, ať
se před nikým a ničím neponižujeme.
Přeji Vám krásné a pohodové dny plné radosti,
lásky, úsměvů, dobrého zdraví a přátelství.
Herbert Pavera

Zpívání koled na Borové

K

e Štědrému dni na Borové neodmyslitelně patří Zpívání koled u vánočního stromu. V poledne se občané nejen Borové a Bolatic scházejí na náměstí, kde si mohou za doprovodu
dechové hudby společně zazpívat koledy, a nasát tak pravou vánoční atmosféru. Společně si
popřát krásné svátky, dát si svařák či punč na zahřátí, ochutnat perníčky či si zapálit svíčku
s Betlémským světlem - to vše je krásná tradice, kterou se naše Borová pyšní. A letos byla
ještě doplněna o pěvecké vystoupení borovských dětí, žen a mužů, kteří pro toto odpoledne
improvizovaně vytvořili sbor a společně s kapelou Radima Langra zazpívali několik koled.
A došlo i na sólo (duet) paní Šárky Juráškové a Hany Schimetzkové, které krásně zazpívaly
píseň „Vánoční“ od Michala Tučného. Věříme, že tato hudební vsuvka oživila už tak pěknou
akci.
Chtěla bych tedy ještě jednou poděkovat všem zpěvákům, kteří se nebáli a připojili se k našemu „borovskému sboru“ a všem členům Osadního výboru za pomoc s přípravami.
			
Silvie Hříbková, předsedkyně Osadního výboru

Motto:
„Člověk nikdy nebyl bohatý tím, co má, ale tím,
co dal.“
(Josef Poláček)
„Pravý smysl bohatství tkví v tom, aby z něho
bylo štědře rozdáváno.“ (Blaise Pascal)

Poděkování občanům, spolkům a firmám, kteří se podílejí na rozvoji obce

K

aždé podané ruce, každé vstřícnosti,
ochotě a pomoci je třeba poděkovat.
A je dobře, že je u nás stále komu děkovat.
Obec Bolatice je velmi vděčná všem svým
občanům, kteří zkrášlují obec, všem svým
spolkům, které rozvíjejí talent dětí a pečují
o smysluplný volný čas občanů a všem
firmám, které podporují finančně či materiálně aktivity obce a spolků.
A tak obec Bolatice děkuje:
a) spoluobčanům:
- za úklid veřejných prostranství od sněhu
a posypového materiálu;
- za péči o veřejnou zeleň;
- za hlášení poruch na majetku obce (VO,
chodníky, kanalizace, vodovod);
- panu Jiřímu Dudkovi z Hlučína, Ondřeji
Mušálkovi a dalším - za realizaci archeologické expozice na skanzenu;

- všem koledníkům a jejich dospělým doprovodům - za obětavost při Tříkrálové sbírce;
- panu Patriku Vehovskému - za pomoc
při organizaci koncertu v kostele sv. Stanislava;
- paní Zuzaně Blahetkové, paní Růženě
Návratové, paní Annemarii Slivkové za vystoupení sudiček na akci Vítání občánků;
- Bc. Kristině Adamcové - za moderování
akce Vítání občánků;
- sl. Elizabeth Grace Švančarové - za fotografování akce Vítání občánků;
b) spolkům a organizacím:
- Dětské organizaci Kondor - za spolupráci
při organizaci Obecního plesu;
- ZŠ a MŠ Bolatice - za uspořádání Školního plesu a Maškarního plesu pro děti,
za vystoupení dětí na Vítání občánků
(pod vedením učitelek Jarmily Mlýnkové,

Bc. Zuzany Klöslové, Jany Langrové);
- FK Bolatice - za uspořádání Sportovního
plesu a fotbalových turnajů pro děti;
- SDH Bolatice - za uspořádání Hasičského
plesu a proškolení hasičských hlídek;
- Klubu seniorů - za uspořádání Růžičkového plesu a za podporu tradic a zvyků při
vystoupeních v regionu;
- taneční skupině Bobři - za vystoupení
na Obecním plesu a za reprezentaci obce
při vystoupeních v regionu;
- SDH Borová - za uspořádání Hasičského
plesu;
- Osadnímu výboru Borová - za uspořádání
společenského plesu;
- Římskokatolické farnosti Bolatice a panu
faráři Leslawu Mazurowskému - za vstřícnost a pomoc při organizaci koncertu v kostele sv. Stanislava;

c) firmám:
- panu Marku Kalužíkovi - za pomoc při
organizaci koncertu v kostele sv. Stanislava;
- Výšivky Eva Jakšová - za vyšití jmen
na osušky pro děti na Vítání občánků;
- Zahradnictví Mazal - za výzdobu sálu KD
pro Obecní ples, za zhotovení kytiček pro
maminky dětí na Vítání občánků;
- TS Bolatice, spol. s r.o. - za obětavost
při odklízení sněhu, za aktivní přístup při
odstraňování závad na majetku obce,
za zapůjčení materiálu na obecní akce;
- DK 1 Ing. Danielu Kozlovi - za autorský
dozor na stavbě MŠ Borová a spolupráci při
řešení stavebních problémů v obci;
- Ing. Danielu Halfarovi - za spolupráci při řešení
dopravních a stavebních problémů v obci;
- Ing. Zdeňku Mazalovi - za spolupráci při
řešení zeleně v obci.
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Sponzorům Obecního plesu za věcné
a finanční dary:
AIR HIT MORAVA, S.R.O. - VLASTIMIL BLAHA;
ARMATURY GROUP A.S.; AVE CZ ODPADOVÉ
HOSPODÁŘSTVÍ, S.R.O.; AZPEK, S.R.O.;
BENPRO, S.R.O.; DAJOBOLDENT, S.R.O.;
DUDA LITÉ PODLAHY; ERICH STROMSKÝ STŘEŠNÍ KRYTINY; FITNESS CENTRUM PEPA
- STANISLAV PEŠAT; GENERALI POJIŠŤOVNA
A.S. - MARTIN KURKA; HB STYLE KREJČOVSKÝ SALÓN; ING. RUDOLF GREGOŘICA;

ISOTRA A.S.; JOSEF KUČERA; KADEŘNICTVÍ ZUZANA MONSBERGEROVÁ; KAREL OSTÁREK;
KAVÁRNA PERFECT COFFEE, PETRA PAGÁČOVÁ; KLUB KRAVÍN - MAREK BOČEK; KLUB
LÉTÁNÍ ZÁBŘEH; LÉKÁRNA U ZLATÉ RYBKY;
LIBOR HALFAR - INSTALATÉRSTVÍ; MANŽELÉ
JANA A JOSEF ŠIMEČKOVI; MANŽELÉ KATEŘINA A TOMÁŠ VLKOVI; MAS HLUČÍNSKO;
MK KLEMENS - MASOMA; MUDR. TÁŇA
LEFNEROVÁ; MUDR. TOMÁŠ PAPUGA;
PAVEL KOCUR; PEREVA; PERFECT LADIES/

MASÁŽNÍ SALÓN MARUŠKA; PETR ŠAFRÁN;
PF PLASTY CZ, S.R.O.; REVIZE PLYN. ZAŘÍZENÍ A TNS - BC. ALEŠ KAŠNÝ; ROSTISLAV
PEČINKA; ŘEZNICTVÍ - MAXMILIÁN RITZKA;
SILNICE MORAVA, S.R.O.; STANISLAV PLAČEK
- ZEDNICTVÍ; STOKLASA TEXTILNÍ GALANTERIE, S.R.O.; TEMPO, PRODEJNA BOLATICE;
TRAFIKA NA AUTOBUSÁKU - RADEK PAGÁČ;
ZAHRADNICTVÍ MAZALOVI; ZUBNÍ AMBULANCE MDDR. ANNA ENDEROVÁ.
Velké poděkování náleží opravdu všem, kteří
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svůj volný čas věnují výchově dětí a mládeže,
trénují dospělé sportovce, pracují ve vedení
spolků a organizací, pomáhají při mších v kostele, jsou zapojeni do práce v komisích a výborech při obci Bolatice atd.
Poděkování patří i zaměstnancům obce
Bolatice, kteří se ve svém volném čase podílí
na rozvoji obce, organizují akce pro veřejnost
atd. A pokud se opět stalo, že jsme na někoho
zapomněli, velmi se jim omlouváme.
Herbert Pavera

Práce v zimě jsou zaměřené více na úklid a údržbu,
ale došlo i na některé stavby

V

zimních měsících se příliš nestaví, ale u nás se stavělo. Především na Borové, kde firma
Rybka, Kravaře ukončila výstavbu nové budovy MŠ. Že se dokončila, sice není úplně správně,
protože ještě do konce dubna by se měly odstranit závady, jako je nedodělaná fasáda a terénní
úpravy, ale školka může být již po jarních prázdninách využívána pro výuku dětí. Jak novostavba
vypadá uvnitř, se budete mít možnost podívat koncem března.
Také na skanzenu probíhaly drobné opravy. V místnostech, kde bývaly vystavené nástroje a věci

z dřívějších dob, opravili zaměstnanci TS omítky a pan Marek Kalužík provedl instalaci elektrorozvodů a světel.
Zaměstnanci TS také vyčistili oba vodojemy, provedli opravu podhledů a světel v lékárně (ve spolupráci s panem Tomášem Michalíkem a panem Pavlem Ratajem), vyměňovali vodoměry, provedli drobné opravy ve sklepech bytového domu na ulici Družstevní, v suterénu KD a především
čistili místní komunikace od sněhů i smetků. 			
Herbert Pavera

Obec se připravuje na výstavbu centra
sociálních služeb

Archeologická expozice bude
otevřena 30. 4.

V

V

loňském roce si nechala obec vypracovat studii pro možnou výstavbu Centra sociálních
služeb. A protože i z dotazníkového šetření vyplynulo, že v obci chybí domov pro seniory
či denní stacionář, rozhodli zastupitelé, že objednají projektovou dokumentaci na stavbu
tohoto centra.
Nová stavba by měla mít název Dům sociálních služeb sv. Kateřiny v Bolaticích, ve kterém by mělo vzniknout 24 bytů pro 35 osob, denní stacionář pro cca 10 osob a také
terapeutická dílna.
Projektová dokumentace by měla být hotová do jara příštího roku. Pokud se obci podaří
získat dotaci na výstavbu, tak by mohla být zahájena nejpozději v roce 2021.
Herbert Pavera

íte, že díky projektu „Po stopách řemesel a tradic/Śladami tradycji i rzemiosł, CZ.11.2.45
/0.0/0.0/16_013/0001580 s polskou gminou Krzanowice vzniká na skanzenu archeologická expozice nálezů z Bolatic a Hlučínska? Koncem loňského roku dokončila stavební práce
na opravě místnosti pro tuto novou expozici firma pana Rostislava Uvary. A pan Jiří Dudek se
svými přáteli díky finančním prostředkům z česko-polského projektu a za dohledu odborníků ze
Slezského zemského muzea v Opavě realizuje zajímavou archeologickou expozici. Každý, kdo
se jen trochu zajímá o naši minulost, zde najde spoustu zajímavých exponátů včetně ukázky
bydlení našich prapředků.
Archeologická expozice bude slavnostně otevřena 30. dubna při akci Stavění májky a otevření
se zúčastní i zástupci gminy Krzanowice.
					
Herbert Pavera

První jarní měsíce přinesou
více stavebního ruchu

Pokud Vás zajímá, čím se zabývali zastupitelé
na svém jednání, můžete se podívat na usnesení
z jednání ZO zveřejněných na internetových
stránkách obce

P

okud bude počasí nakloněno venkovním stavbám, dokončí se fasáda a terénní úpravy
na nové budově MŠ v Borové (firma Rybka – stavby a služby s.r.o., Kravaře). Teplé počasí také
uspíší práce na rekonstrukci chodníku na ulici Nádražní (firma Rossis, Opava). Oprava tohoto
chodníku (až po kruhovou křižovatku) by měla být dokončena nejpozději do konce května.
TS již koncem února začaly modernizovat sociálky na koupališti a rozšiřovat banketku a měly by
tuto rekonstrukci dokončit do poloviny dubna. Zaměstnanci TS budou také pokračovat v rozšíření hřbitova, rozprostřou nadbytečnou hlínu na budoucím parkovišti pod hřbitovem a zbourají
budovu na autobusovém nádraží.
Ve skanzenu proběhnou úpravy interiéru díky spolupráci se zaměstnanci Slezského zemského
muzea v Opavě a dokončí se instalace nové archeologické expozice.
V dubnu by se měly zahájit práce na přeložkách rozvodů NN a plynovodů pro budoucí nové
náměstí a zahájí se výstavba nových autobusových zálivů podél hlavní silnice u nového náměstí.
Herbert Pavera

O

bec Bolatice na základě zákona o obcích je povinna zveřejňovat nejen informaci o svolání
jednání zastupitelstva a programu jednání, ale také usnesení z jednání. Všechna usnesení
najdete na internetových stránkách obce www.bolatice.cz. 				
						
Herbert Pavera

Den otevřených dveří v MŠ Borová

V

ýstavba nové budovy MŠ v Bolaticích - Borové vyšla na cca 7,5 mil. Kč. A pravděpodobně
nejen Borovští jsou zvědaví, v jakých prostorách se budou učit malé děti.
Slavnostní otevření nové MŠ se uskuteční s největší pravděpodobností ve čtvrtek 28. března.
Bližší informace pak budou sděleny prostřednictvím místního rozhlasu a také obecních vývěsek.
					
Herbert Pavera

Komunikace

není parkoviště
N

ení snad rok, kdyby se ve zpravodaji, v hlášení místního rozhlasu a dokonce i na letáčcích
za stěrači aut neobjevila zpráva, že auta nemají stát na komunikacích. Ani v létě a už vůbec
ne v zimě. Pokud jste se projeli např. po ulici 1. máje, Hlavní a některých dalších v době sněhové
nadílky, ihned jste zjistili, který nezodpovědný majitel auta nechal stát své vozidlo na silnici.
V průběhu března plánuje obec Bolatice ve spolupráci s policií ČR Kravaře a Městskou policií
Kravaře zahájit pravidelnou kontrolu parkujících vozidel na cestách. A nezůstane jen u upozornění. Přibudou pokuty.
Bohužel, žádná upozornění nevedla k tomu, aby se situace s parkujícími auty zlepšila. Spíše naopak.
Každý řidič by měl vědět, že podle zákona o pozemních komunikacích nesmí parkovat na silnici,
pokud není vedle něho šíře komunikace alespoň 6 metrů. Někteří pak dokonce parkují na chodnících a chodci i rodiče s kočárky nemohou po chodníku projít.
Má-li někdo na auto, musí mít i na parkovací místo na svém pozemku. Drtivá většina občanů investovala do parkovacích míst na svém pozemku, ti další budou muset také. Jinak budou platit
pokuty za parkování aut na silnicích. Stále více občanů si na to stěžuje a obec je tady od toho,
aby sjednala pořádek. I když se to mnohým líbit nebude.
Rovněž se bude řešit parkování aut na parkovištích v obci. Ta jsou určená především pro hosty,
kteří přijedou do Bolatic. A ti, kteří je budou využívat a nemají své pozemky, budou muset
za pronájem parkovacího místa zaplatit. Ti, kteří mají své pozemky, nedostanou povolení k parkování. Tento úkol by měla navrhnout k vyřešení Komise pro bezpečnost a krizové řízení.
Herbert Pavera
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Hodnotící zpráva za rok 2018
– matrika a evidence obyvatel
Narození 44 (17 dívek a 27 chlapců)

Úmrtí 47 (20 žen a 27 mužů)

ROK 2018

Statistika dat
obyvatel

Celkem

ROK 2017

Ženy

Muži

Celkem

Ženy

Muži

Obyvatelé

4450

2232

2218

4439

2228

2211

- z toho Bolatice

3750

1886

1864

3753

1885

1868

- z toho Borová

700

346

354

686

343

343

Děti do 15 let

749
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383

Děti do 18 let

878

431

447

870

434

436

Starší 60 let

1084

609

475

1064

596

468

Starší 80 let

158

104

54

156

101

55

Starší 90 let

13

9

4

11

9

2

40,94

42,34

41,00

42,31

Průměrný věk

39,55

Informativní počet cizinců s realizovaným pobytem:
Trvalý pobyt		
26
Přechodný pobyt		
14
Celkem			
40 (15 žen a 25 mužů)
						

39,68

Marcela Bochňáková

Jakým způsobem se nakládá s odpady v Bolaticích
O
bec Bolatice má vydanou platnou Obecně závaznou vyhlášku obce Bolatice č. 1/2014
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bolatice, ve které je uvedeno, jakým
způsobem mají občané s jednotlivými druhy odpadu nakládat. Tato vyhláška prošla kontrolou
a připomínkováním Ministerstva vnitra, odborem dozoru a následně ji v roce 2014 schválilo
zastupitelstvo obce.
Plné znění vyhlášky je dostupné na webových stránkách obce (http://www.bolatice.cz/
obec-bolatice/obecni-urad/obecne-zavazne-vyhlasky/obecne-zavazna-vyhlaska-obce-bolatice-c-1-2014-3895cs.html?ftresult=obecn%C4%9B+z%C3%A1vazn%C3%A1+vyhl%C3%A1%C5%A1ka+1%2F2014).
Obdobné informace mají občané Bolatic a Borové také k dispozici v uzavřené Smlouvě o nakládání a likvidaci komunálního odpadu.
Do odpadového systému se mohou také zapojit místní podnikatelé, kteří mají uzavřenou s obcí
platnou smlouvu. V této smlouvě je však jasně definováno, že se jedná pouze o odpady podobné
odpadu komunálnímu, plasty a sklo. Ostatní druhy odpadů (velkoobjemový odpad, nebezpečný
odpad, stavební odpady, pneumatiky) si podnikatelé musí řešit samostatně.
Podle velikosti provozovny a druhu podnikání je pak obcí stanoven základní poplatek + příslušný
počet žetonů, za které podnikatel platí. Zapojení podnikatelů do systému nakládání s odpady
v rámci obce není zákonnou povinností, ze zákona si mohou podnikatelé uzavřít smlouvu samostatně mimo obec s jakoukoliv společností, která má vydané příslušné povolení k nakládání
s odpady.
Odpady z podnikatelské činnosti nepatří do obecního sběrného dvoru (SD) mimo šrot a papír, jedná se o komerční činnost provozovanou nájemcem SD a zpětný odběr upotřebených
elektrozařízení, ledniček, TV apod. U zpětného odběru elektrozařízení je možné na požádání
podnikatelům vystavit doklad.
Kontroly podnikatelů k nakládání s odpady stejně jako u obcí většinou provádí Česká inspekce
životního prostředí, případně obec s rozšířenou působností. Na příslušné obce s rozšířenou působností jsou obcemi a podnikateli každoročně zasílány přehledy o nakládání s odpady v rámci
integrovaného hlášení.
Informace k provozu sběrného dvoru
Před rekonstrukcí byl sběrný dvůr vybaven třemi 10 m3 kontejnery na velkoobjemový odpad.
Pokud byly tyto kontejnery naplněny, obsluha dál velkoobjemový odpad nevybírala. Tato situace
se změnila po rekonstrukci SD, kdy se původní kontejnery nahradily novými většími o obsahu
30 m3 s možností zadního plnění. Podle obsluhy se v poslední době nestalo, že by se někomu
velkoobjemový odpad neodebral.
„Problém“ plechovky - je pravda, že obsluha SD několika občanům řekla, že plechovky mají
dávat do komunálního odpadu (popelnic), případně je sami dávali do velkoobjemového odpadu
místo do železa, ač to zní nelogicky. Bohužel v ČR zřejmě není v současné době zpracovatel,
který by měl o tuto surovinu zájem. Plechovky jsou znečištěné, případně údajně obsahují prvky,
které zpracovatelským firmám vadí - viz uvedený odkaz https://www.trideniodpadu.cz/hlinik
Po posledním jednání se zástupci svozové společnosti bylo dohodnuto, že obsluha sběrného

dvoru bude plechovky bezplatně od občanů vybírat.
Pneumatiky - od loňského roku mají prodejci povinnost odebrat zákazníkovi staré pneumatiky,
stejně jako to je u zpětného sběru elektrozařízení (zákazník si připlácí za likvidaci v ceně).
U elektrozařízení je navíc možnost je bezplatně odevzdat v kterémkoliv SD.
Bohužel nový „systém pro sběr pneumatik“ v současné době nespolupracuje se sběrnými dvory
a ani nemá zájem navázat spolupráci.
Proto, aby pneumatiky nekončily v příkopech, je na našem sběrném dvoru umístěn kontejner.
Za likvidaci starých pneumatik zaplatila obec v loňském roce 31 000 Kč.
Přehled tříděných komodit v obci
Směsný komunální odpad
Svoz a jeho četnost je zajištěna podle typu uzavřené smlouvy. Směsný komunální odpad se
ukládá do 110 l popelnic.
Sklo
Třídíme na bílé a barevné a můžeme je odevzdávat do kontejnerů umístěných na sběrných místech
před obchodním domem Tempo v Bolaticích, pod kulturním domem nebo ve sběrném dvoru, kde
lze také odevzdat velkoplošné sklo. Na Borové jsou kontejnery na sklo před prodejnou Tempo.
Plasty
Třídíme do modrých pytlů, které si můžete bezplatně vyzvednout na OÚ v Bolaticích. Do pytlů
patří: obaly z plastů, sáčky, fólie, kelímky od mléčných výrobků, PET láhve. Do pytlů nepatří
nádoby znečištěné nebezpečnými látkami, nádoby od léčiv, novodurové trubky, bakelit, guma
a PVC. Svoz plastů se provádí jednou za měsíc.
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Nápojové kartóny a polystyrén
Nápojové kartóny sbíráme do oranžových pytlů 1x za dva měsíce. Patří zde krabice od mléka,
vína a džusů. Rovněž neznečištěný polystyrén sbíráme 1x za dva měsíce a ukládáme samostatně
do čirých plastových pytlů. Usnadníte tak další manipulaci s tímto odpadem!!!!!
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Velkoobjemový odpad, papír, železo, elektrozařízení, nebezpečný odpad, upotřebené oleje
z domácností, textil
Tyto vytřízené složky odpadu a druhotných surovin lze odevzdat ve sběrném dvoru. Sběrný dvůr
provozuje obec ve spolupráci s firmou AVE komunální služby.
Občané Bolatic a Borové zde mohou v letním období třikrát týdně, tj. v pondělí, středu a sobotu,
odevzdávat nejen papír, železo a ostatní kovy, ale také velkoobjemový odpad (nábytek, koberce,
novodur, PVC, bakelit, guma, pneumatiky) a nebezpečný odpad z domácností.
Dále zde můžete bezplatně uložit staré televizory, drobné elektrozařízení, videa, žehličky, pračky, ledničky, zářivkové trubice a podobně.
Ve sběrném dvoru je rovněž umístěn kontejner Diakonie Broumov na odkládání upotřebeného
textilu a šatstva. Upotřebené oděvy lze také dvakrát ročně odevzdat v rámci sbírky, kterou pořádá obec Bolatice ve spolupráci s organizací Moment Ostrava.
V zimním období, tj. od listopadu do konce února, je sběrný dvůr otevřen každou středu a sobotu.
Staré léky
Nespotřebované a prošlé léky lze bezplatně odevzdat v lékárně.
Bioodpady
Sběr bioodpadů je zajištěn v místní kompostárně a místě shromažďování v areálu bývalé skládky
na Borové.							
Martin Bortlík

Bývalý areál JZD

se díky vstřícnosti majitelů pozemků
přece jen bude revitalizovat

T

éměř dva roky probíhala jednání mezi obcí Bolatice a vlastníky pozemků v areálu bývalého
Zemědělského družstva se sídlem v Bolaticích ohledně možného výkupu pozemků.
Začátkem února pak došlo díky vstřícnosti všech stran ke shodě a obec tak může začít připravovat studii využití pozemků a následně i projektovou dokumentaci, která pak vyřeší rozdělení
plochy a jak budou vybudovány inženýrské sítě, komunikace a ochranná zeleň. Projekt revitalizace areálu počítá se zbouráním stávajících budov.
Na revitalizaci nevyužitého areálu (tzv. brownfield) se bude podílet i stát.
Herbert Pavera

Ž

Oleje a jedlé tuky nepatří
do kanalizace
Na základě novely vyhlášky č. 321/2014 Sb. mají obce od 1. 1. 2020 povinnost zajistit
celoročně místa pro oddělené soustřeďování a sběr jedlých olejů a tuků.
V naší obci je tato služba nabízena již několik let, v rámci provozu sběrného dvoru, kdy
občané Bolatic mají možnost bezplatně odevzdat upotřebené oleje a tuky do připravených nádob.
Pokud vyléváte tuk a oleje do kanalizace, dochází po jejich smísení s ostatními nečistotami k vytváření tuhých nánosů, které brání volnému průtoku odpadní vody a ucpávání nejen
domovních přípojek, ale i kanalizačního řádu.			
Martin Bortlík

Sdělení

ádáme občany, kteří ještě nezaplatili fakturu za vodné a stočné roku 2018, aby tak učinili. Doplatky za vodné můžete zaplatit buď na pokladně hotově, anebo kartou, nebo
bezhotovostní platbou na účet 43-7019400217/0100 (KB a.s.), do variabilního symbolu napište číslo Vaší faktury. Přeplatky Vám budou vyplaceny pouze na pokladně OÚ u paní
Kateřiny Paškové.
Na pokladně OÚ se platí také poplatky za pejsky na letošní rok.
Děkujeme za vstřícnost a pochopení. 									
Renáta Řehořová, Kateřina Pašková

Zprávy ze Senátu
N

a lednové schůzi Senátu se projednalo na 19 bodů. Asi jste všichni slyšeli o ochraně osobních údajů - GDPR. Jedná se o nařízení EU, díky kterému budou lépe chráněny naše osobní
údaje. V Senátu jsme schválili změnu tohoto zákona schválenou v PS po vzoru Rakouska, která
osvobozuje nejen malé obce, ale všechna města a obce i celý veřejný sektor od mnohdy nesmyslných pokut za prohřešky proti GDPR. Bohužel, tato naše
změna asi neprojde Poslaneckou sněmovnou.
V Senátu se také projednávala novela školského zákona, která nově umožní dětem, které dosáhnou 6 let po 31.
srpnu a nepůjdou do školy, navštěvovat tzv. přípravné třídy.
Senát také schválil Senátem navrženou novelu zákona
o sociálních službách, kterou předložil před téměř rokem a půl
i bývalý senátor pan Vladimír Plaček a která se finálně schválila
koncem ledna. Novela výrazně zvyšuje příspěvek na péči:
• při postižení III. stupně o 4.000 Kč (z 8.800 resp. 9.900
na 12.800 resp. 13.900 Kč)
•při postižení IV. stupně o 6.000 Kč (z 13.200 na 19.200 Kč)
Vláda by však měla připravit návrh zákona, který bude
automaticky příspěvek navyšovat, například na základě růstu
minimální mzdy. A především by měli posudkoví lékaři rychleji pracovat (je jich málo), aby nemocní příspěvku vůbec využili pro zlepšení kvality života.
Před samotným lednovým jednáním pléna se konalo také tzv. „veřejné slyšení“, na kterém
jednali poslanci, senátoři, podnikatelé a další o situaci ve strukturálně postižených regionech.
Tedy i v našem Moravskoslezském kraji. Přítomní se shodli, že v regionech musí být dostatečná
infrastruktura a musí být zachovány služby na venkově, jako jsou pošty, školy nebo obchody. A to
musí podpořit především stát ve spolupráci s kraji, obcemi i podnikatelskou veřejností.

Na únorovém jednání Senátu jsme projednali 9 bodů. Mj. jsme se zabývali návrhem zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska z Evropské unie, který upravuje pobyt Britů, získání státního občanství ČR,
uplatnění na trhu práce atd. v naší zemi.
Největší emoce však přinesla projednávaná novela zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi
navržená komunistickými poslanci. Většina senátorek a senátorů tuto novelu zákona rezolutně
zamítla. Jak to vlastně s těmi restitucemi bylo? Jen stručně. V roce 2012 stát vrátil církvím část
majetku, který jim byl komunisty ukraden. Řadu pozemků, budov a jejich vybavení, zemědělské
stroje nebo třeba dobytek jednoduše vrátit nemohl. Něco už prodal, něco bylo zničeno, a tak se
dohodl s církvemi na finančním vyrovnání. Náhrada za to,
že jim vše nevrátí.
Vypracovalo se ocenění tohoto majetku, a jelikož šlo o velkou částku, byl domluven splátkový kalendář na mnoho
let. Nyní se tyto náhrady vyplácejí společně s příspěvkem
na činnost. Po roce 2030 již církve nedostanou od státu
ani korunu na provoz. Na to si musí vydělat hospodařením
na vrácených nemovitostech a z finančních náhrad.
Kromě jednání v Senátu jsem měl také několik velice
důležitých schůzek. S panem ministrem vnitra Hamáčkem
jsme řešili například financování menších obvodních oddělení policie a pobočky České pošty.
S panem ministrem zdravotnictví Vojtěchem jsem zase
projednával financování zdravotních pomůcek pro handicapované, protože mi připadá nedůstojné, abychom stále pořádali sbírky peněz či víček. A na ministerstvu zemědělství jsem ověřoval možnosti získání dotací na dešťovou kanalizaci a rybníky.
A jak už určitě víte, v prosinci jsem pro Vás otevřel svoji regionální kancelář v Opavě
na Dolním náměstí v obchodním domě TIPA. Každé pondělí mezi 12:30 a 14:30 je pro Vás
k dispozici také bezplatné právní poradenství.
Více informací o činnosti Senátu naleznete na www.senat.cz. 		
		
					
Herbert Pavera
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Obec Bolatice a její partnerská města a obce
O

bec Bolatice má několik družebních obcí a měst.
Nejstarší spolupráce se datuje s Královským městem Slaný (15.000 obyvatel), která začala
již v roce 1946 v rámci pomoci českých měst obcím poničených válečnými boji druhé světové
války. Ta sice byla v roce 1949 přerušena, ale v roce 2010 byla znovu obnovena i díky vstřícnosti tehdejších zastupitelů obce Bolatice i města Slaný v čele s tehdejším panem starostou
PhDr. Ivo Rubíkem, místostarosty Jaroslavem Hložkem a Ing. Pavlem Bartoníčkem. Po posledních komunálních volbách v říjnu 2018 byl zvolen starostou města Mgr. Martin Hrabánek, který
byl v minulosti členem rady, místostarostou i starostou města. Panu Hrabánkovi i jeho kolegyním
a kolegům přejeme hodně úspěchů v jejich práci a těšíme se na milá setkání při různých akcích
v obou obcích. Je velmi potěšitelné, že do vzájemné spolupráce se zapojili seniorky a také žáci
naší školy. Více informací o Královském městě Slaný naleznete na www.muslany.cz.
Druhou nejdéle spolupracující obcí je polská obec Rudy (3000 obyvatel), která náleží
do gminy Kuznia Raciborska (12.500 obyvatel). Smlouvu o spolupráci podepsali zástupci gminy
Kuznia Raciborska (předseda městské rady pan Manfred Wrona a burmistr Ernest Emrich) v roce
2000. Obec tak navázala na spolupráci škol v Bolaticích a Rudách, která se datuje od roku
1998. Školy spolupracují dodnes a úzkou spolupráci mají naši hasiči s hasiči z Kuznie Raciborske i Rud. Také fotbalisté se čas od času utkávají se svými polskými kolegy jak mezi muži, tak
i mezi bývalými fotbalisty. V říjnu loňského roku proběhly v Polsku volby, burmistrem je již druhé
volební období pan Pawel Macha, pan Manfred Wrona je členem zastupitelstva gminy a správcem obce Rudy je pan Wojciech Weglorz.
Jen rok na to podepsala obec Bolatice spolupráci s německou vesnicí Linum (700 obyvatel). Paní starostka Wilma Nickel jezdila navštěvovat příbuzné v Bolaticích a nabídla Bolaticím
spolupráci. Od počátku vzájemně spolupracují fotbaloví „starší hoši“, kteří se pravidelně navštěvují. Díky paní Wilmě Nickel se do Linum a později i do Maďarska a Bolatic dostali mladí
lidé, kteří se účastnili mezinárodních setkání čtyř družebních obcí. Letos se uskuteční v květnu
v Linum volby a paní starostka Wilma Nickel (68 let) již nebude kandidovat. Přesto věříme, že
vzájemná spolupráce bude pokračovat i dále.
V roce 2003 proběhlo v Linum setkání zástupců tří obcí, Nagykovácsi z Maďarska, Linum
a Bolatic. A od tohoto data funguje i spolupráce s maďarskou vesnicí Nagykovácsi (cca 8000
obyvatel). Tehdejší paní starostka Monika Bencik navštívila 2x Bolatice. Do Maďarska se dostali
nejen zástupci vedení obce, ale především mladí lidé. Bolatice recipročně navštívili mladí Ma-

ďaři v rámci Jugendcampu a v loňském roce navštívila Bolatice i paní starostka Kathalin Mohos
Kiszelny. Nové komunální volby se uskuteční v Maďarsku v letošním roce.
V roce 2003 schválilo Zastupitelstvo obce Bolatice a slovenské vesnice Doľany (1075 obyvatel) spolupráci mezi oběma samosprávami, smlouva však byla nedopatřením podepsána až
v roce 2015. První kontakty se uskutečnily již v roce 2002, kdy se v Bolaticích konal fotbalový zápas
Bolatice – Doľany. Dolanští navštívili Bolatice na výstavě podnikatelů a řemeslníků, později se
turisté z Doľan začali pravidelně účastnit „Bolatické 20“ a bolatičtí turisté hojně navštěvovali „Pochod pre všetkých“. Na začátku spolupráce mezi oběma vesnicemi byl tehdejší starosta Ladislav
Schmidt a zastupitel a fotbalový funkcionář Peter Tichý, později se výrazně do spolupráce turistů
angažoval pan Jozef Mruškovič, který je již třetí volební období starostou Doľan.
Nejmladším družebním partnerem Bolatic je slovenská obec Kysucký Lieskovec (2400
obyvatel). V červenci 2011 navštívil naši obec bývalý starosta obce pan Štefan Mrenka, který
projevil velký zájem o spolupráci s naší obcí. Bolatice si tehdy vyhledal na internetu jako nejaktivnější a nejrozvinutější obec v kraji.
Od té doby naši občané navštěvují Hodové slavnosti v Kysuckom Lieskovci a slovenští
přátelé jezdí k nám na Dožínky. Koncem loňského roku podepsali vzájemnou spolupráci i hasiči
obou vesnic, a tak se můžeme těšit na bohatou spolupráci mezi oběma spolky. A i když v roce
2014 vystřídala tehdejšího starostu paní starostka Magdaléna Trubanová, vzájemné kontakty
se ještě více utužily. A všichni doufáme, že i s novým panem starostou Milanem Králikem, zvoleným v listopadu loňského roku, bude úzká spolupráce obou vesnic pokračovat. A že by tomu
tak opravdu mělo být, svědčí i účast nového pana starosty při podpisu smlouvy hasičů koncem
loňského roku v Bolaticích.
Naše osada Borová již řadu let spolupracuje s jinými vesnicemi s názvem Borová v rámci
tzv. Borovských her. Z každé obce (někdy se jich sejde i 8!) přijedou desítky občanů, aby si
předali své zkušenosti, aby soutěžili v netradičních hrách a také aby se společně pobavili.
Možná, že někomu připadá spolupráce obcí zbytečná, ale opak je pravdou. Všechna setkání, i když jsou náročná na čas účastníků a někdy i finance, přinášejí velká pozitiva pro rozvoj
partnerů. Ti si navzájem předávají zkušenosti, poznávají, jak se kde co řeší. I díky sdílení „dobré
praxe“ se partnerské obce rozvíjejí a zlepšují kvalitu života svých občanů.
						
						
Herbert Pavera

Strategický plán rozvoje obce
dozná změn a bude prodloužen
až do roku 2030!

Poté schválí upravený SPR zastupitelé obce.
V původním strategickém plánu je již řada bodů a plánů splněna (opravené budovy školy, zdravotní středisko, rozšířený hřbitov, nové protipovodňové hráze, opravené cesty,…). Další návrhy
se realizují (např. nové náměstí v obci, sportovní areál na bývalé skládce v Borové, areál JZD,…).
A k nim přibudou nové návrhy.
Protože SPR má zahrnovat strategické návrhy, neměly by se v SPR objevovat návrhy jako – přidat
lavičku na hřbitov, opravit chodník na ulici apod., ale opravdové strategické rozhodnutí.
bec Bolatice ve spolupráci s odborníky a občany připravuje změny Strategického plánu roz- A protože se na novelizaci SPR podílí řada občanů, kteří připravovali i první SPR obce, mělo by
voje (dále jen SPR). Během několika měsíců budou zpracovány návrhy, které pak pravděpo- vše dopadnout dobře a tak, aby se opravdu naše obec rozvíjela a občané v ní žili spokojeně
dobně v květnu budou projednány s veřejností.
a šťastně. 						
Herbert Pavera

O

Úspěchy a ocenění bolatických
občanů v roce 2018

Halová sezona:
60 m – 6,72s

Venkovní sezona:
a začátku roku 2019 opět ocenila obec Bolatice mladé sportovce za jejich úspěchy a za re- 100 m – 10,55s prezentaci obce v roce 2018. Na Obecním plese dne 26. 1. 2019 a na Obecním úřadu
Bolatice jim byl předán malý finanční dar.

N

4. místo v republikových tabulkách 2018
17. místo v národních dlouhodobých tabulkách
5. místo - MČR mužů v hale
5. místo - MČR mužů na dráze
- člen atletické reprezentace – štafeta 4x100m

OCENĚNÍ SPORTOVCI OBCE BOLATICE ZA ROK 2018 – PŘEDÁNO

OCENĚNÍ SPORTOVCI OBCE BOLATICE ZA ROK 2018
OCENĚNÍ NA OBECNÍM ÚŘADU BOLATICE
– PŘEDÁNO OCENĚNÍ NA OBECNÍM PLESE 26. 1. 2019
Stolní tenis: BARBORA STRAKOVÁ
V sezoně 2017/2018 měla tyto úspěchy v republikových a krajských bodovacích turnajích v kategorii mladší žákyně:
- v krajských přeborech: 1. místo v Moravskoslezském kraji (ocenění: krajská přebornice);
- vicemistryně ČR ve čtyřhře mladšího žactva (republikové turnaje);
- vicemistryně ČR ve čtyřhře smíšeného mladšího žactva (republikové turnaje);
- okresní přebornice.
DANIEL VITÁSEK
V soutěži Skokan roku 2017/2018 je momentálně v:
- okrese Opava na 1. místě;
- Moravskoslezském kraji na 5. místě;
- ČR na 29. místě.
Republikové bodovací turnaje mládeže:
- Praha - postup do osmifinále;
- Havířov - 3. místo;
- Blansko - postup ze skupiny.
Běh, sprint: VOJTĚCH KOLARČÍK

JK Voltiž Albertovec: KATEŘINA KOCUROVÁ
- 7. místo na Světových jezdeckých hrách v Tryon, USA ve skupinové soutěži;
- 28. místo na Světových jezdeckých hrách v Tryon, USA v soutěži jednotlivců a nejmladší účastník v této seniorské soutěži;
- mistryně ČR ve voltiži za rok 2018.
NELA STŘÍBNÁ
- 7. místo na Světových jezdeckých hrách v Tryon, USA ve skupinové soutěži;
- mistryně ČR ve voltiži za rok 2018.
LEA TLACHOVÁ
- 5. místo na MČR ve voltiži za rok 2018.
FILIP ŠOLTYS
- člen dětské skupiny JK Voltiž Albertovec, který reprezentoval oddíl na závodech po celé ČR.
Hokej: ANTONÍN ZMARZLÁK
Stříbrná medaile z VIII. zimní olympiády dětí a mládeže v hokeji.
Od 28. ledna do 2. února 2018 hostil Pardubický kraj VIII. ročník zimní olympiády dětí a mládeže. Ve finálovém souboji nakonec po velkém boji prohrál v prodloužení a do Bolatic tedy
putuje stříbrná medaile.
Všem oceněným gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. Janetta Gratzová
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U plotu

Volby do Evropského parlamentu 2019
se uskuteční v termínu 24. - 25. 5. 2019

Přes plot roste růže planá,
u ní stojí paní Slaná.
Píchne-li se o ni Slaná,
bude tři týdny nas**ná.
Teď jde kolem paní Tichá,
z práce zrovna nepospíchá.
Jestli ty dvě začnou tlachat
a nebude to poprvé,
nas**né pak budou máchat,
šaty rudé od krve.

P

rezident republiky na základě svého rozhodnutí ze dne 8. ledna 2019 o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu podle čl. 63 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů, a na základě rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 22. května 2018, kterým
se stanoví doba konání deváté volby členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých
volbách, vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 24.
května 2019 a sobotu 25. května 2019.
Kompletní informace k volbám naleznete na www.mvcr.cz.
V dalším vydání zpravodaje budeme informovat občany obce o době a místě konání voleb v obci.
						
Janetta Gratzová

Den Země
K

tradičním akcím v Bolaticích
patří Den Země. Tato akce každoročně probíhá 22. dubna a kromě
České republiky se do ní zapojuje
dalších 175 zemí z celého světa.
V Bolaticích si tuto kampaň připomene ve čtvrtek 25. dubna. Zapojit
se může každý, ať už zvelebením
svého nejbližšího okolí (zametání
posypu po zimě, sbírání odpadků)
nebo v rámci svých spolků (prořezávání stromů, výsadba nové zeleně).
Jako odměna pro všechny brigádníky bude na hřišti FK připraveno občerstvení a také atrakce
pro děti.
Zapojit se může opravdu každý! 				
Jana Štěpáníková

U hospody Blaschke stojí malý klámek.
Plodává tam Malgit tlačenku, salámek.
Výlobky vylábí Maxík, její kluk.
Že je šilší v pase, to je Malgit fuk.
Co dluhé útelý mají jitlničky.
Jen na ně pomyslím, klepu se celičký.
V pátek zas s kyblíkem letím pro sekanou.
Doblý den, za padesát, děkuji, nashledanou.
Maxovky klobásky jsou bez konkulence.
Kdo jednou okusí, žádné jiné nechce.
Vůbec nejsem ploti zdlavé zelenině.
Plohnat ji přes plase a je v uzenině.
U hospody Blaschke stojí malý klámek.
Plodává tam Malgit tlačenku, salámek.
				

Kola

A

pelujeme na občany, kteří chodí s pejsky po obci a po polních cestách v okolí
obce, aby si po svých miláčcích uklízeli exkrementy na chodnících a jejich přilehlých pozemcích a polních cestách.
Sáčky na psí exkrementy si můžete bezplatně vyzvednout na obecním úřadu.
Svým zodpovědným přístupem Vám budou vděčni nejen chodci, ale i cyklisté procházející a projíždějící obcí či polními cestami v okolí obce.
Dalším problémem je také volný pohyb psů po obci a tím apelujeme na majitele
psů, aby si pejsky lépe hlídali a zavírali. Nikdy nevíte, čeho je zdánlivě hodný pes
schopen a určitě nechcete, aby někomu ublížil.
Děkujeme za pochopení.			
Janetta Gratzová

Klima už jsme
změnili,
teď se pojďme
změnit my.
bec Bolatice se v letošním roce rovněž zapojí do akce Hodina Země 2019. Tato celosvětová
událost na ochranu životního prostředí a zejména klimatu se odehraje v sobotu 30. března
2019 od 20.30 do 21.30 hodin.
Zapojit se do Hodiny Země 2019 je jednoduché. Stačí na hodinu zhasnout například veřejné
osvětlení, nasvícení památek nebo jiné světelné zdroje v majetku obce, občané mohou zhasnout
svá světla ve svých domácnostech.
Do Hodiny Země 2018 se v České republice zapojilo celkem 113 obcí, včetně 16 z 26 statutárních měst. Zhasla pražská Petřínská rozhledna, brněnský hrad Špilberk či plzeňská katedrála
sv. Bartoloměje, která je nejvyšší kostelní věží v ČR. Řada obcí si navíc dobrovolně uložila různé
klimatické závazky. Na hodinu dále potemnělo 11 památek. Konalo se 19 veřejných akcí. K akci
se přihlásilo 83 firem a některé z firem si daly do budoucna velmi ambiciózní a důležité klimatické závazky. Svým klimatickým závazkem Hodinu Země podpořily i stovky jednotlivců (573).
Další informace najdete na stránkách https://www.veronica.cz/hodinazeme/.
Facebook Hodiny Země https://www.facebook.com/hodinazemecr/.
Twitter twitter.com/hodinazeme. 				
Janetta Gratzová

Ušišlaná básnička

Upozornění

HODINA ZEMĚ 2019

O

6

Na 2. zasedání Zastupitelstva
obce Bolatice se dostavili ocenění občané

N

a 2. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice, které se konalo 18. prosince 2018 v obřadní
síni OÚ Bolatice, byli pozváni p. Milan Dominik, kterému Český červený kříž v Ostravě udělil
Zlatý kříž III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů a policista p. Vít Hluchník, který byl oceněn
za vynikající práci u Policie ČR a jako nejlepší policista Obvodního oddělení Policie ČR Kravaře
za rok 2018.
Starosta obce předal oceněnému dárci krve Pamětní list s poděkováním za jeho dobrovolný
lidský počin a věcný dar, oceněnému policistovi byl starostou obce rovněž předán Pamětní list
s poděkováním a věcný dar.
Gratulujeme oběma oceněným.				
Janetta Gratzová
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Zprávy ze ZŠ a MŠ Bolatice

Zprávičky z naší (zimní) školičky
Z

ima je tady a děti si ji užívaly nejen venku při bobování,
klouzání na lopatách, stavění sněhuláků, koulování, ale
i ve třídách. Při hrách, pokusech a experimentech si děti
vyzkoušely zapouštění barev do vody a ledu, vyráběly ledové
sopky, kry a krátery nebo pozorovaly lupou sněhové vločky.
Děti nezapomínají ani na své kamarády zvířátka a vyrobily jim
krmítka a připravily pro ně dobroty, které jim zanesly do blízkého lesíka. Všechny třídy si nenechaly ujít návštěvu kostela
spojenou s prohlídkou betléma. Nejstarší děti, které se už
pečlivě připravují na vstup do základní školy, byly navštívit své
kamarády v 1. třídě a zúčastnily se vyučování. Protože se zápis

do školy blíží, pozvali jsme si do školky rodiče předškoláků a připravili pro ně ukázkové hodiny. Mohli tak nejen
vidět své děti při práci, ale také se seznámit s tím, co už umíme a jak se na školu připravujeme. Přítomny byly
také paní učitelky z nižšího stupně ZŠ, které rodičům zodpověděly otázky týkající se zápisu či připravenosti
dětí na školu. A co ještě jsme v únoru zvládli? Třeba besedy na téma zdraví, přednášku o dentální hygieně,
výlety do JoJo parku či oblíbený lyžařský kurz na Vaňkově kopci.		
Za MŠ Věra Návratová
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Maškarní ples

V

neděli 13. ledna byl KD plný princezen, kovbojů, zvířátek a mnoha dalších masek. Konal
se totiž tradiční Maškarní ples. Klaun Hopsalín ani letos nebyl sám, a tak si děti mohly
zatancovat třeba s včelkou či Olafem. Program nám zpestřila také taneční skupina Taurus svým
kovbojským tancem. Bohatou tombolu s více než 140 cenami, ve které nechyběl krásný dort
(a ne jeden), poté zakončilo losování vstupenek, Doufáme, že jste si ples užili stejně jako my
a za rok zase – AHOJ PANE KARNEVALE.		
Za MŠ Věra Návratová

Zprávy z knihovny

Knihovna informuje
A

místo, kde můžete trávit svůj volný čas sami nebo s přáteli. Přijďte se přesvědčit, že v knihovně
vládne pohodová atmosféra a že se k nám budete rádi vracet.

ni v letošním roce knihovna nezahálí a opět si nejen pro své čtenáře připravila mnoho akcí. 			
A trocha čísel… 
Čekají nás přednášky (Marie Terezie, Zero Waste, August Scholtis, Čokoláda), ale i dobře 			
Stav knihovního fondu – 14 703
známé akce jako Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků,
Přírůstky knih – 937
Pexesový turnaj, Týden knihoven… A bude toho mnohem
Úbytky knih – 857
více! Nezapomeňte sledovat web knihovny www.knihovna.
Počet titulů docházejících periodik – 53
bolatice.cz nebo Facebook knihovny www.facebook.com/
Počet výpůjček – 26 896
mistni.knihovna.bolatice, kde se dozvíte o aktuálním dění
		
- z toho periodik – 4 227
knihovny.
MVS požadavky – 159
Co za služby nabízíme? Tisk barevný i černobílý (velikost A4),
Rezervace knih – 917
kopírování (velikost A4), vázání dokumentů do kroužkové
Počet čtenářů – 861
vazby, obalujeme knihy i učebnice, skenujeme, zajišťujeme
		
- z toho do 15 let – 344
půjčení knih z jiných knihoven (meziknihovní výpůjční služPočet návštěvníků knihovny celkem – 15 635
ba), nabízíme zdarma přístup na internet… Pokud máte
Nejpilnější čtenář – 329 výpůjček
zdravotní problémy a nemůžete se do knihovny dostavit
Nejpůjčovanější knihy za rok 2018
osobně, pak právě Vám je určena služba donáška knih!
		
- B. A. Paris, Za zavřenými dveřmi (17x) 		
Jaké máme pravidelné akce? Každé první úterý v měsíci je
		
- Robert Bryndza, Noční lov (17x)
knihovna otevřena do 20:00. Tyto úterky můžete využít též
		
- Alena Mornštajnová, Hana (15x)
k hraní deskových her, které rovněž nabízíme k půjčení. Vybírat můžete rovnou z 97 her. A víte, že 				
- Jozef Karika, Trhlina (15x)
si v knihovně můžete vychutnat i dobrou kávu? K té nabízíme výtečné domácí sušenky. Knihovna
v současnosti není jen pouhou půjčovnou knih, nabízíme místo k setkávání a relaxaci, je to
Jana Štěpáníková
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Jak začít se Zero Waste
Z
e začátku se můžete zaměřit na pomalé vyměňování všeho jednorázového za trvanlivé.
Začneme u nákupu jídla. Vezměte si do samoobsluhy vlastní tašku na nákup a místo igelitových pytlíků na ovoce, zeleninu a pečivo si pořiďte ty látkové, které si nezapomínejte vzít pravidelně s sebou (a spousta z vás si je zvládne ušít i doma). Postupem času můžete začít objevovat
bezobalové obchody v okolí, kde si můžete začít chodit pro potraviny bez obalu a s vlastními
skleničkami (postačí i obyčejné zavařovačky) či pytlíky. Do těch vám poté v bezobalových obchodech přesně naváží, kolik potřebujete. Pokud o žádných bezobalových obchodech ve svém
okolí nevíte, zkuste se podívat na mapu bezobalových obchodů https://mapa.reduca.cz.
Také si můžete například pořídit vlastní láhev na vodu, kterou si můžete pravidelně dolévat
vodou z kohoutku. Pokud jste milovníky kávy a často si ji kupujete při cestě do práce/školy,
nezapomeňte si s sebou vzít vlastní termohrnek a požádat vždy o kávu do něj. V některých
kavárnách za vlastní hrnek navíc dostanete slevu z ceny kávy.
Zkuste se zaměřit na výměnu jednorázových pomůcek a potřeb za ty trvalé. Místo holicího
strojku začněte používat klasický oboustranný na výměnné žiletky, místo odličovacích tamponků
použijte například ty znovupoužitelné látkové. Stejně tak papírové kapesníky můžete nahradit
látkovými. Zapřemýšlejte si, které jednorázové věci používáte a určitě na internetu naleznete
trvanlivé varianty. Přestože se vám prvotní investice může zdát větší, v dlouhém období ušetříte,
protože tyto potřeby vám často vydrží celý život.

Jak čistit ekologicky a bez odpadu domácnost? Potřebuji
všechny čisticí prostředky, které se všude doporučují?

Faktem je, že většina běžných čističů do domácnosti, které vlastníte, je nejen zdraví nebezpečná, ale často i naprosto zbytečná, jen se nás velké společnosti svým marketingem snaží
přesvědčit, že bez nich prostě nepřežijeme. Na čištění domácnosti si obvykle vystačíte jen s pár
surovinami. Máte zde dvě možnosti. První je si buď vlastní prostředky na čištění domácnosti vyrábět sami doma (často bezodpadově), nebo případně si můžete koupit některý z ekologických
čisticích prostředků. Co se týče „výroby“ domácích čisticích prostředků, budou vám nejčastěji
stačit pouze dvě ingredience: ocet a jedlá soda. Ocet můžete použít například na mytí podlahy,
zbavování se vodního kamene či čištění zrcadel či dřezu. Je neuvěřitelně multifunkční a umýt
a vyčistit s ním můžete skoro všechno. Společně s jedlou sodou ho můžete používat například
jako přírodního krtka na odpady.
Podomácku s přírodními ingrediencemi se dá vytvořit naprosto cokoliv. Druhou možností, pokud domácím čističům nevěříte, je zakoupit si některý z ekologických přírodních čističů. Vybrat
si můžete například ze značek, jako je Sonett, Yope Tierra Verde či mnoha dalších. Tyto čisticí
prostředky si buď můžete zakoupit on-line, nebo můžete navštívit bezobalový obchod, kde tyto
prostředky naleznete stáčené. Domácí čisticí prostředky často mohou nejen lépe fungovat než
ty kupované, ale hlavně vám značně ušetří vaší peněženku.
Zero Waste se ze začátku může zdát jako věda. Jen co si ale zažijete pár jednoduchých zvyků,
nebude vám na tom za chvíli připadat nic složitého.
Převzato z internetu: Wernerová, Pavla. Co je to vlastně ten Zero Waste? In: Za lepší život.
[online]. 3. 1. 2018. [cit. 8. 2. 2019]. Dostupné z http://zalepsizivot.cz/domains/zalepsizivot.
cz/vse-co-jste-kdy-o-zero-waste-chteli-vedet/
Obrázky: www.econea.cz
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Rande s knihou

N

a svatého Valentýna si knihovna připravila netradiční akci pro čtenáře. Každý, kdo měl zájem, mohl přijít na tzv. rande naslepo s knihou. „Rande“ spočívalo v tom, že byly přichystány
knihy zabalené do papíru, které si mohli čtenáři vzít. Mohli tak objevit zcela jiný žánr, než jaký
čtou obvykle. Připravené knihy byly rychle rozebrány, a proto bude podobná akce připravena
i na květen, lásky čas. 					
Jana Štěpáníková

ÚTERÝ 12. 3. 2019
PRODLOUŽENÁ OTEVÍRACÍ DOBA
DO 20:00 HODIN

PÁTEK 15. 3. 2019, 18:00
NOC S ANDERSENEM

ČTVRTEK 21. 3. 2019, 17:00, OBŘADNÍ SÍŇ OÚ BOLATICE
BESEDA S DANOU ŠIMKOVOU „MARIE TEREZIE“
ÚTERÝ 26. 3. 2019, 17:00, KNIHOVNA

PŘEDNÁŠKA „ZERO WASTE – ŽIVOT BEZ ODPADU“

MÍSTNÍ KNIHOVNA BOLATICE, TEL. 553 654 721, WWW.KNIHOVNA.BOLATICE.CZ, WWW.FACEBOOK.COM/MISTNI.KNIHOVNA.BOLATICE

Školy/Výchova/Vzdělání
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Místní knihovna Bolatice
KDY: pátek 15. března 2019 od 18:00 // sobota 16. března 2018 do 8:30
PRO KOHO: pro děti 1. - 3. tříd s vlastní průkazkou do knihovny, které knihovnu
pravidelně navštěvují, půjčují si knihy, …
CO SE BUDE DÍT: hry, soutěže a zábavné aktivity s knihami z Albatrosu ☺
PŘIHLÁŠKY SI LZE VYZVEDNOUT POUZE OSOBNĚ V KNIHOVNĚ!

Místní knihovna Bolatice

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

Vážený Bolatický zpravodaji,
ač dlouhodobě bydlím zcela jinde, dění v mé rodné obci - osadě Borové - sleduji
od počátku tvého zrodu pravidelně. Mohu si tak hlouběji doplňovat všechny informace
o probíhajících změnách ve všech sférách žití v Bolaticích i na Borové, které při sporadických návštěvách obce nezjistím.
A tak s odstupem času a místa vidím, k jak zásadní proměně došlo v mém rodném
domě – školní budově na Borové, které teď vládne mateřská škola. Jen do sféry nostalgie však už tak nyní patří mnou a sourozenci či spolužáky před lety tam vysazená
alej bříz nebo kdysi díky mému otci vzorně udržovaná zahrada, která je k nepoznání.
A kdesi v koutku duše si přeju, aby se zase na Borové třeba na čas ukázaly všudepřítomné polní cesty, na kterých jsme se spolužáky dělali pro dnešní mladou populaci
věci nepředstavitelné, a zase si některé krkolomné kousky zkusil. Třeba jízdu na kole,
což byl jen rám se dvěma ráfky, bez pneumatik, pedálů a brzd, na němž jsme dokázali
živí dojet z kopce od borovské školy po rozryté hliněné cestě až do někdejšího Šeča.
V mládí jsme žili většinou v přírodě, školní čas byl jen zdržující od všeho odpoledního
lotrování, i když domácím pracím se vyhnout nedalo, až 80 nenasytných králíků chtělo
stále žrát.
O dění v Bolaticích i na Borové mám vcelku dostatek informací díky nejen mé tam
bydlící rodině, ovšem přesto mě docela překvapilo, a dokonce nejednou i rozesmálo
nedávné vyhodnocení dotazníkového šetření v obci. Mnohé odpovědi jsou skutečně
„co na srdci, to na jazyku“. Třeba:
*** obecní uklízečka by měla více uklízet a méně dřistat.
*** něco na čika k zastávce.
*** sedláci ať udržují polní zadní cestu na Borovou.
*** řádně poučit pejskaře, co mají dělat, až se pes vysere!
*** přesunout Lanex.
Takto otevřeně se ve městě, kde je skoro všechno anonymní, lidé určitě nevyjádří. Přeji
Bolaticím - Borové, ať se jim podaří vyřešit alespoň 10 % problematiky z dotazníkového
šetření a obec dále vzkvétá a má dále vedoucí postavení ve Sdružení obcí Hlučínska.
A Lanex prosím nestěhovat, je to slušný zaměstnavatel.
S pozdravem a úctou

Jaromír Složil
Ostrava – Krásné Pole

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava
Tel.: 596 651 302

V

e čtvrtek 31. ledna skončila lhůta pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok
2019 a také možnost přihlásit se k placení této daně na rok 2019 prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (SIPO).
Povinnost podat přiznání se týká především nových vlastníků pozemků, zdanitelných staveb,
bytových a nebytových jednotek (včetně majitelů bytových jednotek převedených v roce 2018
z družstevního do osobního vlastnictví). Do daňového přiznání se uvádí všechny zdanitelné
stavby (budovy nebo vybrané inženýrské stavby), bytové a nebytové jednotky, které se nachází
na území Moravskoslezského kraje. Rozhodný je stav vlastnictví k nemovité věci k 1. 1. 2019.
Pozornost těmto řádkům by měli věnovat také vlastníci nemovitostí, kteří v roce 2018 všechny
nemovitosti nebo část svých nemovitostí umístěných v Moravskoslezském kraji prodali, darovali nebo je jiným způsobem převedli na nové vlastníky. Také bývalým vlastníkům nemovitých
věcí totiž zákon ukládá povinnost komunikovat s finančním úřadem, a to buď formou podání
daňového přiznání (pokud jsou ke dni 1. 1. 2019 vlastníky nemovitých věcí v obvodu územní
působnosti Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj), nebo formou písemného oznámení,
že v roce 2018 přestali být vlastníky nemovitých věcí a nadále již k 1. 1. 2019 nejsou vlastníky
žádné nemovité věci ani poplatníky daně za nemovité věci v obvodu územní působnosti FÚ pro
Moravskoslezský kraj.
Důvodem pro podání daňového přiznání je i provedená digitalizace katastrálních území, která
proběhla v roce 2018. Tímto úkonem ve většině případů dochází ke změně poplatníka u parcel
pronajatých zemědělským subjektům, dále ke změně číslování parcel a ke změně výměry parcel.
Pokud vlastník nemovité věci, která se nachází v Moravskoslezském kraji, podával přiznání
k dani z nemovitých věcí Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj v uplynulých letech a nezměnily se skutečnosti rozhodné pro výpočet daně, daňové přiznání znovu nepodává. Skutečnost, že došlo ke změně stanovené ceny půdy nebo výši místního koeficientu, není sama o sobě
důvodem pro podání daňového přiznání.

Výchova/Vzdělání/Spolky/Organizace
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Vlastník nemovité věci umístěné na území Moravskoslezského kraje, který tuto nemovitou věc
zahrnul do přiznání k dani z nemovitých věcí podaného v uplynulých letech, má povinnost podat
daňové přiznání zejména, pokud realizoval přístavbu, nástavbu nebo naopak část stavby zlikvidoval, dále pak v případech, kdy došlo ke změně výměry jeho pozemků nebo ke změně druhu
pozemku, zvýšení počtu nadzemních podlaží apod.
Obce mohou obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovitosti na území obce stanovit jeden
místní koeficient ve výši 2 až 5. Tímto koeficientem se pak násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo jednotek, případně jejich souhrny (s určitými výjimkami).
Pro rok 2019 využilo možnosti stanovit místní koeficient 46 obcí v Moravskoslezském kraji.
Celkem 33 obcí kraje stanovilo místní koeficient ve výši dvě, 5 obcí stanovilo místní koeficient
ve výši tři (Nošovice, Malenovice, Ostravice, Dětmarovice, Mořkov), 2 obce stanovily místní
koeficient ve výši čtyři (Oprechtice ve Slezsku, Paskov) a 6 obcí stanovilo místní koeficient
v maximální výši pět (Palkovice, Žabeň, Bílá, Čeladná, Staré Hamry, Stonava).
Podrobné informace o místních koeficientech stanovených obcemi v Moravskoslezském kraji
naleznete v příloze této tiskové zprávy a na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro
Moravskoslezský kraj.
V případě nejasností či pochybností ohledně správné výše daně z nemovitých věcí doporučuje
finanční úřad seznámit se podrobněji se všemi informacemi a novinkami na internetových stránkách www.financnisprava.cz.
Finanční úřad doporučuje využít k vyplnění i k podání daňového přiznání elektronickou aplikaci
na adrese www.daneelektronicky.cz, kde lze tiskopis Přiznání k dani z nemovitých věcí na rok
2019 vyplnit automatizovaně s nápovědami, kontrolami, automatickými součty a také jej lze
vytisknout.
Má-li občan (nebo jiný daňový subjekt či jeho zástupce) zpřístupněnou datovou schránku
nebo má-li zákonnou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen daňové
přiznání podat datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, tj. prostřednictvím aplikace Elektronická podání na www.daneelektronicky.cz. Dílčí přiznání k dani
z nemovitých věcí se však podává pouze v listinné podobě.
Pro občany, kteří nemají zpřístupněnou datovou schránku a dávají přednost ručnímu vyplnění přiznání, jsou na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
připraveny tiskopisy daňového přiznání a Pokyny k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí.
Všechny tiskopisy a informace však lze rychle získat také bez osobní návštěvy úřadů na internetových stránkách www.financnisprava.cz.
Daň z nemovitých věcí na rok 2019 je splatná do 31. května. I letos občané v průběhu května
obdrží do svých poštovních schránek tzv. „daňovou složenku“ s údaji potřebnými pro zaplacení
daně z nemovitých věcí. Složenku do schránky neobdrží občané, kteří se již v minulosti přihlásili
k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO nebo se k placení daně z nemovitých
věcí prostřednictvím SIPO přihlásí do konce ledna tohoto roku.
Více informací k dani z nemovitých věcí a k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
najdete na www.financnisprava.cz/sipo.
Informace pro placení daně e-mailem
Od loňského roku mají občané, kteří se dosud nepřihlásili k placení daně z nemovitých věcí
prostřednictvím SIPO, další možnost, jak získat informace nutné k placení daně z nemovitých
věcí, a to zasláním e-mailem.
Na základě žádosti, která byla v minulosti podána občanem, který je poplatníkem daně
z nemovitých věcí, nebo na základě žádosti, která bude občanem podána finančnímu úřadu
nejpozději do 15. března tohoto roku, bude občanovi doručen místo složenky e-mail s informacemi potřebnými pro placení daně z nemovitých věcí.
Informace doručené e-mailem obsahují také QR kód, pomocí kterého lze daň z nemovitých
věcí ihned zaplatit přes internetové bankovnictví nebo pomocí mobilních platebních aplikací.
Tímto způsobem placení se na minimum snižuje riziko vzniku chyby v psaní při ručním zadávání
platebního příkazu, a tím se snižuje riziko nesprávně provedené platby.
Pokud občan požádá o tuto službu, nebude mu již do poštovní schránky doručována daňová
složenka. Více informací k aktivování služby včetně tiskopisu žádosti je zveřejněno na internetových stránkách www.financnisprava.cz.
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O činnosti amatérských
hokejistů z Bolatic
V

ážení spoluobčané,
letošní zima je opravdu „zimou“, jak má být. Na horách,
a škoda že jen na krátkou dobu, i ve městech a vesnicích jsou
spousty sněhu. Mrazivé počasí proměnilo hladiny rybníků v okolí
tak, že se z nich alespoň na pár dní staly přírodní hokejové stadiony a rychlobruslařské ovály, kde se po nich prohání bruslaři
všech generací. I my jsme tak kdysi začínali a měli radost z výher
a byli smutní z porážek. V letošním ročníku AHL bohužel častěji zažíváme hořkost porážek než
opojnou chuť vítězství. Dalo by se říci, že je to přesně opačná situace než vloni. Prakticky všechna utkání jsme odehráli naprosto vyrovnaně, ale tak jako jsme je v loňském ročníku vyhrávali,
tak letos je, sice těsně, prohráváme. Celou sezónu nás trápí chabá produktivita a ta je příčinou
toho, že se pohybujeme ve spodní polovině tabulky. Postup do vyřazovacích bojů by nám uniknout neměl a musíme věřit, že se nám v play - off na hokejky vrátí střelecké štěstí.
Veškeré informace k soutěži - průběžnou tabulku, výsledky, kanadské bodování jednotlivých
hráčů a novinky v naleznete na Facebooku AHL. Rovněž na stránkách naší obce - v sekci „Firmy,
spolky, organizace“ - naleznete odkaz na „HC Bolatice“. Podívejte se.
Samozřejmě velice děkujeme obci Bolatice, která nám účast v této soutěži pomáhá finančně
zajistit.
Za kolektiv amatérských hokejistů z Bolatic Tomáš Boček

Zahrádkáři informují

B

řezen ohlašuje jaro: „…Dříve než se naleje první pupen a rozvine první list, je tu rozkvetlý
květ; dříve než příroda počne dýchat, kvete; láska je první. Všechno ostatní přijde až později…“ - řekl Karel Čapek.
My ale nečekáme, až to přijde. Pokračujeme s tím, co jsme v únoru nedokončili. Venku připravujeme záhony, vysazujeme ovocné stromy a okrasné opadavé dřeviny. Kromě kořenové zeleniny
vyséváme i hrách, ředkvičku a špenát. Vysazujeme cibuli ze sazečky. Pařeniště jsou v plném
provozu - průběžně připravujeme sadbu zeleniny a květin. Koncem měsíce vysazujeme na záhony salát, kedlubny a předklíčené brambory. Máme připravenou netkanou textilii jako ochranu
před mrazíky. Skleník nebo foliovník čeká na výsadbu papriky a rajčat, s tím ale nespěcháme.
Dokončíme zimní řez jádrovin, koncem měsíce začínáme roubovat jabloně. Stříkáme proti rzi
hrušňové.
Začátkem měsíce dokončíme řez wistárie, ibišku, trubače a vinné révy. Vyčistíme trvalkové záhony, skalky a jezírka. Odstraňujeme zimní kryty, ořežeme okrasné traviny a růže. Provzdušňujeme
trávník (vertikutací). Mulčováním se bráníme proti suchu. Je čas na jarní výsadbu lilií, koncem
března lze vysazovat skalničky a rozmnožovací korálky mečíků. Kvete mnoho jarních cibulovin
- krokusy, sněženky, bledule atd. a raně kvetoucí keře. Jaro přichází…. Krokusy ohlašují jaro.
Duben, měsíc plný práce: „…Duben, to je ten pravý a požehnaný měsíc zahradníkův. Ať si jdou
do háje milenci se svým velebením máje…“ - řekl Karel Čapek.
V dubnu začíná vše rašit, takže při okopávání vidíme rostliny, které bychom jinak mohli poškodit.
Proto je na čase čistit a upravovat skalky, trvalkové záhony, včetně cibulovin. Odteď hlídáme
rašící plevel a průběžně se ho zbavujeme. Začátkem měsíce dokončujeme resty z března. Odstraníme zimní kryt. Vysazujeme jehličnany. Dokončíme vertikutaci trávníku a koncem měsíce
jej poprvé posečeme. Od poloviny měsíce můžeme vysévat nový trávník. Upravíme zahradní
chodníky a terasy, připravíme zahradní nábytek, bazény a grily na novou sezónu. Na zeleninové
zahradě práce vrcholí. Veškerá zelenina na zahradě roste, některá se sklízí, některá se vysazuje.
Rajčata, lilek a papriky zatím vysazujeme do skleníků nebo do fóliovníků. Do volné půdy vyséváme odolné letničky. Vysazujeme trvalky, příliš velké rostliny můžeme dělit. Protože už kvetou
ovocné stromy, ošetřujeme je chemicky proti květopasu, obaleči nebo pilatce (podle návodu).
K drobnému ovoci (jahody, rybíz atd.) přisypeme kompost. Duben je ideální měsíc pro výsadbu
meruněk a broskvoní. Koncem dubna připravujeme truhlíkové rostliny. Průběžně je otužujeme,
ale hlídáme předpověď počasí. Po 20. dubnu můžeme začít s výsadbou jiřin. Vyraší až po „třech
zmrzlých“. Koncem měsíce rovněž vysazujeme hlízy mečíků a ostatní teplomilné cibuloviny.
V dubnu kralují zahradám alpinky, narcisy, hyacinty a další jarní cibuloviny. Duben je plný barev.
V Ostravě dne 7. 1. 2019 Přeji vám, aby vám rozkvetlí poslové jara dělali jen samou radost.
Za ČZS Matelský Karel
Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí finančního úřadu
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Jizerské hory na běžkách

J

iž v letních měsících jsme uvažovali o tom, kam bychom vyrazili v zimě na běžky. Zvítězil
nakonec návrh na Jizerské hory, místo, kde se každoročně pořádá populární běžkařský závod
- „Jizerská 50“.
Ubytování jsme sehnali na soukromé chatě v Janově nad Nisou, v části Malý Semerink, kousek
od centra Jizerské magistrály - Bedřichova.
Každý den jsme vyráželi na perfektně upravené - frézované stopy v blízkosti horské chaty Královka, která byla necelé 2 km nad naší chatou. Odtud jsme vyráželi různými směry po Jizerské
magistrále po okruzích nad Bedřichovem, na trase směr Nová Louka a dál na Hřebínek nebo
Prezidentská a kolem přehrady Josefův Důl.
Jeden den ti nejzdatnější zvládli i celý závodní okruh „Jizerské 50“.
Na trasách Jizerské magistrály jsou chaty a boudy s občerstvením jako Prezidentská, Šamalová
chata na Nové Louce, bouda Hřebínek, bouda Knajpa, chata Smědava a jiné, takže občerstvení
po trase bylo dostatek, a proto jsme na naši chatu sjížděli někdy až v podvečer.
V letošním roce byl dostatek sněhu, který byl svěží a sypký (luxusní prašan), takže nebyl problém
správně namazat a užit si pěkné lyžovačky v krásném prostředí Jizerských hor. Pár z nás rovněž
využilo místních sjezdovek.
Večery jsme pak trávili při zpěvu s kytarou a country písničkami ve společenské místnosti naší
chaty.
Párkrát jsme také navštívili Aquapark NEMO (Babylon) v Liberci, který je po rekonstrukci interiéru přestavěn ve stylu Julesa Verna.
V pátek 8. 2. 2019 proběhla výroční schůze Klubu turistů Bolatice, na které byly vyhodnoceny
uskutečněné akce v roce 2018.
V minulém roce proběhlo celkem 21 akcí, kterých se zúčastnilo vždy více či méně členů.

Termín
2. 2.
10. 2. - 17. 2.
10. 3.
6. 4.
15. 4.
19. 4.
30. 4.
12. 5.
26. - 28. 5.
30. 6. - 7. 7.
28. - 29. 7.
12. - 14. 8.
18. 8.
28. - 30. 9.
13. 10.
13. 10.
26. 10.
10. 11.
17. 11.
23. 12.
29. 12.
duben - září

Akce turistů Bolatice v roce 2018

Akce
výroční schůze
Rejvíz na lyžích
Oslava MDŽ
Příprava pořadatelů na „Bolatickou 20“
Pochod a běh „Bolatická 20“
Den Země - brigáda
Pálení čarodějnic
Zájezd Dolní Morava
Morava - Drahanská vrchovina
Na kolech v Krušných horách
Divoká Oslava na kolech
Dolany - Pochod pre všetkých
Bolatické dožínky
Vysoké Tatry: Téryho a Zbojnická chata
Pochod po „Bolatické 20“ a na burčák
Zájezd na pochod po vinohradech
Pochod do Rohova na kolena
Poznávání krás Opavy
Pochod třemi zeměmi - Trojmezí a Hrčava
Pochod do Bělé - Forele
Lyžařský zájezd na Praděd
Cyklo výjezdy, sraz vždy ve čtvrtek cca v 18.00 u „C“ baru

V programu schůze byly dále navrženy akce pro tento rok. Jednou z nejdůležitějších akcí je
pochod a běh „Bolatická 20“. Letos se uskuteční 14. dubna 2019.
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Navržené akce turistů Bolatice
v roce 2019
Termín
26. 1. - 2. 2.
8. 3.
14. 4.

Akce
Lyžařský pobyt - Jizerské hory v Janově
Večerní posezení MDŽ
Pochod a běh „Bolatická 20“ - koupaliště a návštěva z družební obce
Doľany
30. 4.
Pálení čarodějnic v pískovně „Kupec“
11. 5.
Zájezd autobusem do Terchové Jánošíkovy diery
22. 6.
Vítání léta - sportovní den
29. 6. - 7. 7. Na kolech po vinařských stezkách Pálava
červenec
Alpy, výjezd auty podle zájmu
10. 8. - 12. 8. družební obec Doľany na Slovensku - „Pochod pre všetkých“
17. 8.
Dožínky 2019 účast v průvodu
27. - 30. 9.
Výstupy ve Vysokých Tatrách
12. 10.
Zájezd autobusem na pochod Vinařské vrchy
12. 10.
Kdo nepojede, tak pochod po „Bolatické 20“
25. 10.
Pochod na kolena do Rohova (pátek)
17. 11.
Bílou Opavou na vrchol Pradědu
6. 12.
Mikulášské posezení na koupališti
22. 12.
Pochod na „Forele“ - Zlatá neděle - pstruzi
28. 12.
Lyžařský zájezd na Praděd
duben - září Cyklo výjezdy, sraz vždy ve čtvrtek cca v 18:00 u „C“ baru
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FK Bolatice
– příprava na jaro v plném proudu

V

půli ledna zahájila postupně všechna naše
družstva zimní přípravu na druhou polovinu
soutěžního ročníku 2018/2019.
Po podzimní polovině celého ročníku, kdy je
naše áčko mužů na šestém místě tabulky, jsme
vstoupili do přípravy na jarní kola 1.A třídy pod
nezměněným vedením Víta Baránka, Petra
Bočka st. a Jirky Šuly. V hráčském kádru oproti
podzimu došlo zatím pouze k jedné změně, kdy
k nám z Darkoviček přestoupil Petr Buchvaldek.
Do přípravy se tedy zapojili všichni hráči, kteří
absolvovali podzimní kola, dále je doplnili někteří naši dorostenci.
Příprava probíhá již tradičně v úterý v hale ZŠ Bolatice a ve čtvrtky na hracích plochách v našem
areálu. Na začátku února absolvovali hráči čtyřdenní soustředění v horském prostředí slovenského Klokočova, na chatě Dětské organizace Kondor. Soustředění bylo zaměřeno především
na fyzickou přípravu a vzhledem k letošním sněhovým podmínkám, kdy bylo v terénech více
než jeden metr sněhu, byla příprava o to náročnější. Od poloviny února jsou součástí přípravy
i přátelská utkání na hřištích s umělým povrchem, především v Koutech, pokud však budou klimatické podmínky příznivé, tak v březnu bychom sehráli přátelská utkání radši na přírodní trávě.
Ostatní družstva klubu mají režim přípravy obdobný. U béčka mužů je trenérem Rudolf Rataj
s vedoucím Alfrédem Feilhauerem, dorost již několik let vede Mirek Kretek, mladší žáky vede
Ruda Rataj a o naše nejmenší benjamínky se stará David Steffek, Roman Kramář a Michal
Naše webové stránky jsou www.turistibolatice.cz, na kterých je fotogalerie z akcí a informace, Ballarin.
co se připravuje.
Koncem února u nás absolvovali zimní soustředění fotbalisté z naší družební vesnice Rudy z Pol					
Josef Blokeš ska. K ubytování využili turistickou ubytovnu Dětské organizace Kondor, ke stravování restauraci
Pod Kostelem. K dispozici jim byla hala ZŠ Bolatice a hojně využívali i náš sportovní areál.
Součástí jejich programu bylo i přátelské utkání s našimi muži, které se uskutečnilo v pátek 22.
února na umělé trávě v Koutech.
V průběhu února jsme ve spolupráci s vedením obce Bolatice uspořádali v hale základní školy
již 12. ročník turnaje v malé kopané pro tři věkové kategorie žáků pod názvem „O pohár starosty
obce Bolatice“. Tohoto, dnes již tradičního turnaje se zúčastnila družstva především z okolních
vesnic. Zájem je již tradičně tak velký, že jsme vzhledem k časové náročnosti nemohli potvrdit účast všem zájemcům. Prezentace turnajů, včetně výsledků a fotogalerie všech účastníků,
proběhla v týdeníku Region Opavsko a tím jsme opět zviditelnili klub, a především naši obec.
Poděkování patří vedení obce, v čele s panem starostou a místostarostou, všem organizátorům
turnajů z řad výboru, trenérům, vedoucím a rovněž rodinným příslušníkům, kteří zajišťovali pro
účastníky a diváky veškerý nezbytný servis.
Koncem prvního měsíce roku jsme v prostorách Kulturního domu Bolatice uspořádali náš sportovní společenský bál, na kterém jsme již tradičně vyprodali celý kulturní dům nejenom našimi
spoluobčany. O zábavu se nám na sále starala rocková kapela DRAIV z Kravař, která celý ples
hrála produkci českých a slovenských autorů. Poděkování patří všem organizátorům a především
našim sponzorům, kteří nám poskytli ceny do bohaté tomboly, jmenovitě: ARMAST Bolatice,
AUDIT - WEB Bolatice, AUTOMOTOLAND Hlučín, Autoservis Bortlík, Autoservis Stromský, AUTO TIP
Halfar, AZPEK Bolatice, BK Pneu - Jiří Ballarin, C bar - David Pomykal, Disco club Kravín, Elektro
Pavelek, FALS Ostrava, Galanterie Stoklasa, GIENGER Ostrava, ISOTRA Opava, Instalatérství Libor
Halfar, Instalatérství Petr Latka, Jaroslava Klemensová - MASOMA, Kadeřnictví Zuzana Monsbergerová, KAPPA CNC, Kotle kamna. cz, LANEX Bolatice, LB Gastro Dolní Benešov, Lité podlahy
Duda, MALHVO Bolatice, Marek Konečný, MDDr. Anna Enderová, MIT METAL, Obec Bolatice,
Pedikúra Magdaléna Teuerová, PEREVA Bolatice, PF Plasty cz, Pivní pohotovost Václav Slivka,
Razítkujeme cz, REAPRO Group, Restaurace Na Hřišti Bolatice, Řeznictví Maxmilián Ritzka, Stavebniny Janík, STARTRONIC, s.r.o., Vladimír Obrusník, Zahradnictví Zdeněk Mazal.
I touto cestou bych chtěl pozvat všechny členy Fotbalového klubu na výroční Valnou hromadu, která se uskuteční v sobotu 9. března od 16 hodin, a to v prostorách restaurace
Na Hřišti, kdy na programu bude hodnocení minulého roku a schválení plánů jednotlivých
Ceny:
první tři závodníci ve všech kategoriích obdrží věcné ceny dle možností sponzorů
úseků na rok 2019.
Pochod:
bude vylosován účastník na zájezd pořádaný turisty
Jarní mistrovská kola začínají o víkendu 23. a 24. března, kdy naše áčko zajíždí v sobotu na hřiště jednoho z favoritů celé soutěže, do Fulneku. Domácí premiéra bude v neděli 31. března
od 1530 hodin opět s jedním z favoritů, tentokrát z Jakubčovic. Béčko zahajuje jarní kola ve stejných termínech. Dorost a žákovská družstva začínají o týden, respektive čtrnáct dnů později.
Tímto srdečně zvu všechny naše členy a příznivce, aby přišli podpořit naše borce po celé nadcházející jaro.
Závěrem přeji všem členům, příznivcům a obyvatelům naší obce do celého letošního roku pevné
zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.
Za FK Bolatice Josef Boček, předseda klubu
www.turistibolatice.cz
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Příspěvek za Římskokatolickou farnost Bolatice

P

řed námi se otevírají další dva měsíce roku
– březen a duben. Čeká nás postní doba
a s tím související ztišení se a připomínka
ukřižování a vzkříšení Krista, vítězství života
nad smrtí, pravdy nad lží, spravedlnosti nad
nespravedlností a lásky nad nenávistí.
V dnešní společnosti se otázka smrti
vytěsňuje někde na okraj. Tím ovšem klesá
hodnota života jako takového, zatímco měřítko
materiálních hodnot, které určuje, kým jsme,
roste. Člověk se bojí uvažovat o tom, co bude
pak – až těch několik desetiletí našeho života
jednou skončí. Člověk si bojí připustit, že jednou bude stár a potřebovat něčí pomoc. A tak
filozofie „Mne se to (zatím) netýká, nebudu se
tím zabývat.“ – určuje směr našeho lidského
putování. Jakousi modlou se stalo, že si musíme všechno naplno užít. Kdo si něco naplno
neužije, je v očích druhých zvláštní. Ale kde je
řečeno, že člověk, který si jednoduše neužívá,
nemůže vést lepší a spokojenější život? Užít si
– znamená být zaměřen na jakýsi výkon, a když
výsledky nejsou podle očekávání nebo přijdou
chvíle, kdy je to či ono z nějakého důvodu užít
si nám nedopřáno, přichází zklamání, propad
do svého nitra, tíseň, úzkost a v dlouhodobé
perspektivě i deprese a pocity nicoty. Důležité
je prožít dobrý život, na jehož konci se nebudeme bát pohlédnout zpátky. Na jehož pozemském konci, jak křesťané věří, bude setkání
s Bohem a začátek života věčného.
Vše si jen užít, nebo prožít dobrý život?
Co si představujeme pod pojmem „věčný
život“? P. Aleš Opatrný říká, že výraz „věčný
život“ je jakousi zkratkou pro vyjádření nové
a nepopsatelné kvality života za hranicí smrti,
který je žit v bezprostřední blízkosti Boha, bez
působení zla a bez hrozby zániku. Tady nutně
vznikají otázky: Jaké jsou touhy současného
člověka? Co upřednostňuje dnešní Evropan?
A jak na to může odpovídat víra ve vzkříšení

a ve věčnost? Většina lidí v Evropě dnes nebojuje o holé přežití, a co potřebuje k životu,
to má. To vede člověka k touze užívat si pokud
možno všeho, co mu život nabízí, a hlavně
užívat naplno. Podléhá jakési filozofii – dnes
překročím hranice toho, co včera bylo jen
možné. A pokud není jeho prioritou užívat si,
prožít svůj život naplno v tom smyslu, že je třeba vše vyzkoušet, neorientuje se v nabízených
přemodernizovaných vymoženostech tohoto
světa, protože prostě a jednoduše je nepovažuje za důležité pro svůj život, pak může být
v očích druhých lidí podivný, možná i směšný.
Dnešní člověk příliš neplánuje budoucnost, míjí či odsouvá úvahy o konečnosti
života a jeho zájmy směřují spíše do prostoru tohoto světa než za jeho hranice. Mnohý
dnešní člověk rovněž nedisponuje zkušeností
s Bohem. Ostřeji řečeno: jak má člověk stát
o vzkříšení a život věčný u Boha, se kterým se
nezná, o něhož proto také nestojí, a k němuž
ho nikdo nikdy nepřivedl tak, aby s ním navázal vztah, prožívaný jako obohacující? Proto je
velmi přínosné, že v naší farnosti vzniklo Modlitební společenství sv. Moniky, které v modlitbách předkládá Bohu své děti, zvláště pak
ty, které víru sice přijaly, ale nepraktikují ji.
Jde o krátkou modlitbu na každý den v týdnu,
kterou se podle manuálu pomodlí každý člen
společenství během dne, kdy chce a na místě,
kde chce. Společenství se neschází a členové se modlí samostatně v soukromí. Jednou
v roce je za všechny členy tohoto společenství
sloužena mše svatá. Letos to bude ve čtvrtek
11. dubna v 18:00 hodin.
Postní doba v naší farnosti
Na Velikonoce se křesťané připravují
čtyřicetidenním obdobím nazývaným postní
doba, které začíná Popeleční středou. Ta letos připadne na 6. března a je dnem přísného
půstu a připomínkou pomíjivosti pozemského
života, kdy si máme uvědomit, že je nutno mít
na zřeteli hodnoty trvalé.
Následuje čtyřicetidenní postní období
spolu se šesti nedělemi. Neděle se do postní
doby nezapočítávají, poněvadž se za postní
dny nepovažují. V našem kostele se po celou
dobu postní budou konat pobožnosti Křížové
cesty. Ty nejsou jen příležitostí, jak si uvědomit, že náš život je plný bolavých skutečností.
Je to především jedinečný způsob, jak vědomě propojit to těžké v našem životě s Kristem
a s mocí jeho lásky, jak si uvědomit a prožít,
že na životní těžkosti nejsme sami.
Ve dnech 12. - 19. března 2019 zamíří
skupina čtyřiceti poutníků z naší, ale i okolních
farností, do Svaté země. Jde o jedinečnou možnost prožít postní dobu a přípravu na Velikonoce na místech, která jsou bezprostředně spjata
s životem Ježíše Krista a která známe z Bible.

Postní duchovní obnova
v Bolaticích
Konkrétní názvy přednášek

Názvy promluv v kostele
(témata budou více obecná – pro širší publikum):
Pátek 22. 3.
Sobota 23. 3.
Neděle 24. 3.

- Taktiky zlého ducha
- Působení zlého ducha skrze lež a bolestné vzpomínky
- Ochrana před působením zlého ducha

Bohatý duchovní program je spojený s každodenní mší svatou a celá pouť se uskuteční pod
duchovním vedením P. Lesława Mazurowského.
Postní duchovní obnova
Od pátku 22. března do neděle 24. března 2019 se v naší farnosti uskuteční postní
duchovní obnova. Téma bude „Projevy zlého
ducha v dnešní době“. Řeč bude o přístupových cestách zlého ducha, jak jeho jednání
ve svém životě rozpoznat a bránit se mu. Duchovní obnovu povede Václav Čáp, spolupracovník maltského exorcisty - otce Eliase Velly.
Duchovní obnova bude rozdělena do dvou
stupňů. Ty se budou lišit svou časovou a tematickou náročností. Jeden stupeň bude
obecný pro všechny a bude probíhat převážně
v kostele a druhý stupeň bude pro ty, kteří by
rádi hlouběji pronikli do problematiky, a tak
chtěli prohloubit své poznání Boha v ještě větší míře. Setkání druhé skupiny bude na faře
a bude nutné se do ní přihlásit. Bližší informace k této duchovní obnově jsou na plakátcích
a na internetových stránkách farnosti.
Před Velikonocemi bude rozšířená možnost přistoupit ke svátosti smíření. Je důležité
vykonat zpověď zvláště v tomto období. Mějme na paměti i skutečnost, že každý katolický křesťan má povinnost přijmout Tělo Páně
v době velikonoční. Rozpis zpovědníků a časy
jejich zpovídání budou zveřejněny v nedělních
ohláškách, na farních webových stránkách
a také na vývěskách.
Velikonoce - připomínka Kristovy oběti
Svatý týden začíná na Květnou neděli,
která letos připadne na 14. dubna. Průvod
symbolicky naznačuje, že následujeme Pána
na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho
kříže, abychom dostali také podíl na jeho
vzkříšení a životě. Při bohoslužbách této neděle se čtou pašije, které popisují odsouzení
a umučení Ježíše Krista. V tuto neděli bude
rovněž žehnání ratolestí.
Zelený čtvrtek letos bude 18. dubna.
Během večerní liturgie jsou připomínány dvě
události – ustanovení tajemství Eucharistie
a ustanovení kněžství. Obřad mytí nohou je
tím nejhlubším vyjádřením pokory a lásky,
která chce sloužit druhým. Jak říkají slova Písma svatého: „Vždyť ani Syn člověka nepřišel,
aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj
život jako výkupné za všechny.“
(Mk 10,45) Po bohoslužbě bude přenesena
Nejsvětější Svátost Oltářní do Getsemanské
zahrady a následovat bude adorace.
Velký pátek (19. dubna) je dnem přísného půstu od masa a újmy v jídle. Je dnem, kdy
se máme ztišit a rozjímat. Toho dne se neslaví
eucharistická oběť, ale obřady na památku
utrpení Páně. Ty mají tři části: bohoslužbu
slova (znovu se čtou pašije) zakončenou

přímluvami za celý svět, uctívání kříže a svaté
přijímání. V samotném úvodu velkopátečních
obřadů padá kněz před oltářem na tvář, aby
tak byla vyjádřena vděčnost Kristově oběti.
V závěru obřadů bude přenesena Nejsvětější
Svátost Oltářní do Hrobu Páně, kde bude opět
možnost adorace.
Bílá sobota letos připadne na 20. dubna.
Večer budeme slavit nejdůležitější bohoslužbu celého liturgického roku – Paschální vigilii,
na které budou obnoveny křestní závazky. Velikonoční vigilie je oslavou svaté noci, kdy Pán vstal
z mrtvých, rozlomil pouta smrti a porazil temnoty
zla. Prázdný hrob nám má ukázat, že jako vítěz
vystoupil z hrobu, aby nám otevřel cestu k životu.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod
velikonoční – oslavíme v neděli 21. dubna. Mše
této neděle má nejslavnostnější ráz v celém
liturgickém roce a je to mše svatá s povinnou
účastí. Takřka už dva tisíce let zaznívá v tuto
první neděli po jarním úplňku velikonoční poselství církve: „Kristus vstal z mrtvých!“ Proč
tuto událost slavíme? Jde o vyjádření radosti
z vítězství lásky a života. Vzkříšení je silnější
než smrt, láska přemáhá nenávist a hřích. Ukřižovaná láska je láskou vzkříšenou, přítomnou.
Církev nedokazuje Ježíšovo vzkříšení! Ona je
zvěstuje a prožívá v liturgickém slavení!
Nebojme se chvílí ticha
Poselství o vzkříšení se může dotknout
každého člověka. Bůh má veliký plán lásky
s člověkem. My lidé vytváříme projekty, ve kterých se tak často ztrácíme a utápíme. Sestavujeme projekty, ale Bůh má plán – lásky, života,
vzkříšení. Klademe si palčivé otázky po smyslu
lidské existence, po tajemství života a smrti.
Ale je důležité vydat se na cestu, hledat, ptát
se, chtít se s Bohem setkat.
Někde v hloubi duše člověk ví, že je možné nalézt odpověď na otázky, které ho sužují.
Že musí existovat řešení absurdity smrti, utrpení a nespravedlnosti. Odpovědi na tyto otázky
nemusí být pouhým výsledkem našeho uvažování a myšlenkových konstrukcí, ale mohou být
Božím činem, Božím dotekem. Budeme-li chtít,
pak Bůh sám nám odpoví a ukáže řešení. Řada
nejasností v našem životě pak může dostat podobu prázdného hrobu, jehož hlavním poselstvím je, že smrt nemá poslední slovo!
V ruchu světa a každodenního shonu
je třeba občas hledat chvíle ticha a samoty.
A postní doba k tomuto hledání přímo vybízí.
Jen tak člověk nezabředne v tom, že vše bere
jako rutinu, samozřejmost, jen tak se ubrání
povrchnosti, zmatkům a špatným rozhodnutím.
Přeji každému z nás krásný, pokojný a požehnaný čas, který je před námi!
Za Římskokatolickou farnost Bolatice
Pavlína Řehánková

Přednášky na faře pro přihlášené účastníky
(témata budou více konkrétní, rozvinutá do hloubky, propojená
s problematikou působení zlého ducha v naší době):
1.
přednáška – Okultismus – „Vlna tsunami“ v současné době
2.
přednáška – Vstupy pro zlého ducha
3.
přednáška – Možnost duchovního ohrožení:
					
Spiritualita New Age
					
Harry Potter
					
Jóga
4.
Rozlišování duchů a „konečná konfrontace“
5.
Osvobození, exorcismus

Spolky/Organizace
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Dvě zrcadla
– dva úhly pohledu
Bruno Ferrero
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Římskokatolická farnost Bolatice

VÍKENDOVÁ POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
22. – 24. 3. 2019
Téma: Projevy zlého ducha v dnešní době

- Vánoční příběhy pro potěchu duše

J

ednou si Satan vymyslel hru, aby se pobavil. Vytvořil ďábelské zrcadlo, které mělo kouzelnou moc: Co bylo krásné a dobré, to se v něm
zdálo ubohé a k ničemu, zatímco to, co bylo zlé a špatné, se zveličilo
a ukázalo se to přitažlivé.
Satan se se svým strašným zrcadlem vydal na cestu do všech končin světa. A všichni, kdo se do zrcadla podívali, zachvěli se. Každá věc se v něm
jevila znetvořená a všechno bylo ošklivé.
Zlomyslník se tím velmi bavil. Čím byly věci odpornější, tím víc se mu
líbily. Jednoho dne ho pohled do zrcadla tak uchvátil, že se začal
nezřízeně chechtat. Zrcadlo mu v tu chvíli vyklouzlo z rukou a roztříštilo se na miliony kousků. Mohutný vichr, který se rozpoutal, roznesl
kousky zrcadla do celého světa.
Některé kousíčky byly menší než zrnka písku a spadly do očí mnoha
lidem. Tito lidé začali vidět všechno zkresleně - všímali si jen toho,
co bylo špatné, a všude viděli jen zlo. Z dalších kousků byla vyrobena
skla do brýlí. Lidé, kteří nosili takové brýle, už neuměli rozeznat, co
je správné, ani neměli schopnost spravedlivě soudit. Nepotkali jste
náhodou takové lidi? Některé kousky zrcadla byly použity do okenních skel. Ti, kteří se dívali okny s těmito skly, viděli jen nesympatické
sousedy, kteří podle nich trávili čas vymýšlením špatností.
Když se Bůh dozvěděl, co se stalo, zesmutněl. Rozhodl se, že lidem
pomůže. Řekl: „Pošlu na svět svého Syna. On je můj obraz, moje
zrcadlo. Bude ukazovat mou dobrotu, mou spravedlnost, mou lásku.
Ukáže člověka takového, jakého jsem chtěl a zamýšlel stvořit.“
Ježíš tedy přišel jako zrcadlo pro lidi. Kdo na něho pohlédl, spatřil dobrotu a krásu, naučil se zbavovat se sobectví a lži, učil se žít
spravedlivě a nikým nepohrdat. Nemocní nacházeli znovu odvahu
k životu, zoufalí se posilovali novou nadějí. Ježíš těšil zarmoucené
a pomáhal lidem přemoci strach ze smrti. Mnoho lidí si zamilovalo
Boží zrcadlo a následovalo Ježíše. Dokázal v nich rozžehnout touhu
po dobru.
Byli ale také jiní, které zlo přemohlo. Ti si přáli Boží zrcadlo rozbít.
A tak byl Ježíš zavražděn. Ale vzápětí se zvedla nová vichřice: Duch
Svatý. Zvedl miliony kousků Božího zrcadla a rozvál je po celém světě.
Komu padl do oka malinký kousek tohoto zrcadla, začal vidět svět
a lidi tak jako Ježíš. V očích se mu ukazovaly především věci dobré
a krásné, spravedlnost a ušlechtilost, radost a naděje. A co bylo špatné a nespravedlivé, to mu připadalo, že je možné změnit a upravit.

Přednášející: Václav Čáp, misionář, teolog, spolupracovník a překladatel maltského kněze a exorcisty P. Eliase Velly
Místo konání: Kostel sv. Stanislava v Bolaticích a fara
Probíraná témata:
• Duchovní boj a působení našeho nepřítele – zlého ducha.
• Taktiky a otevřené vstupy zlého ducha.
• Otec lži a síla lží v našem životě.
• Projevy zlého ducha v evangeliu a v dnešní době.
• Duchovní učitelé a jejich pohled na působení zlého ducha.
• Je současná doba rozhodující konfrontací se Zlem?
• Může být křesťan pod vlivem zlého ducha?
• Okultismus, magie, spiritismus a jiné konkrétní projevy Zla.
• Ochrana před duchovním ohrožením a správný postoj ke zlému duchu.
• Ježíšovo vítězství – osvobození od spoutanosti zlým duchem.
Duchovní obnova bude vedena ve dvou směrech:
• promluvy přednášejícího v kostele a promítání filmu
v kině v Bolaticích pro všechny (nejen) farníky
• intenzivní duchovní obnova na faře pro přihlášené zájemce
(viz program)
Závěrečná modlitba, požehnání a ukončení postní duchovní obnovy.
CENA: 200,- Kč (zahrnuje 2x oběd a 2x večeři)
KONTAKT PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ: Pavlína Řehánková, tel. 728 733 409,
e-mail: PavlinaRehankova@seznam.cz
Prosíme, přihlašujte se včas, kapacita míst je omezena!
Duchovní obnova je pod záštitou P. Lesława R. Mazurowského,
bolatického faráře.

PROGRAM
Pátek 22. 3. 2019
16:30 – 17:00
Zahájení postní duchovní obnovy, Křížová cesta
(povede V. Čáp)
17:00 – 18:15 Mše svatá (promluva V. Čápa v kostele)
18:15 – 19:00 Večeře
19:00 – 20:00 Přivítání, přednáška 1. část
Sobota 23. 3. 2019
08:30 – 09:00 Chvály (hudební doprovod)
09:00 – 10:00 Přednáška 2. část
10:00 – 10:30 Přestávka
10:30 – 11:30 Přednáška 3. část
11:30 – 12:30 Oběd
12:30 – 13:30 Možnost tiché adorace v kostele a svátosti
smíření na faře
13:30 – 14:30 Přednáška 4. část
14:30 – 15:00 Přestávka
15:00 – 16:45 Promítání filmu s duchovní tematikou
v kině v Bolaticích
17:00 – 18:30 Mše svatá (promluva V. Čápa v kostele)
18:30 – 19:15 Večeře
19:15 – 20:30
Možnost přímluvné modlitby (V. Čáp, o. Leslaw)
Neděle 24. 3. 2019
08:00 – 09:30 Mše svatá (promluva V. Čápa v kostele)
10:00 – 11:30 Mše svatá (promluva V. Čápa v kostele)
11:30 – 12:30 Oběd
12:30 – 13:30 Přednáška 5. část - shrnutí, dotazy,
popř. svědectví
14:00 – 15:45 Promítání filmu s duchovní tematikou
v kině v Bolaticích

ROMEO A JULIE, poselství lásky

J

edno lednové nedělní odpoledne jsme s paní Maruškou a děvčaty ze scholy vyrazily do Ostravy. Naším
cílem byl romantický muzikál na motivy hry Williama Shakespeara - ROMEO A JULIE, poselství lásky uváděný v Divadle Jiřího Myrona.
Představení se nám moc líbilo. Krásná a strhující hudba, úžasné herecké a pěvecké výkony všech účinkujících, to vše, spolu s nádhernými Shakespearovými verši, v nás zanechalo hluboký dojem.
Celou cestu domů jsme si o tom povídaly a zářily radostí. Bylo to velice krásně strávené odpoledne, za které
moc děkujeme, a už teď se těšíme na nějakou příští společnou akci.
							
Za scholu Dorka Straková

V obchodě
– Bůh koná dobro skrze nás

J

ednomu chlapci se zdálo, že se ocitl ve velkém obchodě. Za pultem jako prodavač
stál anděl. „Co tu prodáváte?“ zeptal se kluk.
„Všechno, co si přeješ,“ odpověděl krátce anděl.
Chlapec začal vypočítávat svá přání.
„Přál bych si, aby skončily všechny války na světě, aby byla všude spravedlnost,
abychom byli snášenliví a velkodušní k cizincům,
aby bylo v rodinách víc lásky, aby měli všichni práci, abychom v církvi měli k sobě blíž
a ...“
Anděl ho přerušil: „Je mi líto, chlapče. Ty jsi mě špatně pochopil. My neprodáváme
plody, my prodáváme jenom semena.“
			
Z knihy Bruna Ferrera Příběhy pro potěchu duše
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Klub seniorů Bolatice

D

ne 12. 12. 2018 v 18.00 hodin, u příležitosti programu Česko zpívá koledy, již třetím rokem pořádal Klub seniorů zpívání koled na schodech kostela sv. Stanislava. Sešla se hojná
skupina seniorů, doplněná o kolemjdoucí a farníky, kteří šli v tuto dobu z pobožnosti v kostele.
Příjemný zážitek ze zpěvu jsme umocnili „ štamprličkou medoviny“ a pokojně se rozešli do svých
domovů.
Přes nepřízeň počasí jsme se v hojném počtu zúčastnili akce pořádané Obecním úřadem v Bolaticích „Koledy ve skanzenu“, které skupina seniorek obohatila povídáním a zazpívala několik
hlučínských vánočních písní. Tradičně jsme předali panu faráři P. Leslawu Mazurowskemu dáreček pod stromeček, balíček vánočního cukroví.
V lednu jsme zahájili plesovou sezonu „Růžičkovým plesem“. Překvapila nás hojná účast a velmi
bohatá tombola, za kterou děkujeme všem sponzorům. O kulturní program se postaraly tanečnice z řad členek Klubu seniorů, které se představily v nápaditém oblečení zdobeném růží,
a za potlesku přihlížejících předvedly Radeckého pochod. Krásně růžemi zdobené návštěvnice
plesu měly růže zapletené ve vlasech, ozdobené šaty a ruce a jejich partneři měli růži v klopě
saka. Všichni, za hudebního doprovodu skupiny Trio Loko, se postarali o příjemnou atmosféru.
Posedět jsme mohli v bufetu, který návštěvníkům nabízel příjemné posezení a občerstvení. Těšíme se na příští setkání.
Dne 14. 2. 2019 jsme navštívili ostravské Divadlo Jiřího Myrona, ve kterém jsme zhlédli muzikál
Rebeca. Jsme rádi, že nejen členové Klubu seniorů, ale občané Bolatic měli o divadelní představení zájem a mohli jsme z Bolatic a Borové vypravit zcela zaplněný autobus.
Přijďte mezi nás. 					
Klub seniorů Bolatice
Děkujeme všem sponzorům a účastníkům plesu za dary do tomboly a členům Klubu seniorů
za přípravu a dary.
Stavitelství UVARA, OBECNÍ ÚŘAD Bolatice, MASÁŽE – pí Romana Šoltová, KERAMIKA - pí Vlková, ZAHRADNICTVÍ Mazal, Armast, PETROMETAL, MALHVO, LANEX a.s., CONROP, s.r.o., ELEKTRO
Michalík, GENERALI - pojišťovna, KAPPA CNC, BAR „CÉČKO“ p. Pomykal, Řeznictví - Maxmilián
Ritzka, p. Kurka, AZPEK, ELEKTRO Pašek, TETA - drogerie, TUTTY - obchod, ŠÁRKA - kadeřnictví,
BRASCHKE pí Solichová, p. Hafera Jaroslav, p. Šimeček J + J, p. Ploch Rostislav, pí Kurková
Drahuška, pí Monsbergerová - kadeřnictví, ŠÁRKA - obchod, pí Baránková - manikúra, pí Jakšová Eva, pí Ďuricová, p. Stromský, p. Pagáč, pí Kolarčíková - manikúra, p. Fuss Josef, p. Fuss
František, pí Nohálová - lékána.			
					
Za Klub seniorů Lýdie Peterková

Spolky/Organizace
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Předsilvestrovský pochod mladých hasičů z Bolatic
a jejich rodičů

N

a sobotu 29. prosince 2018 byl naplánován předsilvestrovský pochod mladých hasičů a jejich rodičů. Od ranních hodin nám počasí nepřálo, neboť pršelo, ale my jsme však navzdory tomu nezaháleli a chvíli po desáté hodině jsme vyrazili od hasičské zbrojnice na Ruždinu.
Po rozdělání ohně si děti a dospělí opekli klobásky a prohodili nejedno slovo. Po jídle si děti
zahrály různé hry a dospělí diskutovali na všeobecná témata. Více jak dvě hodiny utekly rychle
a my zvažovali, co ještě podniknout. Rozhodnutí padlo rychle, půjde se procházkou na Borovou
se zastávkou u hospody. Půlhodinka odpočinutí stačila a naše kroky opět směřovaly do Bolatic
zadní cestou. Cestou zábava pokračovala formou zábavných her a rodiče se samozřejmě také
přidali. Procházka tak uběhla velmi rychle a my se ocitli před hospodou Pod Kostelem, kde se
naše cesty měly rozdělit. Nechtělo se nám domů, a proto jsme ještě poseděli venku. Opět jsme
se dobře pobavili v předposledním dni loňského roku. Nakonec se naše cesty rozešly, všichni
jsme vyrazili do svých domovů, ale ještě před tím jsme si popřáli vše nej do nového roku.
Všem zúčastněným chci poděkovat, že i přes nevlídné počasí přišli a užili si tak skvělý den.
					
Za SDH Bolatice Andrea Pytlíková

OBECNÍ PLES
J

ako každý rok i letošní poslední lednovou sobotu zazněly slavnostní tóny kapely JenTak Band
a reprodukované hudby, aby uvítaly společně s panem starostou a mladým párem u vstupu
do sálu kulturního domu návštěvníky Obecního plesu. Samozřejmě nechyběla malá štamprlička
„ohnivé“ vody a krásná růže pro dámy.
Po slavnostním předání drobných dárečků oceněným mladým sportovcům Bolatic a Borové,
kteří vzorně reprezentují naši obec při různých soutěžích, utkáních, závodech, zatančil taneční
pár mladých tanečníků. Ten vystupuje na Obecním plese již několik let. Přítomní obdivovatelé
mohou na tanečním páru sledovat jak tolik přirozené taneční pohyby v latinsko-amerických
tancích, tak to, jak rostou, jak se nejen tanečně vyvíjejí, a jak se rok od roku více zdokonalují.
Dospívající tanečníky doplnil ještě věkově starší taneční pár, který působil stejně krásně, elegantně a přirozeně při každém tanečním kroku.

Do 22,30 hodin si mohli hosté popovídat se svými přáteli a známými, zatančit si, nebo vyplnit
čas vlastním programem. Pak totiž nastoupili Bobři s novým číslem, ve kterém zazněla notoricky
známá ABBA. Jejich představení je vždy právem očekávaným bonbónkem plesu. Nové kostýmy,
tentokrát v tyrkysové barvě, odrážely na parketu světlo a tím se blýskaly. Dalším bodem programu před půlnocí bylo malování světlem s titulem traveling. V příběhu o cestování, kde mladé
děvče s hochem jelo na společný romantický výlet, který zakončili v Bolaticích před zámkem.
Malíř, který show předváděl, je opravdu umělec, který během cca 12ti minut předvedl malířské
a sportovní umění, když běhal kolem pětimetrového plátna ze všech stran a u toho kreslil světelné efekty, které se po chvilce vytrácely a měnily malbou na další. Půlnoční vyzvedávání cen
a losování o hlavní ceny potěšilo všechny vyhrávající. Sponzoři se postarali i tentokrát o krásné
a hodnotné ceny, za což jim upřímně děkujeme!
Výzdoba kulturního domu tentokrát zářila ve fialovo-stříbrné barvě. Děvčatům ze Zahradnictví
Mazal se opět převelice povedla.
Věříme, že si návštěvníci ples užili, každý si vybral to své a příští rok přijde znovu.
						
Gabriela Bočková
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Kultura

Z adventního koncertu novoroční

K

do si zakoupil vstupenku na adventní koncert v podání opěrní pěvkyně Andrey Tögel Kalivodové a Moravského klavírního tria, jistě ví, o čem název tohoto článku vypovídá. Zmiňovaný
koncert byl původně plánován na 17. prosince 2018. Avšak v tento den pořadatelům agentura
oznámila, že je paní Andrea bez hlasu, tudíž se koncert může buď zrušit úplně, nebo posunout
na jiný termín. Bez přemýšlení jsme svolili k náhradnímu termínu 6. ledna 2019 a dobře jsme
udělali. Koncert byl famózní, zpěvačka měla skvělou formu, což dokazovala tím, že v našem

kostele uzpívala bez jakékoliv techniky, mikrofonu všechny předem pečlivě vybrané skladby. Moravské klavírní trio je také třeba vyzvednout. Přítomní posluchači měli chvílemi pocit, že hrál
jen jeden hudební nástroj, jak byl dokonale sladěný každičký tón klavíru, houslí a violoncella.
Hudebníci nedali během koncertu na sobě znát, že je náš kostel velice chladné místo. Je potřeba
vyzdvihnout i obecenstvo, které statečně zimu přežilo, a troufáme si říct, že tou nádherou excelentního výkonu všech umělců chlad moc nevnímalo a celý koncert si patřičně užilo.
						
Gabriela Bočková

NEPÁL – HIMALÁJSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Po několikaletém usilování o zajištění termínu besedy se známým cestovatelem Jiřím Kolbabou
se podařilo přednášku konečně 7. února uskutečnit i v našich Bolaticích. Prodej vstupenek
jsme zahájili již před Vánocemi, aby mohli „ježíškové“ zakoupenou vstupenkou pod vánočním
stromkem svým blízkým udělat radost. Zpočátku to vypadalo, že o vstupenky nebude velký
zájem, ale posledních 14 dnů před besedou s tématem Nepál – Himalájské dobrodružství byl
zájem horentní. Tudíž se vstupenky během několika málo dnů vyprodaly.
K samotné besedě: Pan Kolbaba měl připraveno dvouhodinové vyprávění, doplněné diapozitivy

VČERA NEDĚLE BYLA
- je název zábavného pořadu v podání legendární zpěvačky, herečky Pavlíny Filipovské
v doprovodu p. Pavla Skalického.
Známé melodie, povídání nejen o otci, panu Františku Filipovském, můžete slyšet a vidět v bolatickém kulturním domě 24. dubna 2019. Předprodej vstupenek: OÚ Bolatice,
přízemí, pokladna, G. Bočková, tel: 553 654 996.
						
Gabriela Bočková

z tří set kilometrové himalájské mise, kterou na závěr doplnil rychlými kvízovými otázkami pro
dospělé a děti. Pro soutěžící nechyběly odměny s fotografiemi z cest. Poutavé vyprávění o náročném vysokohorském treku doplňovaly na promítaných fotografiích milé tváře tolik pohostinných,
ale velice skromně žijících domorodců, jejich tradice, zvyky, místní fauna a flóra a další skvosty
hornaté země. Své nezapomenutelné zážitky cestovatel přenesl i na nás, posluchače. Děkujeme,
Jirko, za příjemné cestovatelské chvíle strávené po boku nejen přátelského, ale také moudrého,
chytrého a vtipného člověka, plného optimismu, radosti ze života.
					
Gabriela Bočková
Inzerce

POKRÝVAČSTVÍ
KLEMPÍŘSTVÍ
TESAŘSTVÍ
Ondřej BALAJ
Vlčoch 810, Štěpánkovice-Svoboda 747 28
Tel.: 777 630 309
e-mail: balajondrej@centrum.cz
www.strechybalaj.cz
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Zapomínání

můžeme předcházet
S

tárneme a každý by rád prožil stáří v dobrém zdravotním a duševním stavu bez úplné závislosti na ostatních. Každý se sám podle svých potřeb, možností a znalostí (vědomostí) stará o své tělo - ať již zdravou stravou,
pohybem, návštěvami lékaře, rehabilitací, pobyty v lázních či užíváním léků a vitamínů. Jen někoho ale napadne, že je stejně možné pečovat i o svůj mozek a jeho
fungování jinak než užíváním speciálních léků.
Alzheimerova choroba (demence) patří k nemocem,
které vzbuzují v lidech obrovský strach. Všichni už o ní slyšeli, existují příběhy zpracované v knihách, ve filmu. Přesto je
opředená otázkami. Demence je provázena mnohdy velkou
neinformovaností veřejnosti, mnoha předsudky i strachem,
a někdy je i tabuizována. Důvodem toho je smutný fakt,
že nevíme, koho z nás demence postihne, dosud neumíme jejímu vzniku zabránit a nevíme ani, jak ji zcela vyléčit.
Dokážeme pouze rozpoznat její projevy a její rozvoj brzdit
a usměrňovat. Velmi záleží na tom, jak s člověkem s demencí budeme zacházet, podporovat jej a pomáhat mu.
Avšak nebylo by správné se demence zbytečně bát, a proto
potřebujeme znát informace.
Ty nám ji pomohou rozpoznat a začít co nejdříve s terapií
- anebo naopak, pomohou nám, abychom se ujistili o tom,
že v daném případě lze demenci vyloučit.
Faktem ovšem je, že demence celosvětově stále přibývá a její problematika zasahuje širokou
oblast člověka. Tak se stává tíživým problémem dnešní doby, kdy je občas přirovnávána k nevyléčitelné epidemii stáří. „Říká se, že úroveň a vyspělost kultury společnosti se rozpozná pod-

le toho, jaký postoj zaujímá ke svým nejslabším jedincům.
„Lidé postižení demencí potřebují speciální přístup, porozumění, velkou pomoc a respekt společnosti,“ uvedla Mgr. Renata Rychlíková, ředitelka Fosanima o.p.s., která se aktivně
věnuje nejenom osobám s demencí, ale také lidem, kteří
pečují v domácím prostředí o seniory a seniory s demencí.
„Důležitou oblastí, které můžeme sami pomoci, je prevence,
v podobě vyšetření paměti a jejího aktivního procvičování.
Vyšetření paměti je zdarma a zabere hodinku času,“ říká
Renata Rychlíková.
Trénování paměti je jedním ze způsobů udržování duševní svěžesti a samostatnosti během postupujícího věku.
Představuje určitou zátěž, která udržuje mozek činorodým,
a zároveň se stává pilířem budování náhradních rezerv při
počínajícím zapomínání. „Při aktivním přístupu seniora
k procvičování paměti lze předpokládat kompenzaci přirozeného úbytku paměti a prevenci zapomínání,“ dodala
Rychlíková.
Bližší informace naleznete na webových stránkách
www.fosanima.cz, ke kontaktování můžete využít také email: fosanima@seznam.cz nebo telefon: 603 816 550.
Tímto bychom vás chtěli také pozvat na besedu na toto
téma, která se uskuteční 12. dubna 2019 od 16:00 hodin v Městské knihovně v Kravařích
(vstup zdarma, budova knihovny je bezbariérová). Dozvíte se spoustu užitečných informací
i o testech paměti. Budete-li mít zájem testy paměti absolvovat, budete se moci s přednášející
domluvit na termínu. Samozřejmě také vyšetření paměti je pro zájemce zdarma.
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Kultovní komiks zamíří do Hlučína
Z

a pět let své existence se internetový komiks Opráski sčeskí historje stal fenoménem. Jeho
knižní zpracování patří k bestsellerům a samotný komiks se dočkal dokonce vlastní výstavy
v Národním muzeu.
Nyní slavný komiks zavítá vůbec poprvé do Moravskoslezského kraje. Muzeum Hlučínska totiž
připravilo ve spolupráci s Muzeem města Brna výstavu Lucemburské opráski, která prostřednictvím kultovního komiksu přibližuje panování Lucemburků na Moravě. Téma je zásluhou
Palackého, Jiráska a dalších vykladačů českých dějin veřejnosti téměř neznámé, v dějepisu
na něj zkrátka nezbylo místo. Proto by si výstavu neměli nechat ujít příznivci lokálních dějin
stejně jako milovníci humoru. Ostrovtipem totiž Opráski nešetří. Historie je v jejich podání
zábavná a hravá. Někoho možná zarazí poněkud svébytné nakládání s českým jazykem – to
však k Opráskům neodmyslitelně patří. Výstavou kultovního komiksu Muzeum Hlučínska naplňuje myšlenku prezentovat opomíjené součásti českých dějin. Na slezské Přemyslovce tak symbolicky navážou moravští Lucemburkové. Nechybí ani bohatý doprovodný program pro školy,
interaktivní dílna a fotokoutek. Výstava Lucemburské opráski potrvá v Muzeu Hlučínska od 20.
února do 8. května.							
-ji

Vítání občánků

N

eděle 17. února patřila našim malým občánkům, kteří se narodili v minulém roce.
Do svazku obce bylo přivítáno 44 dětí - 17 holčiček a 27 chlapečků. Tento významný
den si kromě rodičů s miminky nenechalo ujít také několik babiček, dědečků a dalších členů rodiny. Nádhernou atmosféru navodily písničkami a básničkami děti z MŠ
a školní pěvecký sbor. Šťastný, spokojený a bezstarostný život popřály dětem 3 sudičky.

Po kulturním vystoupení byli noví občánci přivítáni starostou obce Mgr. Herbertem Paverou.
Malý občánek obdržel jako dar od obce obálku s finanční hotovostí, pamětní list, osušku
s vyšitým jménem a maminka kytičku.
Na závěr proběhlo společné focení a všichni měli možnost využít dřevěné kolébky,
do které si mohli položit své miminko a vyfotit se se sudičkami.
Touto tradiční akcí děkujeme rodičům, že přivedli na svět občánka, který bude žít v naší
obci a dětem přejeme nejkrásnější cestu životem.
					
Marcela Bochňáková
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Vytřiďte šatník pro
D

ruhou dubnovou sobotu se v Bolaticích
bude konat již tradiční sbírka oblečení pro
dobročinné second handy Moment. Občané
tak mají opět příležitost vytřídit své skříně
ve prospěch dobré věci.
„ V domácnosti každého z nás se najdou věci,
které už tak docela nepotřebujeme nebo nechceme. Ve skříních se nám kupí oblečení,
do kterého se už nevejdeme nebo by nám
prostě už dost neslušelo.
„Je stále pěkné a funkční a nám je líto ho
vyhodit,“ říká Markéta Soukupová, ředitelka
Moment ČR, o.p.s.
A právě proto je tu Moment. Jeho obchody
fungují na principu dárcovství a prodeje přebytečných věcí z domácností běžných lidí.
Výnosem z prodeje finančně podporuje dalších 6 veřejně prospěšných organizací (denní
stacionář Žebřík, Mobilní hospic Ondrášek,
Kola pro Afriku, Save Elephants, Českou koalici pro ochranu biodiverzity CCBC a Lesní klub
Bezinka).
Jenom v loňském roce jim Moment přispěl
částkou 1 386 345 Kč.
„Jsme moc šťastní za každý kvalitní dar,
který můžeme zpeněžit a pomoci tam, kde
je třeba,“ dodává Markéta Soukupová.
Jedna taška darovaných pěkných věcí se
v Momentu může proměnit například v hodinu a půl péče o nevyléčitelně nemocného člověka pod zdravotnickým dohledem Mobilního
hospice Ondrášek nebo hodinu expresivní terapie pro klienty denního stacionáře ŽEBŘÍK.
Budeme rádi, když nám darujete věci pěkné
a funkční. Čím lepší kvalita, tím rychleji se
prodá a rychleji pomůže námi podporovaným
projektům.
Můžete darovat:
- Oblečení (vyprané, bez fleků, nepotrhané)
- Obuv (čistá, nezničená)
- Hračky, hry, sportovní potřeby (kromě kol),
- Bižuterie, kabelky, bytový textil,
- Sklo, keramika, drobné bytové doplňky
Ze sortimentu sbíraných věcí vyřazujeme:
elektroniku všeho druhu, knihy a CD.
Ano, je to i vaše skříň, která může páchat
neskonalé dobro. Přidejte se k veřejné sbírce
v Bolaticích.
14. dubna od 9:00 do 11:00 hod. v bývalé
kotelně obecního úřadu.
Zaměstnanci Moment ČR, o.p.s.
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OBYVATELÉ HLUČÍNSKA
DAROVALI V TŘÍKRÁLOVÉ
SBÍRCE REKORDNÍ
ČÁSTKU

H

lučín, 14. 1. 2019 – Přes tisíc koledníků na Hlučínsku vybralo v rámci Tříkrálové sbírky částku 2 330 509 Kč, což je rekordní výsledek v 18leté historii sbírky. Většina vykoledované částky zůstane v regionu a pomůže k zajištění kvalitní péče o umírající,
nemocné a znevýhodněné lidi.
„Rád bych upřímně poděkoval místním obyvatelům, že přijali koledníky s otevřenou náručí a přispěli na dobrou věc. Hlučínsko opět patří k nejštědřejším regionům v rámci celé ČR. Také chci
poděkovat všem koledníkům, koordinátorům, zástupcům farností a měst a obcí. Bez jejich oběti
a nadšení by sbírka nemohla být tak úspěšná,“ řekl ředitel Charity Hlučín Pavel Sobol.
Z celkového výtěžku sbírky zůstane dle stanoveného klíče na Hlučínsku 65 % vykoledované
částky, což je 1 514 831 Kč. Ty plánuje Charita Hlučín použít na zajištění péče o umírající,
nemocné a znevýhodněné lidi. Část výtěžku půjde na nutné opravy v domově pro seniory a také
rekonstrukci charitního domu v Hlučíně.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. V roce 2018 se v celé ČR vybralo přes
116 mil. Kč. Na Hlučínsku se letos do sbírky zapojilo 311 skupinek, což představuje přibližně 1000 dobrovolníků. Další desítky lidí pak pomáhaly se zajištěním sbírky ve farnostech
a na městských a obecních úřadech. Pro koledníky připraví Charita Hlučín poděkování v podobě
pozvání do kina v Bolaticích.
					
Tisková zpráva Charity Hlučín

Ohlédnutí a poděkování
za Tříkrálovou sbírkou
2019

L

etošní Tříkrálová sbírka proběhla
v naší farnosti 4. a 5. ledna. Do našich
domácností zavítali tříkráloví koledníci,
kteří nám popřáli vše dobré v novém
roce a přinesli zprávu o příchodu Boží
lásky na svět.
Koledníci svým koledováním pomohli
naplnit pokladničky charity penězi, které jsou určeny na pomoc lidem v nouzi
zejména v naší diecézi. V Bolaticích
a na Borové se vykoledovala krásná částka celkem 137 664 Kč, je to
o 7 091 Kč více než loni.
Celkem koledovalo v naší farnosti 26 skupin, což je 104 dobrovolníků z řad dětí a dospělých. Děkujeme každému, kdo se podílel na Tříkrálové sbírce. Těm, co koledovali
i všem, kteří otevřeli svá srdce, přijali koledníky do svých domovů a přispěli jakýmkoliv
darem. Poděkování patří zejména paní Aničce Harasimové, která celou tuto sbírku
v naší obci organizuje.
Pro všechny koledníky a vedoucí skupinek bude už tradičně připraveno poděkování
v podobě filmového představení (název představení, termín i čas promítání bude
upřesněn).
		
Za koordinátorky Tříkrálové sbírky Andrea Pavlíková

Inzerce
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

leden - únor 2019

Narození:
			4
Úmrtí
			

6

Jubilanti
99 let – 1, 97 let – 2, 93 let – 1, 85 let – 2,
80 let – 5, 75 let – 3, 70 let – 7
Diamantová svatba 		
1
Zlatá svatba 			
5
			
Marcela Bochňáková

Máte-li rádi kulturu a sport,
můžete si vybrat z řady
připravovaných akcí:

Š

těpánkovický ochotnický spolek si Vás dovoluje pozvat na divadelní představení Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem. Tato hra našeho největšího Čecha Járy Cimrmana
(tato pocta mu však byla odepřena nepřejícími v anketě o největšího Čecha) se skládá ze dvou
částí: semináře a samotné hry. Seminář pojednává o vzniku hry a hra samotná pak vypráví
srdceryvný příběh o dobytí severní točny českými otužilci, kteří tam stanuli dříve nežli oficiální
dobyvatel Robert Edwin Peary. Nechtěli ale, aby toto prvenství připadlo nenáviděnému Rakousku, a proto se k němu nepřiznali.
Představení jsme sehráli úspěšně na naší domovské scéně a nyní bychom ho chtěli předvést
i Vám v sobotu 16. března od 18,00 hod. v bolatickém kulturním domě. Doufáme, že se představení bude líbit. Těšíme se na Vás!
					
Štěpánkovický ochotnický spolek

Pozvánka na výstavu

V

ážení spoluobčané, dovoluji si vás pozvat na výstavu
fotografií paní Marie Šoltysové
a Kristiny Adamcové, studentek Univerzity třetího věku
v Opavě. Výstava je instalována ve vstupním prostoru
a na schodišti Domu obchodů
a služeb. Fotografie představují
průřez tvorbou obou protagonistek. Zachycují okolí Bolatic,
portréty, zátiší a cestovatelské
fotografie. Vzhledem k tomu,
že minigalerie Čekárna už ukončila svou činnost z důvodu chystané demolice objektu, bude
výstava v Domu obchodů a služeb na neurčitou dobu. Autorky tímto děkují Obecnímu úřadu
v Bolaticích, zvláště panu starostovi, že poskytl tento prostor pro výstavu a také panu Janu
Duxovi a paní Janě Štěpáníkové z Komise mládeže, sportu a pro volný čas za pomoc a vstřícnost
při instalování fotografií a organizační zajištění vernisáže výstavy.
Srdečně zveme všechny milovníky fotografování ke zhlédnutí vystavených exponátů.
Kristina Adamcová

5. 3. - Rozloučení s masopustem a pochováním basy
10. 3. - Členská schůze (pořadatel: SNS Bolatice)
16. 3. - divadelní představení DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
22. - 24. 3. - Jarní/letní burza pro dospělé a děti - kulturní dům
(pořadatel: místní dobrovolníci)
29. 3. - Svatováclavský koncert v kostele sv. Stanislava Bolatice
6. 4. - beseda jediného československého kosmonauta Vladimíra Remka
6. 4. - Bolatická „30“ - závod horských kol (pořadatel: SCB Bolatice)
14. 4. - Bolatická „20“ - běh a pochod (pořadatel: Klub českých turistů Bolatice)
21. 4. - Velikonoční veselice (pořadatel: Farnost Bolatice)
24. 4. - zábavný pořad Včera neděle byla v podání Pavlíny Filipovské a Pavla Skalického
25. 4. - Den Země
30. 4. - Stavění májky na skanzenu
						
Gabriela Bočková
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Tandemové seskoky a vyhlídkové lety - 100% adrenalin
na letišti v Dolním Benešově - Zábřehu

P

okud máte rádi adrenalinové sporty a krásné zážitky, tak vám doporučujeme navštívit letiště v Dolním
Benešově - Zábřehu. A právě
nadcházející jarní měsíce
jsou vhodnou příležitostí
objednat si tandemový seskok padákem či let letadlem
nad obcí i regionem.
1. Air Hit Morava nabízí tandemové seskoky:
Tandemový seskok je originální dárek pro každého od 8 do 100 let. Air Hit Morava se po delší
přestávce vrátila z letiště Kunovice na mateřské letiště Dolní Benešov - Zábřeh. Tandemové
seskoky pro širokou veřejnost provozují o víkendech od května do konce října.
Můžete prožít nezapomenutelný zážitek z volného pádu, rychlostí až 240 km/h a 8 minut klouzavého letu na padáku, který můžete sami řídit ve společnosti profesionálního pilota.
Tým profesionálů Air Hit Morava se těší na vaši návštěvu.
Více informací o seskocích najdete na www.tandemovyseskok.cz, popř. můžete zavolat na telefonní číslo 607 150 150.
2. Slezský aeroklub Zábřeh nabízí vyhlídkové lety i seskoky padákem:
Chcete-li se proletět nad Bolaticemi, Hlučínskem či Opavskem, můžete se proletět ve dvoumístných či čtyřmístných letadlech. A můžete se u nich naučit i pilotovat motorové i bezmotorové letadlo. Slezský aeroklub nabízí prostřednictvím svého Paraklubu také výcvik seskoku
padákem. Více informací naleznete na www.lkza.cz, popř. na tel. číslech +420 553 655 077,
+420 602 731 152 či
e-mailu aeroklub@lkza.cz.
3. Klub létání Zábřeh nabízí získání pilotního průkazu:
Máte-li zájem získat pilotní průkaz na ultralehké letadlo či vírník, můžete se s důvěrou obrátit
na zástupce Klubu létání Zábřeh. S letadly klubu se také můžete proletět nad naším regionem.
Členy klubu jsou i velmi známé osobnosti, jako bývalý polský prezident Lech Wałęsa či polský
kosmonaut
Mirosław Hermaszewski. Začátkem dubna navštíví letiště a klub také první československý
kosmonaut Vladimír Remek.
Více informací o Klubu létání - Zábřeh najdete na www.letani-zabreh.cz, popř. můžete zavolat
na tel. čísla 737 871 590, 774 697 030 nebo můžete napsat na e-mail: klub-letani@email.cz.
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Inzerce

chytrá

rodina
je u 211 a ví proč
Pomáháme plnit vaše předsevzetí

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

N OV Á P R OV O Z N Í D O B A 2 0 1 9
budova DOS, Hlučínská 6, 747 23 BOLATICE

Pondělí

9 – 11
zavřeno

Úterý
Středa

9 – 11

9 – 11

Sobota / Neděle

(servisní den)

13 – 16

zavřeno

Čtvrtek
Pátek

13 – 16

(servisní den)

13 – 15
zavřeno

tel.: 737 500 876, 604 657 463 / e-mail: pocitace@rehanek.net
https://premio.pocitacenaprajzske.cz http://eshop.pocitacenaprajzske.cz

Provoz prodejny může být z důvodů vykonávání servisní zakázkové činnosti
omezen či dle dohody změněn. Omluvte prosím případnou nepřítomnost.
Svůj požadavek nám prosím sdělte elektronicky či telefonicky.
Objednávky z eshopu přijímáme a vyřizujeme nepřetržitě.

Zdraví

Bonusy

Cestovní
pojištění

Lékař na
telefonu

Program

slev a výhod

MÁTE POTÍŽE S POČÍTAČEM, SERVEREM, SÍTI?

https://podpora.rehanek.net

Inzerce
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Vyřizujeme kotlíkové dotace
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