BOLATICKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
milí Bolatičtí a Borovští,
ani nevíte, jak je těžké
psát úvodník zpravodaje,
protože by měl vždy něco
zajímavého sdělit.
A témata není jednoduché
vymýšlet. Někdy přicházejí sama díky tomu,
co se děje v obci i v naší republice, jindy
zase dlouho váhám, zda o něčem napsat,
neopakovat se a hlavně čtenáře zaujmout
a nenudit.
Ve čtvrtek 17. dubna jsem si koupil časopis
Reflex a hned jsem věděl, o čem budu psát.
V článku k oslavám Velikonoc napsal Dariusz
Sputa, kněz Římsko-katolické farnosti v Ostravě – Kunčičkách: Poselství velikonočních
svátků je jednoduché. Tváří v tvář se usmívat, protože díky zmrtvýchvstání je láska
silnější než nenávist, dobro silnější než smrt.
A ve svém vyznání také napsal: Když jdete
mezi lidi, nezapomeňte s sebou vzít srdce.
Krásné poselství, viďte.
A na ně navazuje další článek, ve kterém je
rozhovor s hokejovým trenérem a mentálním
koučem Marianem Jelínkem. Kromě toho,
že prozradil řadu informací o nejslavnějším
českém hokejistovi Jaromíru Jágrovi, říká, že
nesmírně důležité pro každého člověka je najít
smysl života.
Pokud ho nemáme, nejsme ani úspěšní, ani
šťastní.
Aby k tomu člověk došel, musí si udělat pořádek ve své mysli, musí se aktivovat a chtít
něčeho dosáhnout.
Někdy právě od řady lidí slýchávám, že je život
nebaví, že nejsou šťastní. Tito lidé pak začínají být nevrlí, nepřejícní a špatně komunikují.
A není pravda, že bohatý člověk je šťastný.
Znám řadu lidí s obrovským majetkem,
ale šťastní nejsou. Na druhé straně znám

řadu lidí, kteří žijí od výplaty k výplatě a jsou
nesmírně šťastní. Pokud se každému z nás
podaří najít smysl života, bude žít mnohem
klidnější a spokojenější život.
O tom, že to mnozí nezvládají, svědčí i hádky
v rodinách, mezi sousedy, kamarády atd.
O co by se nám lépe žilo, kdyby si každý našel
své místo v životě, kdyby měl otevřené srdce,
kdyby projevoval lásku…
V úvodníku bych rád upozornil na některé jiné
články.
Bolatice navštívily významné osobnosti
a spousta dalších jich obec letos ještě navštíví.
Také jsme si připomenuli 50 let od úmrtí spisovatele, bolatického rodáka, Augusta Scholtise.
Pootevřeli jsme dveře do dávné historie
a poslední dubnový den předvedli návštěvníkům skanzenu novou expozici experimentální
archeologie.
A pro zlepšení zdraví v obci můžeme udělat
jednoduché kroky – topit ekologicky a zametat
cestu.
Jedna zpráva Vás asi nepotěší, od června se
zvyšuje poplatek za svoz a likvidaci odpadu
na osobu o 100 Kč.
Milí spoluobčané,
možná, že ne vždy se jeví kroky obce jako ty
nejlepší, ale věřte, že se zastupitelé snaží
i na základě Vašich podnětů zlepšovat život v obci.
Moc nám všem přeji, abychom měli v sobě
spoustu lásky na rozdávání a abychom všichni
nacházeli smysl života.
Mějte krásné, pohodové, úspěšné jarní dny
plné štěstí, úsměvů a radosti.
Herbert Pavera
Motto:
„Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme
v životě postrádali.“
(Russkin)
„Pokud máte jasný smysl života, nemáte čas
na negativitu.“
(Jack Canfield)

Rádi bychom se do Svaté země
jednou vrátili, říkají poutníci

Ř

ímskokatolická farnost Bolatice ve spolupráci s CK AWERTOUR, s.r.o. pořádala ve dnech
12. 3. - 19. 3. 2019 poutní zájezd do Svaté země. Zúčastnilo se ho 40 poutníků z naší
farnosti i farností jiných.
Svatá země je krajinou, kde Bůh mimořádně oslovil celé lidstvo v zájmu jeho duchovního
boje. Zde vznikly biblické dějiny Starého a Nového zákona, které podnítily rozvoj nové civilizace na všech kontinentech. Zde je kolébka tří světových náboženství – židovství, křesťanství
a islámu. Říká se, že navštívit a poznávat místa Svaté země, a to zvláště v době postní, je neopakovatelný a hluboký zážitek a stává se nábožensko-duchovním bohatstvím na celý život.
Naše pouť začala v úterý 12. 3. v 9:00 hodin. Z parkoviště u Kulturního domu v Bolaticích
jsme autobusem vyrazili na rakouské letiště Viennaairport, které se nachází 18 km od centra
Vídně. Cestou jsme zastavili v Mikulově na oběd a prohlédli si historickou část města a náměstí. Ve Vídni se k nám přidal náš průvodce, P. Vladimír Palkovič, a s ním i patnáctičlenná
skupina poutníků ze Slovenska.
pokračování str. 16

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

N

ení snad dne, kdy by občané, spolky či
firmy nějakým způsobem nepomáhali obci.
A všem, kteří buď finančně, materiálně,
svými silami, či radami zvelebují obec a kvalitu života, patří naše uznání a poděkování.
Obec Bolatice touto cestou děkuje:
a) Spoluobčanům:
- za péči a vzhled veřejného prostranství;
- za hlášení poruch na majetku obce (veřejné
osvětlení, chodníky, kanalizace, vodovod);
- za darování šatstva pro organizaci MOMENT;
- paní Simoně Schebestíkové - za účast
v soutěži Prostřeno a za prezentaci obce;
- p. Jiřímu Dudkovi, hlavnímu garantovi,
p. Ondřeji Mušálkovi, p. Pavlu Wodeckému, p. Brono Kladivovi, Ing. Radimu
Herudkovi, p. Martinu Bortlíkovi, p. Jiřímu
Šulovi - za realizaci archeologické expozice
na skanzenu;
- Ing. Janě Bezděkové - za spolupráci s obcí
při přípravě projektu Mini arboreta;
- Ing. Zdeňku Mazalovi - za spolupráci při
přípravě projektu Mini arboreta;
- p. Dominiku Theuerovi a paní. Ivaně
Jochimové a jejím dcerám - za vstřícnost
při prodeji pozemků obci pod chodníkem
na ul. Nádražní;
- panu Rudolfu Nandzikovi - za spolupráci při
organizaci akce Rozloučení s masopustem;

- paní Heleně Blokeschové, Erice Herudkové, Dominiku Theuerovi - za vzpomínku
na Agusta Scholtise (50 let od jeho úmrtí)
- spoluobčanům z ulice Souběžná - za aktivní
účast na akci Rozloučení s masopustem a zajištění občerstvení pro účastníky
masopustního průvodu;
- všem maskám i dalším občanům - za účast
v masopustním průvodu;
- Ing. Radimu Herudkovi a p. Martinu
Bortlíkovi - za pomoc při sběru šatstva pro
organizaci MOMENT.
b) Spolkům a organizacím:
- bolatickým seniorkám - za úklid skanzenu,
za reprezentaci Bolatic svými vystoupeními
v regionu, za vystoupení na Rozloučení
s masopustem;
- Římskokatolické farnosti Bolatice a panu
faráři Leslawu Mazurowskému - za zajištění občerstvení pro účastníky masopustního průvodu, za spoluorganizaci koncertu
v rámci Svatováclavského hudebního festivalu, za uspořádání Farního jarního plesu Oslava vzkříšení;
- Sport Clubu Bolatice - za uspořádání
Bolatické „30“;
- bolatickým turistům - za uspořádání Bolatické „20“ a za podporu mezinárodní spolupráce s turisty z Doľan;

- SDH Bolatice - za zajištění průvodu
a za pochování basy na akci Rozloučení
s masopustem;
- taneční skupině Bobři - za vystoupení
na Rozloučení s masopustem;
- Štěpánkovickému divadelnímu spolku za divadelní představení Dobytí Severního
pólu odehrané v Bolaticích zdarma.
- pěveckému souboru Slezsko-německého
svazu - za kulturní vystoupení při vzpomínce
na Augusta Scholtise (50 let od jeho úmrtí)
c) Firmám:
- DK1 Ing. D. Kozla - za spolupráci při
řešení rekonstrukce banketky na koupališti
a při výstavbě nové budovy MŠ v Borové;
- Ing. Danielu Halfarovi - za spolupráci při
dozoru staveb - nová budova MŠ Borová,
chodník na ul. Nádražní, nová komunikace
na Větřáku, rozprostření hlíny na budoucím
parkovišti pod hřbitovem;
- Zahradnictví Mazal - za zajištění občerstvení pro účastníky masopustního průvodu;
- Obchodnímu středisku TEMPO Bolatice
- za zajištění občerstvení pro účastníky
masopustního průvodu;
- pekárně AZPEK - za zajištění občerstvení pro účastníky masopustního průvodu
a za materiální pomoc na akci Rozloučení
s masopustem;

- LANEX a.s. a CONROP, s.r.o. - za zajištění občerstvení pro účastníky masopustního průvodu;
- obchodu MALHVO, s.r.o. - za zajištění občerstvení pro účastníky masopustního průvodu;
- restauraci Pod Kostelem - za zajištění
občerstvení pro účastníky masopustního
průvodu;
- DaJOBoldent, s.r.o.; Erich Stromský;
ISOTRA a.s.; MALHVO, s.r.o.; manželé
Šimečkovi - za finanční dary na akci Rozloučení s masopustem;
- Radkovi a Vlastislavu Poláškovým - za darování stromků na majky do Bolatic a na Borovou.
d) Ostatním:
Poděkování patří členům komisí a výborů,
kteří pomáhají při organizování obecních
akcí, při kontrole práce rady obce a OÚ,
hospodaření obce, při péči o životní prostředí, územní plán atd., poděkování patří
zaměstnancům obce, kteří ve svém volném
čase pomáhají při organizování akcí, pracují
v komisích či výborech a obrovské poděkování
náleží všem, kteří se věnují výchově talentů
a pracují ve vedení spolků a organizací.
Možná, že se zde opět neobjevili někteří,
kteří by si to zasloužili. Nebylo to úmyslně,
ale nevědomostí.
A všem se omlouváme.
		
Herbert Pavera
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Stavby v obci se i přes drobné problémy přece jen dokončují

P

rvní jarní měsíce a příznivé počasí umožnily firmám realizujícím stavby v obci, aby je postupně dokončily, rozestavěly a opravily.
K Velikonocím byla konečně dokončena výstavba MŠ v Bolaticích – Borové (firma Rybka, Kravaře) a pravděpodobně se do ní nastěhují děti v průběhu května. O prázdninách se pak ještě
opraví i oplocení pozemku školky.
Pokračuje i oprava chodníku na ulici Nádražní (firma Rossis, Opava), která se dostala již k ulici
Padoly a v těchto dnech je či bude doprava řízena semafory. Proto prosíme, dbejte zvýšené
opatrnosti a také buďte trpěliví.
Firma Valko z Dolního Benešova pak upravila terén pro budoucí parkoviště u hřbitova, kde
rozprostřela a uválcovala přebytečnou hlínu ze hřbitova.
Firma Michal Platek z Ludgeřovic provedla ořez stromů u výustě kanalizace na ul. Svobody
i na jiných místech v obci, firma Michal Fus, Bolatice, upravila koryto potoka navazujícího na výusť kanalizace.
Technické služby Bolatice pak pokračovaly v rekonstrukci sociálek a banketky na koupališti,
vyčistily nádrže vodojemů na Albertovci i nádrže na ČOV Bolatice, uklízely veřejná prostranství, opravovaly drobné závady na chodnících, vodovodech a kanalizacích a začali i sekat trávu
na obecních pozemcích.
Na koupališti byl vyměněn plynový kotel, tyto práce prováděl p. Libor Halfar.
Na skanzenu pan Manfred Jaroš a Marek Konečný vyměnili okna v obytné části skanzenu.
Firma Držik, Ostrava, zatrubnila koryto vedle schodů do kostela, které odvádí dešťovou vodu
z pozemků kolem kostela i z části kostela, voda podmáčela schody do kostela.
Na fotbalovém hřišti provedla firma p. Ondruše přemístění stožárů osvětlení a rozšířenou plochu
budou moci využívat také hasiči. Rovněž došlo k úpravě terénu za hřištěm s umělým povrchem.
Tato plocha bude sloužit malým hasičům pro nácvik překážkového běhu (firma LB Gastro).
Na ulici Nádražní realizuje firma Patriot stavbu nového přechodu pro chodce, který bude vyba-

ven poptávkovým semaforem pro bezpečné přecházení chodců.
U nového hřbitova, kde vzniká nová obytná zóna, kterou financuje soukromý investor, dokončili zaměstnanci Technických služeb Bolatice v obecních pozemcích nové rozvody vodovodního
a kanalizačního řádu a firma pana Mokrého realizovala výstavbu části nové obecní komunikace.
						
Herbert Pavera

Jaké stavby můžeme očekávat
v příštích týdnech?

D

o konce května by měl být zrekonstruován chodník na ul. Nádražní, s největší pravděpodobností se v průběhu května začne již opravovat povrch ulice Svobody (výběrové řízení
na zhotovitele právě skončilo).
Firma Berkastav z Bruntálu začne rekonstruovat polní cestu za Vyhlídkou (od Vyhlídky k Výhodě)
a polní cestu za Křeménkami (tzv. třešňová). Bohužel kvůli odstoupení vítězné firmy z výběrového řízení Státního pozemkového úřadu v Opavě se budou kácet staré třešně již skoro v rozkvětu.
TS Bolatice ukončí rekonstrukci banketky a sociálek na koupališti a opraví hřiště na plážový
volejbal.
A pravděpodobně v červnu budou pokračovat práce na rozšíření hřbitova, popř. na dokončení
opravy chodníku na ul. Lipová.
S přicházejícím létem pak započnou i práce na výstavbě nového centra obce, nejdříve přeložky
inženýrských sítí, poté výstavba zálivů pro autobusy.
Herbert Pavera

Zpravodajství z obce

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ březen - duben 2019

3

Archeologická expozice se díky obětavosti pana Dudka z Hlučína
otevřela veřejnosti

V

úterý 30. dubna v 16.00 hod. byla slavnostně otevřena archeologická expozice na skanzenu. Expozice byla postavena na základě společného projektu „Po stopách řemesel a tradic“
obce Bolatice a gminy Krzanowice a dotace z evropských fondů (Euroregion Silesia). Gmina
Krzanowice vybudovala z projektu podobný skanzen, jaký máme v Bolaticích, a naše obec využila
dotace k vybudování expozice, která by měla ukázat, jak žili naši předkové před tisíci lety.
Expozice má za cíl naznačit způsob života předků, ukázat, jak se oblékali, jaké pomůcky a nástroje užívali. Většina vystavených věcí je vyrobena v rámci tzv. experimentální archeologie
(výroba nástrojů pomocí věcí, které měli k dispozici předkové).

Archeologickou expozici sestavil pan Jiří Dudek z Hlučína, vášnivý sběratel souvků a archeologických nálezů z polí na Hlučínsku, za přispění Ondřeje Mušálka a pana Bruna Kladivy. Písemné
dokumenty připravil pan Pavel Wodecki. Malým dílem pak při realizaci expozice přispěli i někteří zaměstnanci obce.
V dalších měsících a letech pak bude expozice průběžně doplňována.
A všichni věříme, že i tato expozice, stejně jako expozice souvků i celý skanzen, si najde řadu
příznivců a obdivovatelů.
				
		
Herbert Pavera

26. dubna jsme si připomenuli
50. výročí od úmrtí spisovatele
Augusta Scholtise

AUGUST SCHOLTIS

V

pátek 26. dubna se sešlo několik desítek občanů v obřadní síni OÚ, aby zavzpomínali na bolatického rodáka,
spisovatele Augusta Scholtise.
První pocty se tento spisovatel dočkal díky nadšencům
ze Slezsko-německého svazu v Bolaticích, kdy na budově
zámku byla v roce 2001 umístěna busta Augusta Scholtise.
Po úvodním slově starosty obce a knihovnice Jany Štěpáníkové přednesla životopis Augusta Scholtise paní Helena
Blokeschová. Na setkání s bolatickým rodákem poté zavzpomínala paní Erika Herudková. O některých jeho dílech
pak vyprávěli Jana Štěpáníková a Dominik Theuer. Setkání
obohatil svým zpěvem soubor Slezsko-německého svazu,
který zazpíval písničky z knihy Pán z Bolatic.
Na závěr proběhla diskuse o této osobnosti Bolatic a pro všechny bylo připraveno malé občerstvení.
August Scholtis je bohužel více známý v Německu a v Polsku než u nás. A je to škoda. Které obce
či města se mohou pochlubit tak úspěšným rodákem?
						
Herbert Pavera

Půjčky z Fondu rozvoje a bydlení
obce Bolatice i letos

F

ond rozvoje a bydlení obce Bolatice i v letošním roce umožní občanům obce díky půjčce
rychleji dosáhnout na finance na opravy a modernizaci bytů, domů či změny systému vytápění
z neekologického na ekologické. Vyčleněné finanční prostředky mohou získat ti, kteří mají zájem
o půjčku na dofinancování oprav svých rodinných domů či bytů na modernizaci bytů, rekonstrukce koupelen, na zateplení domů, výměnu oken, na opravy či výměny inženýrských sítí a vnitřní
infrastruktury a také na změnu systému vytápění z neekologického na ekologické. Výše jednotlivých půjček se pohybuje od 50 000 Kč do 150 000 Kč podle účelu půjčky. Úrokové sazby jsou
příznivé od 1 % p. a. až 5 % p. a. a doba splácení se pohybuje maximálně do 5 let. Tiskopis
žádosti je umístěn na internetových stránkách obce Bolatice nebo si jej můžete vyzvednout
přímo na finančním úseku OÚ Bolatice, kde získáte podrobné informace.
						
Renáta Řehořová

N

arodil se 7. srpna 1901 v Bolaticích v rodině pekaře a sedláka Fritze Scholtise a Valesky
Scholtisové (roz. Dudové). Otec byl navíc včelař, a vynikal i jako vesnický muzikant. Po ukončení obecné školy se August chtěl vyučit zedníkem, ale náhoda mu pomohla získat místo písaře
v kanceláři Karla Maxe Lichnovského v Chuchelné. V blízkosti tohoto bývalého císařského velvyslance v Německu se naučil psát na stroji, mluvit německy, osvojil si politickou rozvážnost.
Po připojení Hlučínska k Československu (a tím rozdělení Lichnovského panství mezi ČSR, Německo a Polsko) pracoval jako úředník správy skladů zboží a městských zařízení. V roce 1920 při
plebiscitu hlasoval, aby celé Horní Slezsko zůstalo při Německu. V roce 1922 zvolil jako jediný
člen rodiny německou státní příslušnost a odešel do pruského Slezska. Ve dvacátých letech
začal poprvé psát do novin, jeho skromná novinářská kariéra však brzy ztroskotala. V roce 1927
napsal první novelu, se kterou vyhrál první cenu v soutěži Vratislavského rozhlasu. Novela se
jmenovala Posmrtná vzpomínka a rozehrála jako téma Bolatice. Po tomto úspěchu toužil stát se
spisovatelem a po krátké zastávce v Praze, kde se kontaktoval s Karlem Čapkem, odešel v roce
1930 do Berlína, který se mu stal domovem až do jeho smrti.
Po několikaletém strádání se mu podařilo v roce 1932 vydat román Východní vítr. V románu
Scholtis poukazoval na vytlačování bohaté smíšené kultury jeho domova z německé, polské
i české Ostravy. Tento román posléze ovlivnil i německého spisovatele Güntera Grasse.
S nástupem Třetí říše přišel pro Scholtise zákaz psát, protože odmítl vstoupit do Říšské literární
komory (Reichsschrifttumkammer). Přesto se mu podařilo v letech 1935 až 1940 vydat čtyři romány - Baba a její děti, Letec Jaś, Železárny a Moravská svatba, ve kterých se zabýval tematikou
domova na východě. Během 2. světové války působil v Pomocné požární ochraně, byl nasazen
v Horním Slezsku (Katovice) a před koncem války byl převelen na západ, kde se dostal do amerického zajetí. Po válce pracoval v redakci novin Tagesspiegel, kde psal různé glosy a fejetony.
Na sklonku roku 1945 se přihlásil menšími pracemi Kouzelná hůl a Dezerce.
Na dlouhou dobu se pak odmlčel a živil se jako novinář. Stále však pracoval na svém „velkém
románu“. V roce 1959 vyšla jeho autobiografie Pán z Bolatic, ve které představuje nejen sám
sebe, ale zároveň i kulturní krajinu jeho domoviny. Pod silným dojmem svého úspěchu cestoval
v roce 1959 poprvé od roku 1945 do Československa a v roce 1961 do Polska. Ze svých cest
napsal pozoruhodnou zprávu s názvem Cesta do Polska, ve které vyjádřil svůj pesimismus k budoucímu vývoji v těchto zemích. Tato pragmatická kniha byla posledním dílem, které zveřejnil.
V roce 1964 přeložil divadelní hru Václava Havla Zahradní slavnost (Das Gartenfest) a povídky
Ivana Olbrachta z knihy Golet v údolí z češtiny do němčiny. August Scholtis zemřel 26. dubna
1969 ve svém bytě v Berlíně na srdeční infarkt.
Zdroj: webové stránky obce Bolatice a wikipedie.
						
Herbert Pavera
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Bolatický zámek v současné podobě existuje již 290 let!
měla sloužit jako přechodná rezidence provizora a administrátora Anselma Ladislava a po jeho
odchodu do Velkých Heraltic jako sídlo bolatických administrátorů a příležitostné místo pobytu
provizorů. Architekt stavby není znám. Kontinuitu s předchozím objektem obytné budovy dokazují nálezy pískovcových ostění dveří a obslužných krbových otvorů s původními kovářskými
detaily a podstatná část renesančního portálu, zazděného při zmíněné barokní přestavbě.
Se stavbou se započalo pravděpodobně hned po nástupu opata Malého r. 1724 a datum jejího
dokončení dokládá znak na portálu budovy s nápisem FIMAW 1729 (Fecit Iosephus Malý, abbas
welegradensis 1729 = zbudoval Josef Malý, opat velehradský 1729). Na nový zámek pak navázal velký park, vystřídavší dosavadní zahrady. Pokud jde o architektonické detaily, základy jsou
kamenné pásovitého tvaru, stropy dřevěné trámové se záklopem, jenom chodby mají cihelné
křížové klenby, schodiště bylo původně dřevěné schodnicové. Z původní stavby se zachoval
důmyslně řešený krov vysoké mansardové střechy, který je kombinací ležaté a stojaté stolice.
Mansardová vaznice byla podepírána šikmými sloupy, vrcholová vaznice svislými. Ondřejské
kříže konstrukce krovu vytvářely s šikmými sloupky a krokvemi staticky velmi pevný stabilní celek. Půdní prostor byl osvětlen 8 vikýřovými okny a na severu a jihu hřebene valbové střechy jím
procházely dva mohutné komíny. Objekt byl podsklepen, sklepy se zachovaly jen zčásti. Většina
místností byla zdobena sádrovými štuky, které byly i místy pozlaceny.
Zámek vlastnili cisterciáci, baroni z Hennebergu, knížecí rod Lichnovských, statkář Bochýnek,
Německý stát, Československý stát a od roku 1992 je ve vlastnictví obce Bolatice.
Zdroj: wikipedie

P

ůvodní tvrz, která stála na místě dnešního zámku, již nebyla dostačující pro cisterciáckého
administrátora Bolatic z Velehradského kláštera. A tak byla v roce 1724 zahájena přestavba obytné budovy v klášterním dvoře na zámek. Pro nedochovanost hospodářských písemností
Velehradského kláštera nemůžeme tuto stavební akci blíže dokumentovat písemnými prameny,
musíme se omezit na to, co říká vnější vzhled zámku a výsledky stavebněhistorického výzkumu
objektu, provedeného v rámci jeho generální opravy koncem 20. století. Šlo o typickou ukázku
komorní, v detailu precizně promyšlené barokní architektury (rozměry 29,3 x 13,1 m), která

Kolik stála výstavba zámku před 290 lety, nevíme, ale jaké náklady měla obec v letech 1996 –
1999, kdy proběhla generální rekonstrukce budovy, víme.
Náklady včetně opravy chodníků a parku před budovou zámku vyšly na 22 miliónů korun. Většinu platila obec ze svých prostředků (stát přispěl na opravu střechy a menší část financí poskytl
na opravu budovy).
Letos 4. prosince tak oslavíme malé kulatiny našeho zámku. Tehdy první prosincovou sobotu
roku 1999 si mohli občané prohlédnout zrekonstruovanou budovu zámku.
Herbert Pavera

Volby do Evropského parlamentu Bazény napouštějte postupně

a co nejvíce šetřete vodou!!!

Z

Volby do Evropského parlamentu proběhnou:
v pátek 24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hod.
a v sobotu 25. května 2019 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Místem konání voleb:		
ve volebním okrsku č. 			
I.
zapisovatelka:			 Mgr. Jana Štěpáníková
je volební místnost:			
pro voliče bydlící v ulici:		
				
				
ve volebním okrsku č.			
zapisovatelka:			

OÚ Bolatice, Hlučínská 95/3
1. máje, Družstevní, Hornická, Horní, Jasanová,
Javorová, K Hrázi, Nádražní, Opavská, Severní,
Sokolovská, U Hřiště, U Důlku, Zahradní
II.
Klára Korpasová

je volební místnost:			
pro voliče bydlící v ulici:		
				
				
				
ve volebním okrsku č.			
zapisovatelka:			

Hasičská zbrojnice Bolatice, Souběžná 94/5
Dolní, Hlučínská, Ke Koupališti, Květinová,
Lesní, Luční, Mírová, Na Lánech, Náplatková, 		
Nová, Padoly, Polní, Příčná, Příkopní, Ratibořská,
Sadová, Slunečná, Souběžná, Svobody, Školní
III.
Marcela Bochňáková

je volební místnost:			
Mateřská škola Bolatice-Borová, Hlavní 45
pro voliče bydlící v ulici:		
Bělská, Hlavní, K Lesu, Krátká, Lipová, Okružní,
				Třešňová, Úzká
Kompletní informace k volbám naleznete na www.mvcr.cz.
						
Janetta Gratzová

a pár týdnů začne opět bazénová sezona a výrazně se zvýší odběr vody. Žádáme
Vás, abyste nečekali, až bude v květnu horko
a pak všichni najednou začnete odebírat vodu
do svých bazénů. Napouštějte si bazény postupně již nyní, nejlépe tehdy, když prší nebo
když pršelo.
A namístě je i celkové šetření vodou. Zatím sice
máme vody ve vrtech dostatek (svědčí o tom
výše hladiny), ale je důležité zachytávat i dešťovou vodu pro zalévání na zahradě a celkově omezovat spotřebu vody.
V půdě chybí dostatek vláhy a pokud v květnu nepřijde slibovaný déšť, pak nás v létě čeká
možná ještě větší sucho než loni. A to by již mohl být problém i pro nás.
						
Herbert Pavera

Poplatek za svoz a likvidaci odpadů
bude od května vyšší

N

áklady obce na svoz a likvidaci odpadů včetně úpravy skládky a drcení stavební suti jsou
ročně ve výši téměř 3,9 milionů korun! Příjmy pak jsou včetně příspěvku EKO-KOM za třídění
odpadu ve výši cca 2,2 mil. Kč.
Obec tak doplácí na tuto službu téměř 1,7 mil. Kč, které se mohly využít na opravu chodníků,
zlepšení služeb pro seniory i občany.
Proto zastupitelstvo rozhodlo alespoň částečně snížit tuto ztrátu navýšením poplatku za svoz
a likvidaci odpadu na osobu o 100 Kč. Obec tak ročně získá asi 450 000 Kč. Ani to nebude
dostačující na pokrytí ztráty, ale zastupitelé nechtěli skokově zvyšovat poplatky. Cena za jeden
žeton se nemění a zůstává 60 Kč.
Občané, kteří jsou samostatně žijící, mohou pak požádat obec o snížení ceny za svoz a likvidaci
odpadů. Jejich náklady na osobu jsou totiž nejvyšší a vycházejí na min. 610 Kč (250 Kč poplatek
na osobu + 6 ks žetonů x 60 Kč). Dvě osoby společně žijící pak zaplatí v průměru 430 Kč (2 x
250 Kč + 6 x 60 Kč), tři osoby pak v průměru zaplatí 370 Kč (3 x 250 Kč + 6 x 60 Kč), čtyři osoby
pak zaplatí v průměru 340 Kč (4 x 250 Kč + 6 x 60 Kč).
V okolních obcích a městech je poplatek na osobu i vyšší jak 500 Kč. A je možné, že jednou
k takové ceně budeme muset sáhnout i my.
						
Herbert Pavera
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Provozní doba kompostárny
Kompostárna pana Radka Poláška v areálu bývalého ZD v Bolaticích
PROSINEC - BŘEZEN

DUBEN - ŘÍJEN

LISTOPAD

STŘEDA

--------------

12:00 – 17:00

12:00 – 16:00

SOBOTA

9:00 – 12:00

9:00 - 14:00

9:00 – 12:00

KONTAKT:

POLÁŠKOVÁ MARGIT 731 157 841 / POLÁŠEK VLASTISLAV 731 157 840

Úhrada poplatků za psy

V

ážení chovatelé a majitelé psů,
dovolujeme si připomenout, že do 30. 6. t. r.
je nutné uhradit roční poplatek za svého čtyřnohého miláčka na letošní rok.
Úhradu lze provést hotově na pokladně OÚ Bolatice nebo bezhotovostním převodem na bankovní
účet obce Bolatice č. 43-7019400217/0100,
variabilní symbol 1341 a do textu napište jméno majitele psa.
Děkujeme za spolupráci.				

Renáta Řehořová

Zprávy ze Senátu
N

a březnovém jednání Senátu bylo projednáno
17 bodů. Senátoři většinou hlasů nepodpořili
za ústavního soudce JUDr. Aleše Gerlocha, podpořili
zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod
způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, schválili záměr
uspořádat veřejné slyšení Senátu Parlamentu ČR
na téma „Potřebuje Česká republika a Evropa vodní
koridor Dunaj - Odra - Labe?“.
Další schůze Senátu se konala 2. a 3. května a projednalo se na 20 bodů, mj. se senátoři zabývali novelou zákona o obcích, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., (poslanci, senátoři, kteří
jsou i starosty, by měli mít jen 0,4 násobek platu starosty); návrhem zákona, kterým se mění
zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některými dalšími
zákony (má se zřídit Agentura pro sport a místo současných cca 25 lidí, kteří rozdělují dotace,
se o ně bude starat přes 80 zaměstnanců) atd.
Více informací o všech projednávaných zákonech i činnosti Senátu naleznete na www.senat.cz.
Kromě jednání v Senátu jednaly i výbory a podvýbory. A protože jsem členem některých, píši i pár
informací z jednání.
Podvýbor pro sport projednával 16. 4. zákon o podpoře sportu a nepřijal žádné stanovisko.
Většina se zdržela nebo byla proti zákonu.
Výbor hospodářský, zemědělský a dopravní navštívil ve dnech 9. – 11. dubna slovenské poslance v budově Národní rady a shodli jsme se, že je nutné řešit ochranu půdy, podporovat malé
a mladé zemědělce, ale také odmítat dvojí kvalitu potravin v našich zemích. Porovnávali jsme
zkušenosti v boji se suchem a nedostatkem pitné vody. Slovenští poslanci chtějí například řešit
tento problém zpoplatněním dešťové vody, která se bude užívat jako užitková. To ale asi nebude
ta správná cesta, o které hovořil i náš pan ministr ŽP.
Nakonec jsme se s kolegy shodli, že jsou v obou republikách podnikatelé zahlcováni nesmírnou
byrokracií. Stejně jako u nás by i slovenským podnikatelům prospělo, kdyby jí naopak ubývalo.
						
Herbert Pavera

5

Jak třídíme odpady?
O

balová společnost EKO-KOM poskytla obcím přehled údajů, ve kterých jsou porovnávány výtěžnosti plastu, papíru, skla a nápojového kartónu v kilogramech na obyvatele za rok 2018.
V naší obci se vytřídí 57,2 kg na osobu, což je v rámci ČR i Moravskoslezského kraje nadprůměrná hodnota.
Pokud budeme porovnávat jednotlivé komodity ve srovnání jak s naším krajem, tak i s ČR,
máme dobré výsledky ve sběru skla, nápojových kartónů a plastů, ale zaostáváme v množství
vytříděného papíru o téměř 2 kg na osobu.
						
Martin Bortlík
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Polétavý prach a karcinogenní látka benzopyren
v ovzduší ničí naše zdraví
Č

eský hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) prováděl v osmi obcích ČR v topné sezóně Podíváme-li se na mapku průměrné roční koncentrace benzopyrenu v Evropě (viz níže), uvidíme
2016/2017 a 2017/2018 monitoring kvality ovzduší (v rámci specifického cíle 2.1 Ope- na ní, že nejvyšší výskyt benzopyrenu je na území Polska a zasahuje až do ČR, do našeho kraje.
račního programu Životního prostředí, prosinec 2017 – aktualizace – hodnotí topnou sezónu
2016/2017, a Celkové hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší v malých sídlech, Zpráva o výsledcích měření a základním vyhodnocení výsledků za kampaně K1+K2, projekt
TAČR TITSMZP704, část V3, září 2018 - hodnotí topnou sezónu 2017/2018).
V rámci imisních měření vyhodnocených v uvedených zprávách byla kvalita ovzduší sledována
v obcích Bolatice (Moravskoslezský kraj), Hřivice (Ústecký kraj), Jablonné nad Orlicí (Pardubický
kraj), Příšov (Plzeňský kraj), Kuřimská Nová Ves (Jihomoravský kraj), Černíny (Středočeský kraj),
Košíky (Zlínský kraj), Bochovice (kraj Vysočina).
(Naše obec byla vybrána i proto, že jsme v minulosti několikrát měřili stav ovzduší v obci
a že ČHMÚ měl řadu údajů z naší obce.)
Výsledky z Bolatic nejsou pro nás moc příznivé. Jediné, co nás může „těšit“, je fakt, že podobné
je to i v jiných obcích Hlučínska.
V lokalitě Bolatice byly naměřeny nejvyšší průměrné koncentrace PM10, PM2,5 i benzo(a)pyrenu ze všech uvedených obcí při obou měřeních. Při interpretaci této skutečnosti je nutno zohlednit, že obec je umístěna v nejvíce znečištěném regionu. Naměřená hodnota není způsobena
pouze vlivem lokálních zdrojů.
Z hlediska koncentrace arsenu jsou Bolatice v první polovině hodnocených obcí. Koncentrace
lze hodnotit jako zvýšené, ale nedosahují imisního limitu.
V případě kadmia a niklu jsou koncentrace v Bolaticích podobně jako na jiných měřených lokalitách nízké a z hlediska platných imisních limitů bezproblémové.
Maximum znečištění je lokalizováno do severozápadní a východní části obce. Lokalita měření
spadá do oblasti s vyšším znečištěním, lze tedy očekávat, že kampaň podchytila znečištění
způsobené lokálním vytápěním v obci.
Situaci pro jednotlivé měřené látky dokládá následující mapa.
Bolatice – etapa měření II, PM 10
Čím vyšší koncentrace benzopyrenu, tím větší pravděpodobnost výskytu rakovinotvorných nádorů.
Jak omezit výskyt prachu, který ničí naše plíce a jak omezit výskyt benzopyrenu, který má
neblahý vliv na rozšiřování rakoviny?
Vypadá to úplně jednoduše. Topit ekologicky!
Při nedokonalém spalování dřeva, uhlí vznikají všechny výše jmenované látky, které neblaze
působí na naše zdraví.
A ještě jedna činnost může výrazně pomoci při snížení prachu a benzopyrenu. Pokud budeme
pravidelně zametat veřejná prostranství (nejlépe po dešti nebo po pokropení vodou), snížíme
objem prachu i karcinogenních látek v ovzduší. Proto se budeme muset vrátit k tomuto pradávnému zvyku na Hlučínsku, od kterého řada občanů ustupuje.
Jaká tedy bude budoucnost zdraví občanů v obci? To záleží na našem zodpovědném přístupu
k dodržování ekologického topení a také k dodržování čistoty v obci.
Je to mnoho? To zametání stojí jen náš čas, ale může výrazně přispět k našemu lepšímu zdraví.
						
Herbert Pavera

Které orgány mají na starost řešení případů
týrání zvířat?

P
Nezaměstnanost je na minimu,
firmám chybí pracovníci

V

okrese Opava bylo k 31. 3. 2019 celkem 3 494 nezaměstnaných a 1 791 volných pracovních
míst.
Procentuálně pak činí nezaměstnanost 2,8 % (MSK – 4,6 %, ČR – 3,0 %).
V Bolaticích byla nezaměstnanost k poslednímu únoru 3,1 %. Celkem hledalo práci 91 osob
a jen v Bolaticích bylo k uvedenému datu 68 volných pracovních míst!!!
K poslednímu březnu bude nezaměstnanost u nás ještě o něco nižší.
Je pravda, že tato čísla jsou poněkud zkreslená, protože nezaměstnaných je více. Do statistiky se
totiž nepočítají osoby, které jsou vyřazené z evidence a jsou evidovány na sociálce.
I tak se jedná o jedny z nejlepších čísel v Evropě. Ekonomika v ČR sice zatím, jak se říká, „jede“,
ale první náznaky problémů se již objevují. Především u firem napojených na automobilový průmysl. Některé hlásí poklesy prodeje o 10 i více procent.
Otázkou je, zda je to přechodný jev, či to bude trvalý pokles a projeví se i na příjmech státu,
krajů a obcí.
Další měsíce ukáží, zda se máme bát či nikoliv.
						
Herbert Pavera

říslušné orgány veterinární správy – tedy Krajské veterinární správy – vykonávají dozor nad
dodržováním povinností v oblasti ochrany zvířat. Zjistí-li, že dochází k týrání zvířat nebo k jinému porušení zákona na ochranu zvířat, informují obec, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Policii ČR, aby mohlo být zahájeno řízení. Příslušní odborní pracovníci veterinární
správy posoudí, zda skutečně dochází k týrání zvířete, proto je vhodné obrátit se v případě
podezření na týrání zvířat nebo na jiné porušení zákona na ochranu zvířat nejen na obec či orgány Policie ČR, ale také na ně. Upozornit na týrání zvířat příslušné orgány veterinární správy je
vhodné také proto, že na návrh příslušného orgánu veterinární správy může obecní úřad obce
s rozšířenou působností správním rozhodnutím nařídit zvláštní opatření, tedy nařídit odebrání
týraného zvířete nebo nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat.
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností projednávají přestupky a správní delikty na úseku
ochrany zvířat a ukládají pokuty chovatelům podle zákona na ochranu zvířat, a to v případě,
kdy dojde k porušení povinností stanovených zákonem na ochranu zvířat nebo stanovených
vyhláškou, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů.
Obce projednávají porušení obecně závazných vyhlášek, které vydaly na základě zákona
na ochranu zvířat, a ukládají za taková porušení pokuty.
Všeobecně k obtěžování štěkajícím psem:
Obecní úřad či městská policie může tuto věc řešit na úrovni domluvy. Tyto instituce nemají
pravomoci k posuzování a postihu takového jednání.
Orgány Policie ČR se zabývají případy, kdy je podezření, že došlo k trestnému činu týrání
zvířat podle ustanovení § 203 trestního zákona popřípadě k dalším trestným činům, které
souvisejí s ochranou zvířat.
Převzato z webových stránek Svoboda zvířat
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Zprávy ze ZŠ a MŠ Bolatice

Dění ve škole od začátku roku 2019
Všichni za stůl - stolní tenis Florbal - dívky

N

aše škola se do projektu zapojila těsně před vánočními prázdninami a získali jsme nejen
krásný stůl a další náčiní, ale zejména skvěle připravenou show, kterou provázela jedna
z nejlepších hráček České republiky.
Proč to všechno? Protože jsme ping‑pong hráli, hrajeme a hrát budeme. I bez medailí nás drží
v kondici, učí týmové práci, probouzí v nás soutěživého ducha. A hlavně: je nám líto, že nastupující generace jednoduše sportuje málo.
Chceme děti ROZHÝBAT! Znovu je získat pro sport jako zábavnou a zdraví prospěšnou volnočasovou aktivitu. Chceme podchytit všechny talenty, dát jim šanci vrátit našemu stolnímu tenisu
věhlas a slávu. Pro žáky 1. až 3. tříd proto vznikl od února kroužek v herně TTC Bolatice. Naši
žáci jsou v tomto sportu velmi úspěšní, holky jsou nejlepší v kraji a mezi kluky jsou také velice
nadaní hráči. Věříme, že mezi těmi nejmenšími se také šikulové najdou...
David Neuvald

V

lna nadšení pro honbu za plastovým, jak řešeto děrovaným míčkem není záležitostí jenom
kluků, ale i nás děvčat a jsme rády, že jsme dostaly příležitost ukázat, co umíme. Tu jsme
chytly pevně za pačesy. V prosinci jsme se zúčastnily okrskového kola v Dolním Benešově, kde
jsme se střetly postupně s pěti soupeři. Po první výhře bez inkasované branky naše sebevědomí
stouplo. Tým se sehrál a soustředěným výkonem jsme si došly pro celkové vítězství ve skupině,
o to cennější, že jsme neobdržely ani jeden gól, zato nasázely jsme jich hodně! Vybojovaly jsme
si zasloužený postup do dalšího kola.
Dne 9. 1. 2019 jsme se s velkým nadšením a nasazením pustily do bojů v okresním kole v Opavě. Situace byla obdobná. Poměřily jsme si síly opět s pěti družstvy. Vezly jsme se na vlně
vítězství a všechny zápasy jsme vyhrály. Soupeřkám se podařilo prolomit naši obranu a překonat
brankářku jen jedenkrát. Skóre 17:1 mluví za vše. Naše tajné přání dostat se do krajského kola
se nám splnilo. Florbal je super hra a v krajském kole jsme to potvrdily 3. místem!
Natálie Špánková, 7.A

Netradiční zimní olympiáda 2019

S

tejně jako každý rok se i letos ke konci prvního pololetí konalo zábavné sportovní klání mezi
žáky 1. stupně. Své síly si mezi sebou nejdříve poměřili žáci druhých a třetích tříd a po nich
čtvrťáci s páťáky. Protože nasazení bylo veliké a výsledky velkolepé, všichni si akci užili ve skvělé
náladě. 						
Gabriela Elblová
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Projekt Edison

února k nám zavítala skupina vy- snowboardový kurz 2019 Během
sokoškolských studentů z různých koutů světa. Cílem tohoto setkání je zejména

J

en co zavřu oči, začne se mi v duchu promítat film s názvem Lyžák 2019. Opět vidím cestu
autobusem, výšlap k chatě Grúň, ubytovávání se, rozdělování se do družstev a úžasné záběry
zasněžených sjezdovek.
3 družstva lyžařů a 1 družstvo snowboarďáků s odhodláním vyrazila naučit se, zdokonalit se
a pokořit místní svahy různých obtížností. Více méně byl tento cíl, za únosných ztrát, splněn.
Večery jsme trávili zábavnými hrami. Myslím, že se všichni dobře bavili. Ve čtvrtek byly nabyté
dovednosti dobrovolných závodníků otestovány v obřím slalomu. Jak snowboarďáci, tak lyžaři se
snažili dosáhnout kvalit Ledecké. Ti nejvíce se přiblíživší stanuli na stupních vítězů. Vrcholnou
společenskou událostí byla večerní diskotéka. Po prvotních rozpacích a otálení se zábava rozjela
na plné pecky.
Film končí záběry závěrečného balení, posledních jízd na sluncem zalitých svazích, nástupu
do autobusu a návratu k rodinám. Určitě by si zasloužil pár nominací na Oskara (za scénář: ZŠ
Bolatice, za režii: zúčastnění pedagogové a instruktoři, za hlavní mužský a ženský herecký výkon:
kolektiv 7.A a 7.B, za vedlejší role: kuchaři, vlekaři a řidič autobusu:D).
Myslím, že mnohé z nich by byly proměněny.			
Natálie Špánková, 7.A

LoMaS 2019
L

ogicko - matematická soutěž LoMaS se konala v prostorách Gymnázia J. Kainara v Hlučíně ve středu 13. 2. 2019. Během dopoledne žáci zápolili v několika disciplínách (sudoku,
kvíz, dáma, piškvorky, pexeso, ubongo a blokus 3D). V pexesu díky Natálii Smitkové a v sudoku, ve kterém soutěžili Tadeáš Ballarin, Štěpán Plaček a Natálii Smitková, vybojovali prvenství.
V celkovém hodnocení naše pětičlenné družstvo ve složení - Natálie Smitková, Eliška Vitásková,
Tadeáš Ballarin, Jakub Štěrba a Štěpán Plaček - obsadilo krásné 2. místo.
Silvie Wawrzinková

Přehazovaná - okresní kolo

zdokonalení konverzace v angličtině i poznání nových zemí. Tento projekt funguje
pod záštitou MŠMT (Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy) a jeho cílem je
především podpora vzdělávání na středních školách. Projekt probíhá v sedmi
městech České republiky (Praha, Brno,
Olomouc, Ostrava, Plzeň, Zlín, Karviná).
Jak EDISON probíhá?
Z různých zemí světa přijíždí do školy
skupina zahraničních vysokoškolských
studentů.
Každý z nich přibližuje žákům zemi, ze
které pochází.
Žáci mají možnost porovnat situaci v jiných zemích s Českou republikou.
Všechny aktivity probíhají v anglickém
jazyce.
Na škole projekt probíhá po dobu jednoho týdne.
Tenhle projekt v obdobné formě probíhá
v Rakousku, Maďarsku či Polsku.
Jaký je přínos pro žáky?
Použití cizího jazyka v běžných situacích.
Motivace v učení angličtiny.
Rozšíření všeobecného přehledu.
Uvědomění si rozdílů mezi národnostmi
a kulturami.
Jedinečný zážitek ze setkání s různými
národnostmi.
Získání odpovědí přímo od zdroje.
Nový pohled žáků, rodičů a okolí na činnost školy.
Jaký je přínos pro naši školu?
Především velká podpora výuky angličtiny.
Podpora jazykové vybavenosti pedagogického sboru.
Nový pohled žáků, rodičů a okolí na činnost školy.
Moc děkujeme všem rodinám, které poskytly našim hostům perfektní zázemí a dočasný domov.
David Neuvald

Florbal 3. - 5. tříd

V

úterý 26. 2. odehráli další ze série turnajů naši nejmladší florbalisté, tentokráte na ZŠ v Kravařích. Náš tým nebyl kvůli velké marodce úplně kompletní, ale o to více odhodlaný uspět.
Někteří soupeři to vzdali úplně, takže nakonec jsme odehráli pouze dvě utkání. V jednom naši
ne 14. února jsme se zúčastnili okresního finále v přehazované. Bylo tam 7 týmů a byli kluci rozstříleli družstvo z Bohuslavic, v druhém utkání se rozhodovalo o postupu do dalšího
jsme rozděleni na dvě skupiny. Soutěžili tam: Valérie Wehovská, Adéla Radošovská, Jonáš proti domácím. Kluci trochu podcenili začátek a nechali soupeře odskočit až na čtyřgólový rozSněhota, Tobiáš Plaček, Aneta Kocurová, Maxim Zmarzlák a Petr Kramář. Vyhráli jsme 3. místo. díl. Málo platný byl mohutný závěrečný nápor, kdy během dvou minut dali kluci tři góly, protože
ho přerušila závěrečná siréna a zápas skončil 4:5.
Soutěž jsme si skvěle užili a těšíme se na další soutěže.
David Neuvald
		
Valérie Wehovská, 5.B

D
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Házená - 3. nejlepší v kraji Basketbal 8. + 9. ročník

V

polovině března naši starší kluci poměřili síly v turnaji v basketbalu. V hale ZŠ E. Beneše
se utkali se třemi opavskými školami o postup do finálového kola. Bohužel jsme tentokráte
etošní školní rok je ve znamení velkých sportovních úspěchů, zejména pak dívčích družstev. Před na postup zdaleka neměli, protože všechny školy nás dokázaly přehrát. Nutno však dodat, že se
jarními prázdninami jsme nastartovali hasičský vůz (moc děkujeme borovským hasičům za za- zúročila práce v kroužku a náš tým podával opravdu velmi dobré výkony, za které se rozhodně
půjčení) a vyrazili na krajské finále v házené dívek do Kopřivnice. Pro holky to bylo velmi náročné,
nemusejí kluci stydět.					
David Neuvald
protože ani jedna se házené (kromě tělocviku) nevěnuje v žádném klubu. Prokázaly však odhodlání
bojovat a nic nevzdávat, navíc při některých střelách také pořádný kus odvahy. Holky podlehly
pouze dvěma soupeřkám, a obsadily tak celkové 3. místo v Moravskoslezském kraji.
Všem patří obrovská gratulace k parádnímu úspěchu a poděkování za skvělou reprezentaci
školy.
V letošním školním roce tak v dívčích kategoriích máme nejlepší stolní tenistky, 3. nejlepší
florbalistky i házenkářky, což je historický úspěch.
David Neuvald

L

Deskové hry v KD

Matematický klokan matematická soutěž

V

ybraní žáci naší školy si mohli koncem března vyzkoušet v kulturním domě v Bolaticích různé
druhy deskových her. Hned po příchodu se všichni akčně posadili nebo postavili k mnoha
stolům a změřili své síly v hlavolamech, aktivních, karetních a dřevěných hrách. Někteří používali taktiku, jiní šikovnost a zručnost, postřeh a mnozí i logickou úvahu. Žáci neskrývali své nadšení
z her a většina se pak jen s těžkým krokem vracela zpátky do školy do svých lavic.
Silvie Wawrzinková

S

tejně jako každý rok i letos žáci naší školy zasedli s mnoha svými vrstevníky z dalších zemí
Evropy i ostatního světa k řešení úkolů soutěže Matematický klokan. Příklady nebyly vůbec
snadné, ale řada soutěžících si s nimi poradila velmi dobře. Všem řešitelům děkujeme za účast
v soutěži a výhercům blahopřejeme.
Zde jsou výsledky nejlepších v jednotlivých kategoriích:
		
KLOKÁNEK (4. a 5. roč.):
CVRČEK (2. a 3. roč.):
1.
Aneta Kocurová - 5.B
1. - 3.
Tereza Pavlíková - 2.B
2.
Jiří Pavlík - 5.A
Sára Kutašová - 3.B
3.
Šimon Kozel - 4.C
Zuzana Jochimová - 3.A
		
BENJAMÍN (6. a 7. roč.):
KADET (8. a 9. roč.):
1.
Václav Scheffczik - 7.B
1. - 2.
Eliška Vitásková - 9.B
2.
Jan Hoblík - 7.B
Natálie Papugová - 9.B
3. - 4.
Nikola Řehánková - 8.B
3.
Petr Dominik - 7.A
Filip Kurka - 9. B
								
						
Lenka Jordánová

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

V

e středu 27. 3. 2019 proběhlo v sále Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovice slavnostní
vyhlášení výsledků krajského kola soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“. Slavnostního vyhlášení se účastnilo 30 nejlepších žáků Moravskoslezského kraje a mezi nimi i žák
naší školy Štěpán Plaček z 9.A, který obsadil 10. místo.
Touto cestou mu gratulujeme k dosaženému výsledku a přejeme spoustu úspěchů v dalších
soutěžích.
						
Alena Návratová

Pythagoriáda - školní kolo matematické
soutěže

V

e dnech 4. - 5. dubna 2019 proběhlo na naší škole školní kolo Pythagoriády. Jedná se o matematickou soutěž pro žáky pátých až osmých tříd. V letošním roce se soutěže zúčastnilo 77
žáků naší školy. Každý z nich řešil po dobu 60 minut 15 zapeklitých úloh, které ověřily jejich
logické myšlení. Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo vyřešil minimálně 10 úloh správně.
Úspěšní řešitelé:
Matyáš Fiala - 5.B, Daniel Vitásek - 6.B, Václav Scheffczik - 7.B, Lucie Kramářová - 7.A, Petr
Dominik - 7.A
Úspěšným řešitelům gratulujeme a ostatním zúčastněným žákům děkujeme za účast v soutěži.
						
Silvie Wawrzinková

Cestovatelská beseda
V

úterý 9. 4. jsme se během besedy v Kulturním domě v Bolaticích dostali na dobrodružnou
výpravu do Brazílie. Průvodci byli Miloš a Kateřina Motani, kteří pocházejí z ČR, ale již několik let žijí v Rakousku. Cestují po světě, své cesty dokumentují, připravují reportáže a besedy,
na kterých se svými cestami seznamují žáky i veřejnost. My jsme s nimi navštívili nebezpečné,
ale krásné Rio de Janeiro. Seznámili jsme se s brazilskou faunou a flórou, kdy každého jistě
zaujaly záběry na mravenečníky, kapybary či nebezpečné krokodýly a piraně. Zajímavá byla
i výprava za nádherným papouškem hyacintovým. Celá výprava pak byla zakončena jedinečným
karnevalem v Riu. Na závěr besedy se soutěžilo o trička a jiné drobné dárky. Všichni však odcházeli nadšeni z velmi zajímavé a poučné besedy.
Karin Postulková
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Úspěchy v přírodovědných olympiádách

V

úterý 9. dubna proběhlo v Opavě okresní kolo Matematické olympiády. Mezi úspěšné řešitele patřil každý žák, který získal z celkového počtu 18 bodů alespoň 9 bodů. Mezi úspěšné
řešitele naší školy patří Petr Dominik ze 7.A, který se umístil na 7. - 11. místě (celkový počet
bodů 16) a Natálie Špánková ze 7.A, která skončila na 24. - 25. místě (celkový počet bodů 10).
Aby toho nebylo málo, hned následující den proběhlo také okresní kolo Biologické olympiády,
na které jsme vyrazili v téměř totožném složení, ale výsledkově to dopadlo ještě lépe. Natálie
Špánková se umístila na skvělém 3. místě a Petr Dominik na 5. místě. Oba si tak zajistili
mezi 30 účastníky postup do krajského kola.
Oběma žákům gratulujeme k úspěchu, děkujeme za skvělou reprezentaci a držíme palce
v dalším kole.					
David Neuvald
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Kroužek florbalu

Polar street hockey Z

draví vás nejmladší florbalistky a florbalisté, od konce září pilně a aktivně trénujeme v našem
kroužku. Za sedm měsíců jsme se naučili spoustu nových věcí a dali desítky gólů. Koncem
května pozveme v odpoledních hodinách všechny rodiče na společné měření sil (turnaj), kde
vyhrají všichni. Těšíme se!				
David Neuvald

Jarní zprávičky z naší školičky

P
P

o kvalifikačních kolech, kdy jsme své soupeře přehráli, jsme se ve čtvrtek 12. 4. vydali na velké finále tohoto turnaje. Do ostravské arény se dostavilo všech 64 nejlepších škol, které se
kvalifikovaly. Turnaj se hrál vyřazovacím systémem, tudíž každá prohra znamená konec v turnaji.
Bohužel se letos tak i stalo a hned v prvním zápase jsme svému soupeři podlehli. I přes velké
zklamání všech hráčů hodnotíme zážitek z takto velkého turnaje velmi kladně, protože máme
další motivaci a těšíme se na další turnaje.			
David Neuvald

Lyžařský kurz
T

aké letos jsme s dětmi absolvovali týdenní výjezdní lyžařský kurz na Vaňkově kopci, a to už
pošesté. Jako vždy se předem objevily obavy, jestli bude sníh, jaké bude počasí a jak to děti
zvládnou. Zvlášť, když jsme lyžovali na přelomu února a března. Obavy se postupně rozplynuly,
počasí bylo luxusní, sníh držel a děti byly perfektní. Všech 37 dětí (z toho 6 dětí z 1. třídy ZŠ)
si lyžování užívalo od prvního dne. I ty, které na lyžích stály úplně poprvé a z počátku byly víc
na sněhu než na lyžích, se s tím poprali a většina z nich ke konci týdne jezdila na velkém kopci.
Poděkování patří také instruktorům za jejich trpělivost, ochotu a pěkný přístup. V pátek se
tradičně konaly závody, na které se mohli přijet podívat rodiče. Děti se na tento den velmi těšily,
chtěly se před svými rodiči předvést a ukázat jim, jak jsou šikovné. I když nám během závodů
chvílemi jemně mrholilo, nikomu to nevadilo a náladu nám to nepokazilo. A kdo nakonec v jednotlivých kategoriích vyhrál? Přece všichni. Nejenom ti, kteří byli nejrychlejší a stáli na stupních
vítězů, ale hlavně všichni, kteří to nevzdali, občas utřeli slzičku, zvedli se ze země a šli do toho
znovu. A o to přece šlo.
Takže za rok zase na svahu?!				
Za MŠ Věra Návratová

rvní březnový den jsme sice ještě strávili na Vaňkově kopci, kde probíhal náš týdenní výjezdní
lyžařský kurz, ale to už jsme se všichni těšili na pomalu se blížící jarní dny. K jaru patří nejenom vůně a květiny, ale především barvy. Proto byl u nás první jarní měsíc ve znamení barev.
Povídali jsme si, kde které barvy v přírodě najdeme, pro které předměty je daná barva typická,
vyzkoušeli jsme si různé pokusy či experimenty s nimi. Že je březen spojený také s knížkami,
jsme si připomněli návštěvou knihovny a besedou s paní knihovnicí Mgr. Janou Štěpáníkovou.
Tu jsme si v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ pozvali k předčítání také do školky. Starší
děti navštívily Loutkové divadlo v Ostravě, kde na alternativní scéně viděly krásně zpracovanou
klasickou pohádku Perníková chaloupka. Velmi úžasný a poučný byl výchovný koncert Městského
orchestru mladých v Dolním Benešově. Novinkou letos byla beseda „Čisté ruce“, kterou si pro
nás připravily sestřičky ze Slezské nemocnice v Opavě. Zajímavou a poučnou formou si s dětmi
povídaly o důležitosti mytí rukou. Škoda, že nemohla v tento den dorazit také sanitka, na kterou
se děti těšily. Máme ale slíbeno, že přijede v náhradním termínu. Nezapomněli jsme ani na naše
„školácké“ povinnosti. Blíží se zápis dětí do 1. tříd ZŠ, proto předškoláci začali navštěvovat
adaptační kurz, který si pro ně se svými kolegyněmi připravila paní učitelka Mgr. Gabriela Elblová. Ale než dětem ta opravdická škola začne, čeká na ně ve školce ještě spousta zábavy.
Za MŠ Věra Návratová

Školy/Výchova/Vzdělání
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Zprávy z knihovny

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.
Občané v Bolaticích v rámci této kampaně vysazovali stromky, čistili studánky, sbírali odpadky
a uklízeli okolí svých domovů i veřejná prostranství. Do úklidu se zapojují i děti ze školy, které
sbíraly odpadky v okolí školy i na různých místech Bolatic. Mimoto probíhá ve škole sběr starého
papíru, do kterého jsou zapojeny mnohdy celé rodiny.
Jako poděkování za spolupráci pak bylo na hřišti FK pro každého brigádníka již tradičně připra-

veno malé občerstvení včetně opékání párků a pro děti navíc atrakce - pro ty mladší skákací
hrad a pro ty větší „Bumper Ball“ - nafukovací oblékací balón. Díky slunečnému počasí se
do Dne Země zapojilo přes 500 občanů.
Obec Bolatice děkuje všem spoluobčanům, kteří se zapojili do Dne Země, ať už úklidem veřejného prostranství, výsadbou stromků, nebo zvelebováním okolí svého domu, děkuje spolkům
a organizacím za podporu této kampaně a firmám za finanční či materiální zajištění této akce.
					
Jana Štěpáníková

Přednáška o Marii Terezii Nejlepší čtenáři 2018

V

rámci Března, měsíce knihy, čtenářů a čtenářství již několik let oceňujeme naše nejpilnější
čtenáře. Mimo počtu půjčených knih bereme v úvahu i četnost návštěv, účast na akcích
knihovny a podobně.
Za rok 2018 tak byli oceněni tito čtenáři: Vlasta Ratajová (224 knih), Rudolf Žák (76 knih),
Aneta Kocurová (78 knih), David Kermes (56 knih).
Za účasti ředitelky Knihovny města Ostravy Miroslavy Sabelové, metodiků Zbyňka Kotziana a Nataši Šlosárkové z Knihovny Petra Bezruče v Opavě a starosty obce Herberta Pavery byly oceněným předány dárky, mezi kterými nemohly samozřejmě chybět knihy. Káva, zákusek a neformální
povídání jsou již nedílnou součástí této milé akce.
					
Jana Štěpáníková

J

iž podruhé jsme v Bolaticích přivítali spisovatelku a lektorku Danu Šimkovou. Tentokrát v dobových šatech jako šlechtičnu, královnu a titulovanou císařovnu 18. století Marii Terezii. Posluchači
se rázem přenesli do doby této vladařky a mohli si
vychutnat vtipné a poutavé vyprávění
o každodenních útrapách šlechtičen v podobě nekomfortních a těžkých šatů, téměř žádné hygieny
a předem domluvených sňatků.
Nechyběl ani příběh plný pikantních zajímavostí o životě Marie Terezie. Od jejího mládí, přes domluvené
manželství, šestnáct těhotenství, výchovu významných
panovníků až do konce jejího života.
Na konec měli všichni přítomní možnost zakoupit si
knihy Dany Šimkové i s originálním věnováním.		
		
Klára Korpasová

Školy/Výchova/Vzdělání
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Zero Waste – pokračování
Jak na menstruaci?
Tampony lze jednoduše vyměnit za menstruační kalíšek. Přestože je jeho pořizovací cena poněkud vyšší, vydrží vám i přes deset let. Zároveň je ze zdravotního hlediska mnohem zdravější,
protože je vyroben ze zdravotnického silikonu a neobsahuje žádná bělidla, a i na rozdíl od tamponu ho nemusíte tak často „měnit“ (v tomto případě spíše vylévat). Klasické intimní vložky,
které ženy často používají zároveň s tampony, lze vyměnit za intimní vložky látkové, které lze jen
vyprat a znovu používat. Vydrží vám také dlouho, takže v konečném součtu se vyšší pořizovací
cena vyplatí. Pokud se vám ale menstruační kalíšek ani látkové vložky nezamlouvají, další možností jsou ještě ekologické vložky a tampony. Vložky jsou vyráběny jen z přírodních materiálů
a tampony rovnou z biobavlny.

Jak na praní prádla?
Zde existuje několik možností. Pokud prací prášek či tekutinu chcete také bezobalově, první
možností je, že si koupíte prací prostředek v bezobalovém obchodě. V případě, že žádný z obchodů, kde nabízejí stáčenou drogerii, nemáte nikde blízko sebe a domácí prací prášek se vám
vyrábět nechce, můžete si samozřejmě některý z přírodních pracích prášků objednat online.
Druhou možností je si vlastní prací prostředek vyrobit. Na internetu naleznete spoustu různých
receptů. Například jednoduchý prací prášek z olivového mýdla a sody na praní nebo si můžete
zkusit vyrobit domácí mýdlový sliz. Jako aviváž vám stačí do pračky přidat dvě lžíce octa. Nebojte se, ocet nebude v prádle vůbec cítit a hlavně i změkčí vodu. Domácí prostředky na praní
dobře perou a hlavně jsou mnohem levnější než ty kupované.
Jak si mám bezobalově a šetrně mýt vlasy?
Zde je několik možností. Od mytí vlasů octem, moukou, přes používání stáčených šamponů až
po používání mýdel na mytí vlasů. Zde bych doporučila vyzkoušet si, který přístup vám samotným bude vyhovovat. Například více informací o vlasové péči bez používání šamponu (No poo)
můžete nalézt v FB skupině, která se na tuto metodu zaměřuje. Pokud byste přeci jen něco
jako šampon či mýdlo na mytí vlasů chtěli používat, vybírejte si ty
přírodní a netestované na zvířatech. Jak šampon, tak mýdlo můžete
v některých obchodech nalézt i bezobalově. Pokud žádný bezobalový obchod s kosmetikou nemáte, můžete si alespoň přírodní šampony či mýdla na vlasy s trochou obalu objednat online, tuhá mýdla
na vlasy například od slovenské značky Ponio či české Naturinky,
tekuté šampony například od Urtekram, Nobilis a dalších.

(obzvláště pokud máte vlastní zahrádku), jednodušší si pěstovat spoustu potravin na zahradě
(od zeleniny po koření) či získávat spoustu surovin z domácí produkce bez obalu. Například
na vesnici spousta lidí má vlastní slepice a je jednoduché si od nich vajíčka kupovat do vlastních
plat či plata jim opakovaně vracet. Také na vesnici můžete často přímo od farmářů nakupovat
místní zeleninu a ovoce. Ovšem horší bydlení na vesnici může být v tom, že zde obvykle nenaleznete bezobalové obchody na nákup například luštěnin, rýže či podobných potravin. Proto
se vyplatí na nákupy vyjíždět buď do větších měst, nebo v případě, že to není možné, kupovat
alespoň suroviny ve větších baleních, čímž se sníží nejen množství obalů, ale často to vyjde
i cenově levněji.
Ve městech naopak máte tu výhodu, že v nich naleznete čím dál tím více bezobalových obchodů, takže kupovat potraviny do kuchyně
či drogerii bezobalově se stává čím dál
tím snazší. Zároveň se ve městech také
často konají farmářské trhy, kde můžete
nakoupit zeleninu a ovoce od místních
farmářů, často v bio kvalitě. Nevýhodu
může spousta lidí spatřovat hlavně v kompostování. Na rozdíl od bydlení na vesnici
tu obvykle lidé žijí spíše v bytech a nemají
tedy přístup ke klasickému kompostu
na zahrádce. Vyřešit se to dá například
vermikompostérem (domácí kompostér,
kde bioodpad rozkládají žížaly), který si
buď můžete zakoupit, nebo vyrobit sami.
Nemám čas vše vyrábět doma. Když si něco koupím v obalu,
poruším tím zásady zero waste?
Nikdo není dokonalý a snažit se o redukování odpadu neznamená, že budete produkovat jen
jednu sklenici odpadu ročně. I malé kroky se počítají. Pokud si nechcete vyrábět některé věci
doma, zaměřte se na to, ať kupujete alespoň ty produkty, které za to opravdu stojí. Například
v rámci kosmetiky se snažte o to, ať kupujete opravdu přírodní kosmetiku bez zdraví škodlivých
látek. Ideálně také aby nebyla testovaná na zvířatech. V rámci potravin se snažte vybírat ty
balené spíše v papíru a ve skle než v plastu. Pokud si kupujete potřeby do domácnosti, vybírejte
si spíše přírodní či kovové materiály než plast. Může se jednat například o misky na přenášení
jídla (v nejlepším případě neplastové) či třeba kartáč na nádobí vyrobený ze dřeva a kovu než
plastový. Nicméně zero waste není o tom se naprosto omezovat.
Spíše přehodnoťte své běžné návyky a zapřemýšlejte, jestli
něco z toho, co běžně kupujete a není to zrovna zdravé/bezodpadové, by nešlo nahradit něčím jiným. Pokud ale přesto budete tvořit
nějaký ten odpad, svět neskončí, každá snaha se počítá.
Převzato z internetu: Wernerová, Pavla. Co je to vlastně ten Zero Waste? In: Za lepší život.
[online]. 3. 1. 2018. [cit. 11. 4. 2019]. Dostupné z http://zalepsizivot.cz/domains/zalepsizivot.
cz/vse-co-jste-kdy-o-zero-waste-chteli-vedet/
Obrázky: www.econea.cz, www.lalah.cz, www.urbalive.cz

JAK ZALOŽIT SPOLEČNOST
S RUČENÍM OMEZENÝM

N

Jak na holení?
Jednou z alternativ je použití epilátoru. Ten je ovšem na některá místa (třísla, podpaží) poněkud bolestivý! Ideální je pořídit si klasické kovové holítko na vyměnitelné žiletky. Žiletky stojí
pár korun a nemusíte je ani tak často vyměňovat, protože vydrží. Když už žiletky nejsou dále
použitelné, můžete si je někde sbírat například ve skleničce a až budete mít kovového odpadu
více, lze ho odnést například do sběrného dvora. Místo gelu na holení můžete použít klasické
tuhé mýdlo jako na čištění těla, které vytvoří spoustu pěny a funguje stejně dobře jako klasický
gel na holení.
Bydlím ve městě/vesnici. Mám to těžší než lidé, kteří bydlí
ve vesnici/ve městě?
Nedá se říct, jestli je jednodušší praktikovat zero waste ve městě či na vesnici. Oboje má „něco
do sebe“ a každé má výhody a nevýhody v něčem jiném. Na vesnici je jednodušší kompostovat
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ejrozšířenější právní formou podnikání je bezesporu společnost s ručením omezeným (s.r.o.).
Statistika dokonce hovoří o tom, že více než 90 % ze všech založených obchodních společností jsou právě společnosti s ručením omezeným. Důvodem je zejména jednoduchost vnitřního uspořádání, omezené ručení společníka, minimální zákonná výše vkladu společníka (1 Kč)
a rovněž relativně nízké náklady na zřízení této formy podnikání. Z těchto důvodů lze společnost
s ručením omezeným doporučit i začínajícím podnikatelům.
Pokud se podnikatel rozhodne podnikat ve společnosti s ručením omezeným, je třeba si uvědomit, že celý proces se dělí na dvě části. Prvním krokem je založení společnosti sepsáním
společenské smlouvy (případně zakladatelské listiny v případě, má-li společnost pouze jednoho
zakladatele). Tato smlouva musí mít formu notářského zápisu a musí obsahovat zejména obchodní firmu společnosti, adresu sídla, určení společníků, předmět podnikání, výši základního
kapitálu a výši vkladů každého společníka, určení jednatele a správce vkladu.
Druhým krokem pak je samotný zápis společnosti do obchodního rejstříku; až zápisem dochází
ke vzniku společnosti. Zápis společnosti do obchodního rejstříku lze provést hned u notáře, což
je nejlevnější možná varianta.
Nejčastější chybou je, že si podnikatel ještě předtím, než si sjedná schůzku u notáře, nezajistí
některou z těchto listin, bez nichž nelze zápis do rejstříku provést:
oprávnění k výkonu podnikání, nejčastěji ve formě živnostenského oprávnění
(tj. výpis z živnostenského rejstříku),
čestné prohlášení osoby, která je statutárním orgánem společnosti,
tj. jednatele, a výpis z rejstříku trestů jednatele ne starší než 3 měsíce,
listinu osvědčující možnost využívat prostory sídla, tj. souhlas vlastníka
nemovité věci včetně výpisu z katastru nemovitostí a nájemní smlouvy;
tato vyžaduje ověřené podpisy a nesmí být starší než 3 měsíce,
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prohlášení správce vkladu a potvrzení banky o splacení základního kapitálu,
případně souhlas manžela/manželky společníka s použitím majetku,
který je ve společném jmění manželů ke vkladu do společnosti.

Pokud některou z uvedených listin nemáte už na schůzce u notáře, můžete podat návrh na zápis
do obchodního rejstříku s doložením všech uvedených listin později osobně, poštou či elektronicky s použitím elektronického podpisu. Návrh musí být podán nejpozději do 6 měsíců ode dne
založení společnosti. Nicméně takové opomenutí se Vám citelně prodraží.
Jedná-li se o notářem vyhotovenou jednoduchou společenskou smlouvu obsahující pouze
základní náležitosti, vkladová povinnost zakladatelů bude splněna pouze peněžitými vklady

Vzdělání/Spolky/Organizace
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a zápis do obchodního rejstříku provede přímo notář, zaplatíte za založení společnosti celkem
pouze 3.530 Kč. Pokud si ale návrh na zápis společnosti podáváte sami, pouze soudní poplatek
za zápis do obchodního rejstříku činí 6.000 Kč (k tomu je třeba připočítat standardní odměnu
notáře za zápis o založení s.r.o. ve výši 4.000 Kč)! To už se vyplatí mít všechny podklady v pořádku a včas.
Po zápisu společnosti do obchodního rejstříku je třeba se do 30 dnů registrovat u příslušného finančního úřadu, zkontrolovat zapsání přiděleného identifikačního čísla na živnostenském úřadě
a odblokovat bankovní účet. Nezapomeňte si rovněž zpřístupnit datovou schránku společnosti,
jejíž zřízení je pro právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku povinné.
					
Lucie Koupilová, advokátka

Osadní výbor Borová

Borovský ples 2019

P

sát na jaře o plesové sezoně není asi už moc na místě, ale
přece jen by byla škoda nezmínit se o plese na Borové. Ten
se jako vždy konal poslední sobotu v únoru, tedy 23. 2., v sále
hostince U Kozla a opět byl o něj velký zájem!
Jako osvědčená klasika, která vždy přitáhne opravdu spoustu
lidí, byla kapela Drive a také Cimbálová muzika z Háje ve Slezsku. K té nechyběla ani ochutnávka vín - Nová vína. Na přivítanou štamprle, krásná výzdoba a doprovodný program, ve kterém letos vystoupil taneční soubor Puls a taneční skupina
Taurus - to už je neodmyslitelnou součástí plesu.
Další chloubou této akce je úžasná tombola s téměř 130 cenami, kterou máme díky štědrým sponzorům. Za zmínku stojí
alespoň těchto 7 hlavních cen - zahradní gril (REAPRO group, s.r.o.), pračka (AMR systém, s.r.o.), poukaz do Globusu
v hodnotě 2 000 Kč (Vlastislav Polášek), vstupenky na festival Štěrkovna open (David Moravec), uzená kýta (Masoma
Klemens), paleta krbového dřeva (DK1) či let větroněm (Rosťa Teuer), o které se o půlnoci losovalo mezi šťastnými
výherci losu „postup do finále“. Všem zmíněným sponzorům děkujeme za jejich podporu a přízeň. Poděkování ale patří
i ostatním sponzorům za jejich krásné ceny. Jsou to: Petra Lichovníková, Stavitelství Uvara, Romana Šoltová, Buly Aréna
Kravaře, Autoservis Jiří Lehnert, Cukrárna Jařabová, Cukrárna Pudová, Aquapark Kravaře, Pavel Duda, Inthex, Optika
Filip, Spoltex, Isotra, Hostinec U Kozla, Hafera učební pomůcky, Obec Bolatice, Pekařství Azpek, Radek Polášek, Lucie
Nandziková, Stoklasa, PMP studio, Cinestar Opava, Alkapet, BK Pneu, Kateřina Vlková, Unipra elektro, Drogerie Teta
Kravaře a Bolatice, manželé Dudovi, manželé Poláškovi, CK Exim tours, Tiskárna Baloušek, Globus Opava. Děkujeme také
Ing. Nikol Galvasové Hřivňacké za propůjčení sálu, SDH Borová za zapůjčení židlí, účinkujícím a všem, kteří pomáhali
s přípravami a organizací tohoto Borovského plesu.			
Za pořadatele Silvie Hříbková

POZVÁNKA NA BOROVSKÉ HRY

V

e dnech 21. - 23. 6. 2019 se budou konat Borovské hry, tentokrát v Borové u Náchoda.
Srdečně zveme všechny na tento SRAZ BOROVÝCH. Informační schůzka proběhne dne 16.
května 2019 v 19.00 hod. v hostinci U Kozla.
Těšíme se na všechny zájemce.
Osadní výbor Borová
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Klub seniorů Bolatice

Č

lenové Klubu seniorů se pravidelně scházejí poslední úterý v měsíci, zájmové skupiny každé
pondělí. Mimo tato setkání se snažíme náš čas zpříjemnit sobě i ostatním.
V únoru naše seniorky potěšily svým veselým vystoupením s názvem „Bierfest“ ples seniorů
v Hlučíně. V Kravařích obohatily vtipnými scénkami, povídáním a písněmi v hlučínském nářečí
večírek „Zámeckého klubu žen“.
Druhá skupina seniorek navštívila Valentýnský maškarní ples v polském Bořutině. Byly to skutečné kočky.
Nádherné jarní počasí některé z nás využily k procházce na „Pinkadélko“, kde jsme si opekly
párky, zazpívaly si a na cestu zpět se i jinak posílily.
Perlou tohoto období byla účast na bolatickém masopustu. Seniorky se představily jako rozdováděná děvčátka podobná postavě Pipi Dlouhá punčocha, pražským hudebníkům v dobovém oblečení či hře “domino“. Černé oblečení seniorek bylo poseto bílými kolečky. Masopustní
průvod jsme zpestřily tancem a zpěvem. V sále kulturního domu jsme vystoupily s programem
na hudbu „Kabaret a Pomáda“. Barevné, lesklé konfety, které byly na začátku vystoupení vystřeleny, potěšily hlavně děti, které se po našem vystoupení plazily po zemi a znovu a znovu je
vyhazovaly do prostoru. Masopust byl oceněn hosty z okolních vesnic a Ostravy, kteří zaslali
starostovi obce za jeho uspořádání děkovný dopis.
Koncem března se zástupci Klubu seniorů zúčastnili v Bělé zábavné hry „Člověče, nezlob se“.
Mezi devíti skupinami jsme obhájili krásné 2. místo.
A co nás čeká? Nejprve úklid vnitřních a vnějších prostor bolatického skanzenu, taneční vystoupení na farní zábavě, vystoupení seniorek na prezentaci Hlučínska v kravařském zámku a zájezd
seniorů do polského Těšína, Českého Těšína a Wisly.
Přijďte mezi nás. 					
Klub seniorů Bolatice

Spolky/Organizace
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Hasičský ples s pochováním
basy 2019
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Amatérští hokejisté informují

V

ážení spoluobčané,
bez jednoho dne přesně měsíc trvalo zápolení v play-off o vítězství v 16. ročníku AHL. Finálový
den proběhl v sobotu 23. 3. Nejdříve se v boji o třetí místo utkaly týmy HC Otice a HC Horní
Lhota. Po vyrovnaném (a to doslova) průběhu i výsledku (3:3) musely o vítězi rozhodnout až
samostatné nájezdy, ve kterých uspěly Otice, a obsadily tak třetí příčku. A pak už přišlo velké
finále, do něhož se prokousaly HC Bohuslavice, jako vítěz základní části, a proti nim nastoupili
loňští finalisté HC Derby Kouty. V průběhu zápasu to vypadalo, že na double dosáhnou hráči
Bohuslavic, ale v závěrečné třetině soupeř z Derby utkání otočil a po vítězství 5:3 se stal poprvé
v historii vítězem AHL.
A jak jsme nakonec dopadli my? Po ne zcela úspěšné základní části (18. místo) jsme si v play-off alespoň částečně napravili reputaci. V předkole jsme vyřadili houževnatý a nepříjemný tým
HC Zábřeh a v osmifinále narazili na druhý tým po základní části HC Peugeot. Přestože byl
náš soupeř jednoznačným favoritem, dokázali jsme ho po výborných výkonech dvakrát porazit
a postoupit do čtvrtfinále. Tam nám bohužel vystavili stopku vítězové základní části a pozdější
finalisté z Bohuslavic. Díky úspěchům v play-off jsme obsadili konečné 8. místo, čímž jsme
potvrdili umístění z posledních let.
Přestože je hokej kolektivní sport, chtěl bych vyzvednout výkony našeho brankáře Tomáše Balarina a hráčů Marka Kalužíka a našeho kapitána Lukáše Wittka, kteří byli celou sezonu tahouny
mužstva, což se projevilo i v celkovém hodnocení jednotlivců, které najdete včetně souhrnu
letošního ročníku, fotek a zajímavostí na webových stránkách a Facebooku AHL.
Samozřejmě velice děkujeme obci Bolatice, která nám účast v této soutěži pomáhá finančně
zajistit.

P

rvní březnová sobota tohoto roku patřila místním hasičům, kteří uspořádali již tradiční Hasičský ples s pochováním basy. Dámy a pány přivítal při vstupu do sálu uvítací výbor s malou
pozorností v podobě štamprličky. Po naplnění sálu a oficiálním zahájení starostkou sboru byl
ples započat. V sále hrála skupina Drive a v banketce již druhým rokem DJ Kuchyňka, který hraje
z vinylových desek.
Na 21 hod. si hasiči připravili pro všechny přítomné scénku v podobě hasičského výjezdu. Aby
tato scénka byla zábavnější, ženy a muži si vyměnili role. Muži hráli manželky, které se připravují
na ples, a ženy se převtělily do mužů. No a jak to tak bývá, když zrovna člověk nechce, něco se
stane. V obci je vyhlášen požární poplach. Jako správný hasič musíš k ohni chvátat, proto se
všichni převtělení muži sejdou na hasičárně a spěchají uhasit požár. Po uhašení ohně se vracejí
ke svým drahým polovičkám a odcházejí plesat.
U šatny mezitím probíhal prodej svítících růží, které si mohl každý pár zakoupit na připravovaný
tanec o pěkné ceny. Ze všech tančících se vylosovaly čtyři páry, které dostaly hodnotné ceny.
Tanec s rozsvícenou růží při zhasnutých světlech byl okouzlující.
Zmíněný kvíz na začátku plesu pobavil všechny přítomné, a tak pořadatelé mohli vylosovat ze
správných odpovědí jeden soutěžící stůl na sále a jeden v banketce.
Pomalu se blížila půlnoc stvořená k losování tomboly a vstupenek. Tombola byla díky sponzorům, členům a příznivcům velmi bohatá. Po ukončení losování a rozdání všech cen mohlo
začít pochovávání basy. Všichni aktéři scénky již byli připraveni. Letošní zvolené téma byl Ráj.
Jako první se představil Ráj nebeský, kde vystoupili Adam a Eva, opět v přehozených tělech,
ať je o zábavu postaráno. V druhém Ráji, a to pozemském, se lodě Pinta, Nina a Santa Maria
dopravily k ostrovu s děvčaty. Opojný Ráj měl za úkol přiblížit 60. léta minulého století. Bohu se
však ani jeden z nabízených Rájů nelíbil, a tak se představil ten Ráj náš - bolatický. Nejdříve byl
vykopán hrob a za zvuku smuteční hudby byla basa do něj spuštěna. Všichni velmi truchlili, ale
na povel Boha a za znělky veselé písničky jsme se všichni radovali a veselili. Za zvuku písničky
Děti ráje se účinkující loučili s lidmi a odcházeli do zákulisí. Po pochování basy pokračovala
zábava téměř do 4. hodiny ranní.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu plesu, na přípravách a organizaci, a také těm, kteří stáli u zrodu obou scének a choreografie.
Poděkování patří také sponzorům, členům a všem hasičským nadšencům za sponzorské dary
do tomboly. Taktéž paní Xenii Mazalové za květiny, ul. Souběžné za zapůjčení kostýmů, panu
Skibovi za akutní pomoc s technikou, obecnímu úřadu za zapůjčení výzdoby na sál.
Těšíme se na Vás v příštím roce.
Za SDH Bolatice Andrea Pytlíková

Tým HC Bolatice: Balarin Tomáš, Bortlík Martin, Kalužík Marek, Kamrád René, Hula Jan, Boczek
František, Boček Tomáš, Ďuriška Daniel, Motyka Petr, Motyka Radek, Návrat Lukáš, Nevřela
Pavel, Otáhal Pavel, Sněhota Libor, Vehovský Jan, West Pavel, Wittek Lukáš, Magera Matěj.
			
Za kolektiv amatérských hokejistů z Bolatic Tomáš Boček

Do Bolatic přijel první československý
a polský kosmonaut

Z

ačátkem dubna navštívily Bolatice další významné osobnosti. V roce 1978 letěl do kosmu jako
první Čechoslovák Vladimír Remek a první Polák Miroslaw Hermaszevski. A v sobotu 6. dubna
oba tito kosmonauté besedovali v sále kulturního domu s více jak 100 dychtivými posluchači.
Oba mluvili o velkém štěstí, že byli vybráni, zvláště cesta pana Hermaszewského do Hvězdného
městečka byla velmi spletitá. Oba však splnili podmínky, které kosmonaut musel mít. Fyzickou
i psychickou zdatnost a také dostatečné znalosti pro řešení vědeckých i nenadálých úkolů. Přítomní se také upřímně zasmáli vyprávění kosmonautů o tom, jak se v beztížném stavu myli a jak
chodili na toaletu.
Pan Remek zavzpomínal, že na rozdíl od sovětských kosmonautů, kteří již byli v kosmu několikrát, si
nesmírně užíval pohledu na naši Zemi a minimálně spal. A to oba byli v kosmu skoro 8 dnů.
Po více jak dvouhodinové besedě se pak oba ochotně podepisovali dlouhé řadě zájemců o podpis a společnou fotografii.
A jak se oba kosmonauté k nám dostali?
Díky Klubu létání Zábřeh, jehož jsou oba pánové čestnými členy, a který je pozval na Hlučínsko.
						
Herbert Pavera
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Římskokatolická farnost Bolatice
pokračování článku ze str. 1 „Rádi bychom se do Svaté země jednou vrátili, říkají poutníci“
Linkový let izraelskou leteckou společností EL
AL byl bezproblémový a klidný; pohled z letadla
na noční Tel Aviv pak něčím, na co se jen tak
nezapomíná. Po půlnoci jsme přistáli na tamním letišti a poté se transferem přesunuli
do hotelu Star v Betlémě, kde jsme se ubytovali. Jen jednu noc jsme strávili mimo Betlém,
a to v hotelu Restal ve městě Tiberias, které se
nachází v blízkosti Genezaretského jezera.
Program byl náročný, leč velmi zajímavý. Navštívili jsme spoustu míst, která se doslova
vryla do srdce. Za všechny jmenujme alespoň
Ain Karem s bazilikou Navštívení Panny Marie u Alžběty a kostel Narození sv. Jana Křtitele. V Betlémě pak baziliku Narození Ježíše
Krista, Pole pastýřů, Jeskyni mléka. Navštívili
jsme město Haifu, horu Karmel a kostel Stella
Maris, Kánu Galilejskou (manželé zde měli
možnost obnovit svoje manželské sliby), horu
Tábor s kostelem Proměnění Páně, kam jsme
jeli taxíky. V Nazaretu jsme obdivovali baziliku
Zvěstování a kostel sv. Josefa. Zajímavá byla
jistě oblast Genezaretského jezera. Zde jsme
zhlédli horu Blahoslavenství, Kafarnau – dům
sv. Petra, Tabghu – místo zázračného rozmnožení chlebů a ryb, místo Primátu sv. Petra,
řeku Jordán spojenou s Kristovým křtem (zde
jsme si obnovili své křestní vyznání) a Bethánii, kde Ježíš vzkřísil svého přítele Lazara.
V Jeruzalémě jsme navštívili Betfage, Olivovou

horu, židovský hřbitov, Getsemanskou zahradu
(v níž jsou i 1600 let staré stromy), baziliku
Národů (Agónie), kostel Hrobu Panny Marie.
Absolvovali jsme také prohlídku Jeruzalémského Starého Města, což je starobylá část
Jeruzaléma o rozloze zhruba 1 km², obklopená jeruzalémskými hradbami. Je rozděleno
do čtyř čtvrtí: židovské, křesťanské, muslimské
a arménské. Do Starého Města spadá také
Chrámová hora a část hory Sión. Ve Starém
Městě jsme si prošli Křížovou cestu – Via Dolorosa, navštívili baziliku Božího hrobu na Kalvárii – Golgotě, Zeď nářků, pak také horu Sion
s Večeřadlem a bazilikou Usnutí Panny Marie.
Doslova údiv v nás vyvolala návštěva skalního
kláštera sv. Jiří z Choziby (Monastery Mar Jaris)
v údolí Wadi Qelt a jednoho z nejstarších měst
na světě, Jericha, s horou Pokušení, na níž byl
klášter, do něhož se někteří z nás vydali lanovkou. Chybět nemohlo ani koupání v Mrtvém
moři. Hladina Mrtvého moře každoročně klesne
o 1 metr. Ve vodě je sedmkrát více soli než v jiných mořích, proto v něm nežijí ani žádní živočichové. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili
v Emauzích, prohlédli si dva kostely s klášterními komplexy a pěstěnými zahradami.
Celý duchovní program byl spojený s každodenní mší svatou slouženou na místě, které jsme
zrovna navštívili, často venku pod širým nebem
v přístřešcích k tomu účelu zbudovaných. Po-

slední mše svatá byla s výhledem na Emauzy.
O tom, že naše prožitky byly opravdu silné,
svědčí slova jednoho z poutníků, který mi
upřímně sdělil: „Doma při mši často pohlížím
na hodinky… Ve Svaté zemi jsem si u nejedné
mše svaté přál, aby ještě neskončila.“
V té souvislosti děkuji jménem všech poutníků o. Leslawovi za duchovní doprovázení
během celé pouti, za všechny modlitby,
za odsloužení krásných a důstojných mší
svatých a za pohodu a klid, které do našeho
společenství vnášel.
Výčet míst, která jsme v rámci naší březnové
pouti navštívili, není zdaleka úplný. Jedno
je však jisté, a to že prožitek z těchto míst
nelze slovy vyjádřit. Říká se, že kdo navštíví
Svatou zemi, tak jako by četl 5. evangelium. Člověk musí mnohé na vlastní oči vidět
a na vlastní kůži zažít, aby pak mohl být světlem pro druhé.
Každý večer jsme se scházeli ve společenské
místnosti hotelu, sdělovali si zážitky nebo si
jen tak povídali a zpívali. Ostatně písně nás
provázely po celou dobu pouti a mnohé chvíle
nám tak zpříjemňovaly a obohacovaly. Každý zpíval, jak uměl. Podařilo se nám vytvořit
milé společenství lidí, a to navíc mezinárodní
– české a slovenské. O tom, že slova nejsou
nadnesená, svědčí výpovědi mnohých poutníků. Zde jsou některé z nich:

- „…znovu opakuji, byl to úžasný poutní zájezd
určitě pro všechny. Ze všeho, co jsme viděli
a navštívili, čerpáme hodně Boží dobroty a radosti, a určitě také všichni jsme obdrželi hodně
síly a požehnání do dalšího života.“ (HS)
- „…abych pravdu řekla, ještě nebylo dne
od našeho návratu ze Svaté země, kdy bych
si neprohlédla fotky a nezavzpomínala. Byl to
jeden velký úžasný zážitek, na který nikdy nezapomenu. Určitě se tam chci vrátit a projít si
ta nádherná místa znovu.“ (JB)
- „Je příjemné zavzpomínat si na zajímavou
pouť a na lidi, kteří nám dělali veselou a příjemnou společnost.“ (EM)
- „Byl jsem rád, že jsme mohli spolu vytvořit
milé společenství s nezapomenutelnými zážitky…“ (RB)
- „Děkuji za krásné vzpomínky, které díky vám
všem jsou úžasné…“ (EP)
- „Velmi často vzpomínáme na opravdu povedený zájezd. Bylo nám s vámi moc dobře. (AM
a HM)
- „Děkujeme za krásné vzpomínky. Jsou stále
živé…“ (MK)
- „Tam se jednou musíme vrátit…!“ (ŘADA Z NÁS)
		
Pavlína Řehánková
Více fotografií z pouti po Svaté zemi je možno zhlédnout na webových stránkách farnosti:
http://farnostbolatice.cz

Ain Karem I., Bazilika navštívení Panny Marie,13.3.

Brána do Jeruzalémského Starého Města,13.3.

Bazilika Národů (Agónie), Getsemany, 13.3.

Getsemanská zahrada, 13.3

Přístavní město Haifa, 15.3.

Hora Tábor, 15.3.
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Kána Galilejská, 1. Ježíšův zázrak, 15.3.
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Hora Tábor, 15.3.

Plavba po Genezaretském jezeře, 16. 3.

Řeka Jordán, 16.3.

Via Dolorosa - Křížová cesta, 5. zastavení, 17.3.

Zeď nářků, Jeruzalém, 17.3.

Jericho z kláštera na hoře Pokušení, 18.3.

Mrtvé moře, 18.3.

Klášter sv. Jiří z Choziby (Monastery Mar Jaris) v údolí Wadi Qelt, 18.3.

Mše svatá, Emauzy, horní kostel Panny Marie, 19.3.

Latroun, klášter, 19.3.
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Ohlédnutí za postní duchovní obnovou 2019
V

íkendová postní duchovní obnova proběhla v naší farnosti ve dnech 22. 3. - 24. 3. 2019.
Exercitátorem byl Václav Čáp, misionář, teolog, biskupem pověřený kazatel, spolupracovník
a překladatel maltského kněze a exorcisty P. Eliase Velly. Záštitu nad duchovní obnovou měl náš
pan farář - Leslaw R. Mazurowski.
Duchovní obnova byla vedena ve dvou směrech. Jednak probíhaly promluvy přednášejícího v kostele v závěru mší svatých, kdy témata byla více obecná a určena pro širší publikum; a jednak probíhala intenzivní duchovní obnova na faře pro přihlášené zájemce, kdy témata byla více konkrétní,
rozvinutá do hloubky, propojená s problematikou působení zlého ducha v dnešní době.

Hovořilo se o duchovních učitelích a jejich pohledu na danou problematiku, o taktikách zlého
ducha, o okultismu a jeho projevech (okultismus bývá často označován jako současná „vlna
tsunami“),
o přístupových cestách zlého ducha, o možnostech duchovního ohrožení (spiritualitě New Age,
Harry Potterovi, józe, reiky, různých formách léčitelství…). Řeč byla rovněž o působení zlého ducha skrze vnitřní zranění, lež a bolestné vzpomínky, o tom, jak se před působením zlého ducha
chránit, o osvobození a exorcismu.

Kdo zpívá, dvakrát
se modlí

P

oslední březnovou neděli jsme dopoledne vyrazili s rodiči a kamarádkami ze scholy do Hlučína, kde se v kostele sv. Jana Křtitele sloužila v 10 hodin mše svatá za scholy z Prajzké. Jela
s námi i naše vedoucí Maruška a musím říct, že to bylo moc pěkné i povedené setkání. Mše
svatá se nesla v duchu výroku, který je připisován sv. Augustinovi: „Kdo zpívá, dvakrát se modlí.“ Celou mši svatou doprovázely krásné zpěvy a bohatý hudební doprovod hlučínské scholy.
I my jsme se při mši svaté mohli aktivně zapojit svým zpěvem, čtením přímluv a přinášením
darů. Po mši mohli účastníci setkání ochutnat guláš a buchty na faře u kostela. Tímto bych
chtěla poděkovat všem organizátorům akce a povzbudit i další děti, které by chtěly začít zpívat
v kostele, aby se nebály a přišly v neděli v 9:00 hodin na faru, kde míváme pravidelné zkoušky
a zažíváme hodně legrace.
						
Magdaléna Pavlíková

Jistě velkým přínosem byl film o italském knězi a stigmatizovaném světci s názvem Páter Pio,
který byl promítán na faře. Páter Pio z Pietrelciny (civilním jménem Francesco Forgione), který
zemřel roku 1968, je příkladem novodobého světce, který se sám potýkal s četnými útoky zlého
ducha. Film velice dobře dokládal probíraná témata. Zhlédnutí filmu bylo přístupné všem zájemcům, nejen přihlášeným účastníkům duchovní obnovy.
V sobotu večer a v neděli byla také možnost přímluvné modlitby. Tedy modlitby zaměřené na druhé lidi a jejich potřeby. Jde o vysoce účinnou modlitbu. Více informací o této modlitbě můžeme
najít na https://www.vira.cz/texty/clanky/primluvna-modlitba-proc-a-jak. V neděli odpoledne
pak byla pobožnost Křížové cesty, kterou vedl otec Leslaw a spolu s ním mnozí účastníci obnovy.
Velké poděkování patří paní Marii Schiedkové za zajištění stravy po celou dobu duchovní obnovy.
Ocenění si zaslouží nejen její výborné kuchařské umění, ale i celková organizace, elán a úsměv,
které její péči o účastníky doprovázely.
Bůh je láska! Z lásky k nám se obětoval a podstoupil potupnou smrt na kříži. Máme tedy mluvit
o lásce zvláště v době přípravy na Velikonoce, a to bylo také cílem letošních postních exercicií.
Nazírání na Boha, který se o své děti stará, miluje je a odpouští jim. Přijímá je i poté, když
zhřešili, sešli z pravé cesty, jako otec v podobenství o marnotratném synovi (Lk 15, 11-32). Když
se otec či matka bojí o své dítě, nejen že je chrání, ale také je napomínají, kárají, varují před
tím, co se jim může přihodit… A právě v tomto duchu se celá letošní postní duchovní obnova
v Bolaticích nesla.
						
Pavlína Řehánková

Naše farnost

Pozvání na Noc kostelů 2019

N

oc kostelů 2019 v České republice se bude konat v pátek 24. května 2019. Mottem letošního ročníku je biblický verš 30,29 z knihy proroka Izaiáše: „Dáte se do zpěvu jako v tu
NOC, kdy se zasvěcuje svátek.“

PROGRAM V KOSTELE SV. STANISLAVA V BOLATICÍCH:
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adoptovala další africké dítě,
tentokrát holčičku

18:00 - Začátek programu mší svatou s Májovou pobožností
18:45 - Divadelní představení Farního společenství dětí a mládeže Zašová – „Světlo z Arsu“
(o životě faráře Arského - Jana Maria Vianeye)
20:00 - Jak se žije v Keni a Ugandě? - přednášet bude černošský rodák z Keni, Emmanuel
Aisu Oyolo
21:00 - Hudební koncert
22:00 - Svátostné požehnání a ukončení programu
Přijměte, prosíme, srdečné pozvání na tuto akci!

Římskokatolická farnost v Bolaticích

Vincent Okello

V

Kdo je Emmanuel Aisu Oyolo?

K

dyž jsem v únoru letošního roku oslovila rodilého mluvčího - učitele anglické konverzace
- na Základní škole v Šilheřovicích, Emmanuela Aisu Oyola, zkráceně Emmu, zda by byl
ochoten přijet do Bolatic na akci Noc kostelů a povykládat nám o životě v Keni a Ugandě, byl
zaskočen a zároveň velmi potěšen. Řekl, že rád bude mluvit o zemi, v níž se narodil, a to o Keni,
která s Ugandou sousedí. Tedy místem, odkud pochází naší farností adoptovaný Vincent Okello
a od března i nově adoptovaná sedmiletá Sheila Michelle Amito.
Emmanuel Aisu Oyolo se z africké Keni do České republiky přistěhoval před sedmi lety. Nyní žije
se svou českou manželkou v Píšti
a mají spolu dvě malé děti. Má dva
bratry a dvě sestry, maminka mu
loni zemřela. Život v České republice
se mu moc líbí a je tady spokojený.
Já osobně říkám, že je to ten nejčernější černoch, jakého jsem kdy
potkala. Za dobu, co zde žije, zná již
spoustu českých slov a komunikace s ním je velkým přínosem nejen
jazykovým. Řeč bude samozřejmě
o Keni a Ugandě, o historii, politice,
hospodářství, náboženství, školství
a nesnadném životě tamních lidí.
Všichni jsme na toto setkání srdečně zváni!			
Pavlína Řehánková

Sheila Michelle Amito

listopadu 2016 se naše Římskokatolická farnost v Bolaticích zapojila do programu Adopce
na dálku. Pomoc, kterou zaštiťuje Centrum zahraniční spolupráce Arcidiecézní charity Praha,
je směřována konkrétnímu dítěti v jeho vzdělávání a zároveň také podpoře jeho rodiny a komunity, v níž žije. Chlapec, který byl tehdy naší farností pro podporu vybrán, se jmenuje Vincent
Okello a pochází z města Gulu, které se nachází v severozápadní Ugandě. V únoru 2019 oslavil
své desáté narozeniny a vyznáním je katolík. Rodiče mu zemřeli a o jeho výchovu i výchovu jeho
bratra Emmanuela se stará babička, která je HIV pozitivní. Je dobře, že jsme přijali Vincenta
do naší farní rodiny a otevřeli tak svá srdce pro pomoc konkrétním lidem v nouzi. Do února 2019
se podařilo na tento účel vybrat 56.000 Kč. Tato částka pokryje Vincentovi náklady na 8 let
školní docházky a zajistí tak lepší životní podmínky jemu i jeho blízkým.
Vzhledem ke štědrosti farníků byla Farní pastorační radou v únoru 2019 zvážena možnost
této charitativní pomoci dalšímu dítěti, které se potýká s obtížnými životními podmínkami. Vybrána byla šestiletá ugandská dívka, o jejíž adopci na dálku jsme jako farnost zažádali. Jmenuje
se Sheila Michelle Amito.
Sheila se narodila v říjnu 2012 a pochází z vesnice Paduny Payuta v blízkosti města Gulu.
Chodí do 1. ročníku a jejím oblíbeným předmětem je náboženství. Má osmiletou sestru, která
chodí do 2. třídy. Otec byl zabit bleskem. O rodinu se stará matka, která je HIV pozitivní. Současně se svými vlastními dětmi se stará o dvě děti druhé manželky. Dále se stará o staré rodiče
manžela. Druhá manželka odešla, aby se po smrti svého manžela znovu vdala. Opustila své
děti, které jsou v péči Sheiliny matky a nevídá se s nimi. Matka Sheily dělá práce na zahradě,
zaměstnáním je rolnice, ale kvůli HIV často onemocní. Dostává anti-virovou léčbu. Matka také
vaří místní pivo a prodává ho, aby mohla podporovat rodinu. Přestože je ještě mladá, slíbila, že
se nebude znovu vdávat. Měsíční příjem rodiny je 20 000 ugandských šilinků, což je asi 124 Kč.
Rodina se hlásí ke katolickému vyznání.
Sheila je vždy do školy připravená a má touhu se učit. Školy si velmi váží a chodí do ní
ráda. Je vždy připravena pomoci a ochotně přijímá všechny úkoly, které jí byly zadány. Je zdvořilá
a přátelská. Jednou by se chtěla stát zdravotní sestrou.
Přestože je Uganda jednou z nejkrásnějších zemí Afriky, bojuje s velkými problémy – složitou politickou situací, obrovským státním dluhem, negramotností a s ní souvisejícím vysokým počtem obyvatel nakažených HIV a dalšími nemocemi, jakými jsou malárie, břišní tyfus, žloutenka
a žlutá zimnice. Až 52 % Uganďanů žije pod hranicí extrémní chudoby. Právě sever země, odkud
Vincent i Sheila pocházejí, je nejchudší a nejproblematičtější oblastí.
Pomoc této ugandské dívce vyjde ročně na 7000 Kč, stejně je tomu i u Vincenta. Podrobnosti ohledně adopce na dálku u obou těchto afrických dětí jsou vzadu našeho kostela
na nástěnce. Pod ní je připravena pokladnička, kde můžeme přispívat na obě děti jakoukoli
finanční částkou.
O vybraných částkách budou farníci, jako tomu bylo doposud, průběžně informováni. Ze
srdce děkujeme za každý Váš dar! Věříme, že i Sheila bude naší farní rodinou přijata tak vřele,
jako byl přijat před léty Vincent!
Pavlína Řehánková
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Zahrádkáři informují
K

věten nás zve ven. „… I když nám neroste ani pelargonie nebo mořská cibule v okně; jak
na nás týden svítí slunce, začneme se starostlivě dívat k nebi a říkáme si na potkání: „Mělo
by zapršet.“…“ /Karel Čapek/
Májový deštík dělá divy. Po loňských zkušenostech si mnozí uvědomujeme, jakou má voda
cenu. Proto je dobré, podle možností, zajistit jímání dešťové vody pro zalévání, které je v květnu
velice důležité. Zeleninu můžeme vysévat přímo na záhony. Po třech zmrzlých můžeme vysévat
a vysazovat ven i teplomilnou zeleninu - fazolky, rajčata, okurky, cukiny a dýně. Na záhonech
raději pěstujeme tyčková rajčata, na balkonech se daří i keříčkovým. Sklízíme ředkvičku a špenát, postupně pak salát a rané košťáloviny.
Na ovocné zahradě ošetřujeme stromy a keře proti chorobám a škůdcům. Bohužel se
bez chemie neobejdeme, ale můžeme vyzkoušet výluhy z přesličky nebo kopřiv, hlavně v boji
se mšicemi. Smysl má vypěstovat si všeho jen tolik, kolik potřebujeme. Snažíme se mít sklizeň
co nejranější, kdy má zelenina a ovoce nejvyšší cenu. Je třeba zkoušet nové postupy a nebát
se občas i riskovat. I když to je někdy v rozporu se starými recepty. Klimatické změny bohužel
probíhají…
Vysazujeme teplomilné květiny. Na oknech a balkonech se objevují truhlíky s květinami.
Odstraňujeme odkvetlé květy jarních cibulovin a necháváme je zatáhnout, aby cibule narostly.
Velké nebezpečí znamená moucha narcisová, se kterou lze bojovat pouze insekticidy. Na květinových záhonech vidíme explozi barev, která pokračuje až do začátku léta. Nejdříve kvetou
alpinky a nízké kosatce, brzy na to rododendrony a azalky, pokračuje početná skupina vyšších
květin. Sousedka Jitka mi zase řekne: „Přečetla jsem si to, abych věděla, co vše nemusím
dělat“. Šťastná to žena...
Květnová exploze barev a zeleně.
Červen slibuje léto. „…Nehodlám nijak kazit radost zelinářům; ale co si nadrobili, ať si sně-
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dí. …Kozel se sice může stát zahradníkem, ale zahradník se těžko stane kozlem, aby schroustal
svou zahrádku…“ /Karel Čapek/
Červen je měsícem, kdy sklízíme nejen zeleninu, ale i jahody. Jahody se skutečně původně
sbíraly v lese a na zahradě, nikoliv v Lidlu nebo v jiném supermarketu. A bývalo to v červnu,
nikoliv po celý rok. Pokud je pěstujeme na záhoně, podkládáme je a chráníme před slimáky,
aby nebyli rychlejší než my. V Anglii k tomu účelu používali sucho trávu nebo slámu (proto ‚strawberry‘). Jinou možností je pěstování v truhlíku. Vynikající jsou k tomu odrůdy stále plodících
velkoplodých jahod. Jahody potřebují hodně vody a živin.
Můžeme vysévat rané košťáloviny, které dozrají do konce září. Začíná období růstu plevele,
které končí až někdy v srpnu. Vše zaléváme a okopáváme (‚zaléváme motyčkou‘). Zaštipujeme
a vyvazujeme tyčková rajčata. Průběžně sklízíme vše, co dozrává.
V ovocné zahradě hlídáme výskyt chorob a škůdců a včas proti nim zasahujeme. Všeobecně
se staráme o výživu rostlin. Provádíme tzv. probírku plůdků na jabloních. Kromě jahod začínají
dozrávat rané třešně a višně. Červen je obdobím boje se mšicemi a houbovými chorobami. Parné
a vlhké počasí podporuje tvorbu plísně šedé (botrytis), která dovede nadělat velké škody na liliích. Přihnojujeme mečíky (‚na třetí list‘) a jiřiny, zaštipujeme chryzantémy, vyséváme dvouletky.
Pro přesazování narcisů, tulipánů (jarních cibulovin) platí pravidlo: „Když jdou děti ze školy,
cibule jdou ze země; když jdou děti do školy, cibule jdou do země.“ Konec školního roku je tedy
signálem pro vybírání cibulovin. Ty přes prázdniny uložíme v suchu, ve stínu, při teplotě kolem 25
o C. Vysazujeme raději později, než jdou děti do školy, až už půda není příliš teplá. V květinové
zahradě je to mezidobí mezi jarními a letními květinami.
Počátkem června kvetou bylinné pivoňky. Kvetou další skupiny kosatců: vysoké, sibiřské
a koncem června spurie a japonské kosatce. Začínají kvést rané lilie. Kvete mnoho keřů, které
jsou vhodné i do živých plotů: weigelie, deutzie, kolkwitzie a jiné. Pivoňky rostou na jednom místě
po desetiletí.
Hezké počasí, radost z krásně rozkvetlé zahrádky a bohatou sklizeň první úrody Vám přeje
Za ČZS Matelský Karel

Taneční klub Jarky Calábkové informuje
čísla jsou ve stylu latinskoamerických tanců, moderny a jazzu. Ve školním roce 2019/2020 se
chystáme otevřít dvě nové lekce pro úplné začátečníky. V měsíci květnu v termínu 17. 5. a 31. 5.
v době od 15:00 - 15:30 zveme všechny děti ve věku 6 - 15 let na zkušební lekci.
Závěr sezony 2018 - 2019, na který jste všichni srdečně zváni, oslavíme v červnu na akci Taneční
hvězda Bolatic.
Děkujeme všem našim příznivcům, rodičům, fanouškům, ZŠ Bolatice a hlavně obci Bolatice
za podporu.
Krásné jarní dny! 				
Jana Kuchařová

T

aneční klub Jarky Calábkové - pobočka Bolatice působí v obci již od roku 2015. Každým
rokem se v tanečních lekcích setkalo na ZŠ v Bolaticích kolem 30 dětí.
To je cca 130 dětí do roku 2019. Za toto období jsme vytvořili celkem 15 choreografií a vydali
se i na soutěže.
Mezi naše největší úspěchy patří 1. místo na MČR s choreografií Pomáda a titul absolutního
vítěze Dance Star 2017.
V letošním roce se chystáme na talentovou soutěž Dance Star & Talent Star do Ostravy. Máme
připraveny dvě choreografie a již se moc těšíme na nové zkušenosti a zážitky. Naše taneční
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Setkání Sdružení obcí Hlučínska
s Deníkem a partnery

V

e středu 17. dubna se na zámku v Kravařích setkali starostky a starostové Hlučínska se svými
partnery z řad polských gmin, MAS Hlučínsko, Euroregionu Silesia, mikroregionů Opavska,
Hospodářské komory, Policie ČR, hasičů, škol, muzeí, Slezského divadla v Opavě, Charity opavské nemocnice, regionálních spisovatelek atd. Setkání zorganizovala redakce Opavský a Hlučínský Deník a celkem se ho zúčastnilo na 60 osob. V úvodu zazpívaly bolatické seniorky a navodily tak tu správnou atmosféru – ukázku dodržování tradic a zvyků na Hlučínsku, sounáležitost
s regionem. Hovořilo se o historii regionu, o důvodu založení svazku obcí a měst Sdružení obcí
Hlučínska (SOH), o přípravě oslav 100. výročí vzniku pojmu Hlučínsko (4. 2. 1920), o projektech SOH a partnerů, které zpropagovaly Hlučínsko i polské gminy, o vydaném zpěvníku lidových
písní, o učebnici přírodovědy, o knihách napsaných regionálními spisovatelkami, které výrazně
přispěly k popularizaci regionu, o spolupráci s jednotlivými partnery, ale i o budoucnosti SOH
a života v regionu. Mj. zde zaznělo, že je nutné, aby se udržovaly tradice, zvyky i jazyk pro budoucí generace a pro identitu Hlučínska.
Více informací ze setkání naleznete na https://opavsky.denik.cz/zpravy_region/herbert-pavera-verim-ze-sdruzeni-bude-fungovat-jeste-mnoho-let-20190418.html.
						
Herbert Pavera

DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU
O

chotníci ze Štěpánkovického ochotnického spolku předvedli další nastudování divadelní
hry - tentokrát Dobytí Severního pólu. Autory této hry jsou Zdeněk Svěrák, Ladislav
Smoljak a jako spoluautor je uváděn Jára Cimrman. Hluboce smekáme před všemi nadšenými herci souboru, kteří jsou schopni a ochotni nám přijet ukázat, co se naučili za dlouhatánské texty a ještě k tomu bez nároku na honorář! Jejich trávení volného času a také
jejich koníčku všechna čest!
Děkujeme nejen hercům, ale i panu režisérovi, nápovědě, zvukaři a ostatním, kteří nejsou
na pódiu vidět, ale bez jejich práce by se představení nemohlo uskutečnit.
						 Gabriela Bočková
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ROZLOUČENÍ S MASOPUSTEM

V

eselý průvod v nápaditých maskách za doprovodu dechové hudby Jiřího Langra a také diváků bez masek je tradicí, kterou připravujeme na úterý před Popeleční středou. Vychází
se od kulturního domu, přes ulici Dolní, část ulice Hlučínské, kolem Lanexu, obecního úřadu,
obchodu TEMPO, bolatické pekárny, k hasičárně, na ulici Souběžnou, k zahradnictví Mazal,
do obchodu MALHVO na ulici Svobody, na faru, do restaurace Pod Kostelem a do sálu kulturního domu. Na pomyslných zastávkách je pro účastníky průvodu připraveno občerstvení.
Za vzornou přípravu a každoroční starost o účastníky si zaslouží zástupci všech uvedených
stanic upřímné DĚKUJEME! Také masek, které přišly hodovat a radovat se, bylo o něco více
než v jiných letech. Na sále na nás čekali se svým programem ženy z Klubu seniorů a BOBŘI.
Obě skupinky předvedly taneční vystoupení, jedno lepší než druhé. Do toho soutěže pro děti
a skvělý hudební doprovod kladně doladil celkovou atmosféru Rozloučení s masopustem. Závěrem místní hasiči bravurně sehráli scénku k pochování basy. Zde slova písně, která zazněla
u loučení s plesovou sezonou:
Máme tu Céčko i JeZéDéčko,
naproti kompostárna,
v dáli Lanex vidět je!
Zářící kostel,
borovský Kozel,
na hřišti fotbal
každou neděli hraje se!
Senátor na obci,
Stoklasa za obcí,
v Padolách zahradník,
pekař peče rohlík!
V naší obci to žije stále
a nejvíc hasiči,
co blbnou na bále.
Ten umí to a ten zas tohle
A všichni dohromady udělají moc!
					Gabriela Bočková

Kultura
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Akce na květen a červen
05. 05. - Oslava Dne matek (pořadatel SNS)
26. 05. - Cesta do cirkusu (zábavné putování dětí)
27. 05. - Setkání a povídání s Valérií Zawadskou
31. 05. - Kácení máje
01. 06. - Kácení máje na Borové
09. 06. - Hledá se talent
29. 06. - Myslivecké odpoledne pro děti
30. 06. - Mše svatá na fotbalovém hřišti (v 10 hod.)
30. 06. - Myslivecká slavnost
						
Gabriela Bočková

Nádherného koncertu Svatováclavského
festivalu se zúčastnilo velmi málo diváků

V

pátek 29. března se konal v kostele sv. Stanislava jeden z Hudebních výletů Svatováclavského hudebního festivalu. Pro diváky byl připraven úžasný zážitek v podobě vystoupení
tenoristy M. Prokeše a barytonisty M. Šulce, které nádhernou videoprojekcí na stěny kostela
provázel R. Živec.
Vstupné sice stálo od 50 do 150 Kč, ale že přijde jen něco málo přes deset diváků, to byl pro
nás všechny obrovský šok. A to jsme si všichni mysleli, že Bolatičtí si pomalu zvykají i na klasiku, kterou zvláště o Vánocích hojně navštěvují.
Další příležitost k návštěvě hudebního výletu budou mít diváci 15. prosince, kdy se uskuteční
adventní koncert. 					
Herbert Pavera

FC Důlek
A

matérský fotbalový tým FC Důlek hledá do svého kolektivu amatérské fotbalové hráče ve věku
18 až 50 let, kteří mají chuť si zahrát každou neděli od 10:00 do 11:40 na tréninkovém hřišti
FK Bolatice nebo na hřišti v Důlku (podle stavu hřiště).
Více informací u p. P. Paška, tel.: 732 613 042.
Přijďte, těšíme se na nové spoluhráče!!!

SK MATES GYM Bolatice informuje

V

e fitcentru SK MATES GYM Bolatice byly zrušeny klíče a vstup je možný jen povoleným
přístupem přes chytrý mobil.
Bližší informace na tel. č. 724 094 937.			
SK MATES GYM Bolatice
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Konal se 9. ročník závodu horských kol
BEZVAKOLO.CZ BOLATICKÁ TŘICÍTKA 2019

V sobotu 6. dubna patřily Bolatice milovníkům horských kol. Konal se totiž 9. ročník tradičního
závodu s názvem BEZVAKOLO.CZ Bolatická Třicítka 2019.
Účast na takových závodech obvykle ovlivňuje počasí, ale pro Bolatickou Třicítku to úplně
neplatí. I přes nepříznivou předpověď se závodu zúčastnilo přes 400 závodníků na dlouhých
tratích a téměř 200 na tratích dětských závodů.
Předcházející slunečné dny vystřídalo deštivé sobotní ráno a olověné mraky nevěstily nic dobrého. Přesto se do areálu závodu u fotbalového hřiště začali sjíždět nejen již dříve přihlášení
závodníci, ale několik desítek se ještě během dopoledne dodatečně k závodu zaregistrovalo.
Po ukončení prezentace jako mávnutím kouzelného proutku dešťové mraky zmizely a objevilo
se sluníčko. Všechny v areálu přivítal a mnoho úspěchů závodníkům popřál starosta Bolatic
a senátor Herbert Pavera. Tradičně první závod dětí na 100 metrů se už konal v době, kdy byl
areál plný nejen cyklistů, ale i povzbuzujících diváků. Následoval závod nejroztomilejší: na 10
metrů na odrážedlech. Všichni malí účastníci obou závodů dostali za předvedený výkon medaili
a sladkosti.
Pak už zábranami přesně vymezený prostor startu patřil dospělým závodníkům, kteří si snaží
zajistit co nejvýhodnější pozici pro start své vlny. První řada je rezervována pro závodníky, kteří
se v loňském ročníku umístili absolutně do 10. místa nebo získali od pořadatelů tzv. „divokou
kartu“. Za nimi se řadili závodníci se závodními licencemi a ti, kteří se vloni umístili do 100.
místa absolutně.
Za touto první vlnou se řadila vlna druhá, která byla plná „nabušených amatérských hobíků“,
jejichž cílem bylo ukázat, jak mají přes zimu natrénováno a získat umístění, které jim dovolí
startovat příště v 1. vlně. Vlna třetí je sice poslední, ale to neznamená, že by v ní byli méně
dobří borci. Mnoho z nich taktizuje a volí start ze zadních pozic, aby měli volnou trať a vyhnuli
se „zašpuntování“ v úzkých místech.
Start byl tradičně ve 12.10 a jako vždy balíky rozjíždějících závodníků vyvolaly nezapomenutelné pocity u všech přihlížejících. Neméně zajímavé zážitky měli diváci na trati, která je plná
technických pasáží a prověřila zkušenosti a dovednosti všech jezdců.
Mezitím v areálu závodu proběhly závody dětí a mládeže na tratích 2,5 km a 1,5 km. Těchto se
rok od roku zúčastňují více a více trénovaní závodníci, takže letošní předjezdec Ivo Oleják měl
co dělat, aby zůstal předjezdcem a aby ho mladí bajkeři nepředjeli.
Jako poslední odstartovali závodníci na trať 15 kilometrů. Vzdálenost se nezdá být dlouhá, ale
obsahuje nejnáročnější technické pasáže hlavního závodu.
Krátké čekání na příjezd vítězů zkrátila show Honzy Malanta, který na svém kole BMX předváděl
neuvěřitelné kousky.
Pak už do cíle přijížděli první závodníci z tratí na 15 km a 30 km. O vítězství v hlavním závodě
se „porvala“ trojice známých a zkušených závodníků, kteří dojeli v pořadí: na 1. místě cyklokrosový reprezentant Jakub Říman s časem 1:18:24,4; jen o desetinu sekundy za ním loňský vítěz
Dominik Buksa a tři desetiny za prvním zkušený cyklistický matador Karel Hartl. Pro posledního
z vítězné trojice byl závod příliš krátký, takže se jel ještě projet do Opavy a zpět a tím zmeškal
vyhlašovací ceremoniál. Mimo standardní kategorie byl „nejlepším z Bolatic“ vyhlášen Martin
Fus s časem 1:19:01,2.
V době, kdy cyklisté ve skupinkách dojížděli do cíle, už sluníčko ztrácelo sílu a začalo lehce
pršet. To ale vůbec nevadilo závodníkům, kteří si s úsměvem vyměňovali zážitky ze závodu.
Vyhlašovací ceremoniál se už konal za silnějšího deště, který ale všichni ignorovali. Dokonce
i Honza Malant předvedl za velmi „kluzkých podmínek“ 2. část své BMX show.
Závod se letos opět vydařil, závodníci dojeli do cíle bez vážnějších zranění a postarali se, aby
diváci podél tratě i v cíli měli silné zážitky.
Podrobnosti o závodu, fotografie, videa i výsledky jsou na stránkách www.bolatickatricitka.cz.
Pořadatelé závodu děkují všem účastníkům, divákům, sponzorům, obcím, majitelům pozemků
a nájemcům honiteb, přes které závod vedl, a všem, kteří pomohli, aby se tento již tradiční
závod konal.
Sláva vítězům, obdiv všem, kteří se postavili na start, a na shledanou na 10. ročníku Bolatické
Třicítky v sobotu 4. dubna 2020!
Sport Club Bolatice, pořadatel závodu

Sport Club Bolatice děkuje

všem níže uvedeným, díky kterým proběhl závod horských kol Bezvakolo.cz Bolatická Třicítka
2019:
•
Obce, majitelé pozemků a nájemci honiteb, přes které závod vedl.
•
Hasiči okolních obcí, kteří pomáhali s regulací dopravy.
•
Policie České republiky, která dohlížela na poklidný průběh akce.
•
Mládež, která pomáhala s regulací hlavních závodů v terénu.
•
Oddíl Arakis, který pomáhal s dětským závodem.
•
Dobrovolníci, kteří pomáhali postavit areál závodu a během závodu
zajišťovali potřebné služby.
•
Sousedi zázemí závodu, kteří byli trpěliví.
•
FK Bolatice, který zapůjčil svůj areál.
•
Zdravotníci ČČK, kteří poskytovali pomoc u nebezpečných úseků na trati.

„Bolatická 20“

Letošní „Bolatická 20“ proběhla v neděli 14. dubna. Předpověď počasí na tento den nás trochu
vystrašila, protože prognóza byla velmi nepříznivá, deštivo, chladno, a dokonce i sníh! Naštěstí
se studená fronta přehnala přes naše území již v sobotu a v neděli bylo k radosti nás všech
poměrně pěkné počasí. A tak už ráno začali přicházet první účastníci pochodu i běžci.
První odpočet a výstřel závodu zazněl v devět hodin. Nejdříve vyběhli účastníci hlavního závodu,
pak následovaly závody dorostu a dětí. Pro běžce starší 10 let byla připravena trasa v délce
3 km, pro děti od 7 do 10 let v délce 600 m. Předškolákům byl určen 400 m běh, trasa byla
2x okolo bazénu. Nejmenší účastníci museli zdolat 200 m. Za hlasité podpory všech přihlížejících doběhli všichni dětští účastníci úspěšně do cíle a radovali se tak z čokoládových medailí
i drobných odměn.

26

Sport

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ březen - duben 2019

Na 7. km v údolí zvaném „Pinkadélko“ byla pro všechny zúčastněné připravena občerstvovací
stanice. Letos tam ale byly špatné podmínky, protože bylo mokro.
Pro chodce na 20 km byla ještě na 11. km zastávka u pstruhů.
Poslední roky je účast na dvacítce obohacena návštěvou turistů z družební obce Doľany ze
Slovenska a nejinak tomu bylo i letos, i když jich přijelo málo.
Ze všech přihlášených účastníků pochodu byli následně vylosováni tři šťastlivci, kteří získali
od turistů poukaz na zájezd na Slovensko do Janošíkových dier, který se koná 11. května 2019,
poukaz od KOZAK TOUR na jejich zájezd a velký frgál od firmy AZPEK.
Turisté Bolatic děkují všem, kteří se zúčastnili pochodu nebo běhu „BOLATICKÁ 20“ a přispěli tak
k dobré náladě a udělali také něco dobrého pro své zdraví.
Děkujeme sponzorům, kteří zajistili nejen ceny pro běžce a pro chodce, ale díky svým finančním
darům také prostředky na provoz závodu.
A samozřejmě děkujeme pořadatelům, kteří obětovali nejen jednu volnou neděli, a jak se říká,
za guláš a pivo zajistili bezchybný průběh akce a pokorně si nechali vyčíst některé nedostatky
od závodníků a přihlížejících.
Další informace najdete na stránkách www.turistibolatice.cz a výsledky pak také na www.behej.com.
Poděkování patří hlavně sponzorům „Bolatické 20“ 2019:
Obec Bolatice, Údržba budov, ARMAST, ISOTRA, Pneu servis BARUM, STOKLASA, Bezva kolo, AUTO
TOP Sněhota Zábřeh, Penzion Bolatice, Pekárna AZPEK, Zahradnictví Mazal, Lité podlahy Duda,
Autoservis Bortlík, LANEX, CONROP, DK1, Elektrorevize Blokeš, Čalounictví Valenta, Oriflame.
Poděkování patří také Lesům ČR a Opavské lesní a.s., které nám umožnily uskutečnit akci na jejich katastru.					
Za turisty Josef Blokeš
3 km
UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

1.

Žůrek Mia

182

Jof - X - Team

2007

C3

0:11:33,4

ODSTUP

2.

Čech Kuba

194

GRUNDYteam

2007

C3

0:11:46,5

0:00:13,1

3.

Ferenz Pavel

171

Prajzský BK Kravaře

2006

C3

0:12:17,2

0:00:43,8

4.

Dedak Jan

184

BK Olbramice

2004

C3

0:12:22,5

0:00:49,1

5.

Mrovec Max

202

AO Kobeřice

2007

C3

0:12:27,5

0:00:54,1

6.

Homolová Heidi

189

Bolatice

2007

H3

0:13:02,0

0:01:28,6

7.

Štěrba Jakub

188

Bolatice

2004

C3

0:13:30,3

0:01:56,9

8.

Mrovec Michal

201

AO Kobeřice

2010

C3

0:13:51,8

0:02:18,4

9.

Pospěch Adam

156

Borová

2008

C3

0:13:56,4

0:02:23,0

10.

Glogar Kryštof

180

ZŠ Vrchní

2008

C3

0:15:04,2

0:03:30,8

11.

Václavík Jan

181

Jof - X - Team

2005

C3

0:16:15,8

0:04:42,4

12.

Kirschner Jakub

179

Opava

2008

C3

0:17:03,2

0:05:29,8

UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

ODSTUP

1.

Boček Jakub

79

Novatop Lapierre

1987

A

1:14:53,2

2.

Janeček Roman

82

Caramba! Team

1981

A

1:15:42,0

0:00:48,8

3.

Kozubík Jiří

46

JuraZub Zlín

1988

A

1:17:56,9

0:03:03,7

4.

Jelšík Lukáš

63

Ostrava

1987

A

1:18:06,8

0:03:13,6

5.

Novák Václav

76

Ostrava

1987

A

1:23:11,5

0:08:18,3

6.

Petrásek Jan

48

Opava

1985

A

1:24:49,9

0:09:56,7

7.

Beneš Pavel

42

Cinelli Team

1986

A

1:25:49,9

0:10:56,7

8.

Trzaskalik Szymon

83

Rogow

1994

A

1:27:20,4

0:12:27,2

9.

Hanzlík Patrik

71

Dolní Benešov - Zábřeh

1982

A

1:28:16,8

0:13:23,6

10.

Beneš Daniel

44

Cinelli Team

1981

A

1:33:04,0

0:18:10,8

11.

Čevela David

25

Slimáci Krnov

1996

A

1:33:07,6

0:18:14,4

12.

Návrat Petr

33

Bolatice

1984

A

1:36:58,1

0:22:04,9

13.

Stuchlý Jan

29

Chuchelná

1992

A

1:37:06,4

0:22:13,2

14.

Kolarčík Petr

17

Energy Team Bolatice

1982

A

1:37:25,9

0:22:32,7

15.

Chovanec Patrik ml.

37

MK Seitl Ostrava

2004

A

1:40:21,5

0:25:28,3

16.

Strýček Ludvík

2

Bílovec

1983

A

1:45:11,5

0:30:18,3

17.

Ulmann Dominik

24

UK FTVS

1995

A

1:53:13,0

0:38:19,8

18.

Bytomský Petr

1

Bolatice

1984

A

1:58:23,3

0:43:30,1

UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

ODSTUP

1.

Kamrád René

30

Energy Team Bolatice

1977

B

1:18:27,1

2.

Škapa Marek

41

MK Seitl Ostrava

1971

B

1:20:05,0

0:01:37,9

3.

Stoczek Jan

59

VZS Ostrava

1976

B

1:20:23,0

0:01:55,9

4.

Polášek Petr

16

Bobrovníky

1976

B

1:22:24,8

0:03:57,7

5.

Škurek Viktor

45

Mountaintime

1971

B

1:24:03,3

0:05:36,2

6.

Ferenz Jan

22

Prajzský BK Kravaře

1976

B

1:24:29,2

0:06:02,1

7.

Wojtyla Jaromír

77

VZS Ostrava

1970

B

1:25:40,0

0:07:12,9

8.

Kvíčala Tomáš

4

lightBIKE Team

1975

B

1:26:50,5

0:08:23,4

9.

Gargoš Stanislav

5

Caramba! Team

1971

B

1:27:43,6

0:09:16,5

10.

Glogar Daniel

36

Tur de bir

1978

B

1:29:14,4

0:10:47,3

11.

Kurka Michael

31

Energy Team Bolatice

1978

B

1:29:58,1

0:11:31,0

12.

Jašek Roman

62

Erholung Bolatice

1973

B

1:30:37,7

0:12:10,6

13.

Pytlik Pavel

8

Run 99 Havířov

1975

B

1:31:08,0

0:12:40,9

14.

Koupil Vít

6

Bolatice

1978

B

1:32:15,2

0:13:48,1

15.

Blokeš František

3

Bolatice Bé

1971

B

1:33:52,5

0:15:25,4

16.

Svoboda Martin

74

Opava

1970

B

1:35:38,0

0:17:10,9

20 km - MUŽI DO 39 LET

Na startovní čáru se na 20 km trať postavilo 87 běžců, na 10 km 39 běžců, na 3 km 12 dorostenců, na 600 m 5 a okolo koupaliště běželo 13 nejmladších. Závodu se opět zúčastnili i běžci
ze sousední Polské republiky. Odměněni cenou byli v každé kategorii první tři běžci, potom
nejstarší účastník běhu, tentokrát byli dva, nejrychlejší běžec, který je z Bolatic, a především
nejmladší běžkyně, kterou byla Adéla Blokešová (ročník 2004) a v kategorii žen na 10 km byla
pouhých 13 minut za vítězkou.
Na pochod se přihlásilo celkem 246 chodců, což je nejméně za poslední roky. Samozřejmě to
ovlivnila již zmiňovaná předpověď počasí, a i když nakonec slunce svítilo, bylo celkem chladno,
což mnohé určitě odradilo.

20 km - MUŽI DO 49 LET
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17.

Janásek Aleš

12

AAAA Výškovice

1972

B

1:35:43,3

0:17:16,2

18.

Beremlijski Petr

60

VZS Ostrava

1976

B

1:36:42,0

0:18:14,9

19.

Stuchlík Přemysl

21

Štěpánkovice

1977

B

1:36:49,5

0:18:22,4

20.

Dedek Vladimír

53

BK Olbramice

1978

B

1:36:54,4

0:18:27,3

21.

Luksza Radek

69

MK Seitl Ostrava

1974

B

1:37:32,2

0:19:05,1

22.

Beran Jan

10

Vítkov

1971

B

1:37:53,3

0:19:26,2

23.

Kubíček Vladimír

15

Freiwaldau

1971

B

1:38:49,6

0:20:22,5

24.

Chovanec Patrik

38

MK Seitl Ostrava

1974

B

1:41:04,6

0:22:37,5

25.

Žebrák Zbyněk

54

Lepus.cz

1971

B

1:41:13,9

0:22:46,8

26.

Jochim Petr

75

Kravaře

1978

B

1:42:01,1

0:23:34,0

27.

Řehánek Hynek

40

Bolatice

1973

B

1:42:01,5

0:23:34,4

28.

Duda Daniel

55

Energy Team Bolatice

1979

B

1:54:46,9

0:36:19,8

UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

ODSTUP

1.

Kolich Rosťa

84

BK SAK Karviná

1964

C

1:18:10,2

2.

Škrabánek Petr

35

MK Seitl Ostrava

1960

C

1:21:51,5

0:03:41,3

3.

Porwisz Jiří

7

Run 99 Havířov

1966

C

1:24:14,1

0:06:03,9

4.

Liber Vlastimil

27

OBO Opava

1964

C

1:30:29,6

0:12:19,4

5.

Bořucký Jiří

39

Prajzský BK Kravaře

1961

C

1:33:31,0

0:15:20,8

6.

Břečka Tomáš

73

Běhat nás baví Opava

1968

C

1:37:08,7

0:18:58,5

7.

Ulmann Jakub

20

Krnov

1968

C

1:37:22,2

0:19:12,0

8.

Hlavica Pavel

34

Orli Ostrava

1968

C

1:40:41,1

0:22:30,9

9.

Vojkůvka Zdeněk

49

Chuchelná

1961

C

1:41:37,8

0:23:27,6

8.

Pavelek Ladislav

160

Babylonbike

1978

M10

0:42:13,3

0:07:30,7

10.

Staněk Vladimír

11

BD KARPO

1963

C

1:42:29,4

0:24:19,2

9.

Pěruška Pavel

157

Holoubci Kylešovice

1958

M10

0:43:03,9

0:08:21,3

11.

Tégláš Pavel

32

Hlučín

1969

C

1:44:12,9

0:26:02,7

10.

Cyrus Petr

174

Dolbend

1982

M10

0:43:11,4

0:08:28,8

12.

Vavrečka Luděk

78

Vratimov

1966

C

1:45:21,4

0:27:11,2

11.

Liška Petr

168

FC-B7 TÝM!!!

1977

M10

0:43:26,6

0:08:44,0

Gajdoš Jiří

163

Dolbend

1986

M10

0:43:35,7

0:08:53,1

20 km - MUŽI DO 59 LET

13.

Bardaševský Lubomír

14

BK Ludgeřovice

1962

C

1:46:21,4

0:28:11,2

12.

14.

Dedek Martin

58

Ostrava

1967

C

1:47:42,4

0:29:32,2

13.

Heider Radim

192

Prajzský BK Kravaře

1990

M10

0:43:57,5

0:09:14,9

15.

Štencel Jiří

19

Fulnek

1963

C

1:54:12,2

0:36:02,0

14.

Řehánek Přemek

177

Bolatice

2003

M10

0:46:16,0

0:11:33,4

16.

Obdržálek Vít

80

Lítací jelen C

1965

C

2:11:41,0

0:53:30,8

15.

Litčka David

190

Dejv Kobeřice

1980

M10

0:47:21,9

0:12:39,3

16.

Vybrančík Jakub

178

SDH Štěpánkovice

2000

M10

0:47:40,3

0:12:57,7

17.

Halfar Milan

200

AO Kobeřice

1963

M10

0:48:50,4

0:14:07,8

18.

Sobierajski Przemek

185

Racibórz

1973

M10

0:48:54,8

0:14:12,2

19.

Pospěch Libor

155

Borová

1978

M10

0:49:52,2

0:15:09,6

20 km - MUŽI NAD 60 LET
UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

ODSTUP

1.

Blokeš Jindřich

28

Turisté Bolatice

1955

D

1:48:37,6

2.

Cypra Zdeněk

23

SK Valašského království

1949

D

1:49:56,5

0:01:18,9

20.

Skomorowski Stanisław

153

Rybnicka Kużnia

1957

M10

0:50:58,8

0:16:16,2

3.

Urbiš Jan

64

AO Kobeřice

1949

D

1:55:37,5

0:06:59,9

21.

Ballarin Tadeáš

197

Bolatice

2003

M10

0:52:58,7

0:18:16,1

22.

Vrchovecký Jan

193

Dolbend

1986

M10

0:54:06,9

0:19:24,3

23.

Januška Bohumil

176

Hlučín

1994

M10

0:54:20,7

0:19:38,1

24.

Rajdus Vojtech

198

Havířov

1987

M10

0:57:35,8

0:22:53,2

25.

Londa Jiří

196

SK Černé Plíce

1990

M10

1:12:58,3

0:38:15,7

ODSTUP

20 km - ŽENY DO 39 LET
UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

ODSTUP

1.

Krejčiříková Ivona

57

VZS Ostrava

1988

ZA

1:21:24,4

2.

Krejčiříková Denisa

61

VZS Ostrava

1988

ZA

1:21:28,9

0:00:04,5

3.

Martínková Veronika

18

Dynafit

1985

ZA

1:27:57,8

0:06:33,4

4.

Gróffová Ivana

9

Vřesina

1980

ZA

1:34:38,6

0:13:14,2

UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

5.

Dubšíková Michaela

13

Ostrava

1987

ZA

1:36:44,4

0:15:20,0

1.

Coufalová Jana

173

MK Seitl Ostrava

1997

Z10

0:40:23,9

6.

Kružberská Nikola

81

Opava

1988

ZA

1:38:18,4

0:16:54,0

2.

Herberová Hana

165

Opava

1981

Z10

0:42:22,2

0:01:58,3

7.

Ciganková Hana

85

Hlučín

1982

ZA

1:46:42,1

0:25:17,7

3.

Sýkorová Iva

199

MK Seitl Ostrava

1983

Z10

0:43:17,2

0:02:53,3

8.

Dobrá Libuše

26

HO Atlas Opava

1982

ZA

1:51:21,2

0:29:56,8

4.

Dosedělová Andrea

162

Fit Studio Star

1985

Z10

0:43:50,1

0:03:26,2

9.

Horsinková Eva

56

BK Olbramice

1980

ZA

1:55:31,4

0:34:07,0

5.

Matušková Andrea

161

Luigino.cz

1993

Z10

0:46:39,5

0:06:15,6

10.

Hrubá Lenka

86

Bohuslavice

1981

ZA

2:03:43,4

0:42:19,0

6.

Skřipčáková Jarmila

187

Ostrava

1971

Z10

0:47:49,4

0:07:25,5

7.

Sobková Alena

169

BK Ludgeřovice

1977

Z10

0:49:14,3

0:08:50,4

8.

Melecká Kateřina

159

Babylonbike

1984

Z10

0:49:23,4

0:08:59,5

9.

Klimanek Agata

191

K.S. Meta

1991

Z10

0:51:04,4

0:10:40,5

10.

Blokešová Adéla

152

ZŠ Bolatice

2004

Z10

0:53:32,9

0:13:09,0

20 km - ŽENY DO 49 LET
ODSTUP

10 km - KONDIČNÍ ŽENY

UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

1.

Pastorová Petra

68

MK Seitl Ostrava

1977

ZB

1:21:03,9

2.

Křefká Dagmar

47

NAPOHODU! bike team Píšť

1976

ZB

1:41:13,1

0:20:09,2

Klemensová Gabriela

72

Dolní Benešov - Zábřeh

1979

ZB

1:43:15,2

Svačinová Garbiela

175

Hlučínské běhy

1973

Z10

0:54:08,4

0:13:44,5

3.

11.

0:22:11,3

Goldmannová Veronika

66

Opava

1976

ZB

1:44:32,1

Pytliková Zuzana

154

Run 99 Havířov

1980

Z10

0:54:44,4

0:14:20,5

4.

12.

0:23:28,2

Dedková Lenka

52

BK Olbramice

1979

ZB

1:46:12,2

Sobotková Šárka

167

1976

Z10

1:12:04,3

0:31:40,4

5.

13.

0:25:08,3

Kutty Jana

43

Opava

1979

ZB

1:49:27,9

Reitšmídová Aneta

195

SK Černé Plíce

1999

Z10

1:12:58,0

0:32:34,1

6.

14.

0:28:24,0

Holšanová Barbara

51

Ostrava

1973

ZB

1:53:19,0

Sobierajska Renata

186

Racibórz

1974

Z10

1:47:15,8

1:06:51,9

7.

15.

0:32:15,1

8.

Bendová Daniela

67

Opava

1978

ZB

1:56:02,8

0:34:58,9

9.

Goldmannová Jana

65

Opava

1978

ZB

1:56:03,2

0:34:59,3

10.

Grendysová Barbora

50

Ostrava

1972

ZB

2:00:36,4

0:39:32,5

UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

ODSTUP

1.

Glabazňová Jana

70

Opava

1961

ZC

1:39:33,5

UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

1.

Boček Radim

166

Opava

1999

M10

0:34:42,6

20 km - ŽENY NAD 50 LET

10 km - KONDIČNÍ MUŽI
ODSTUP

2.

Turek Lukáš

151

ON-OFF team

1996

M10

0:36:31,1

0:01:48,5

3.

Němec Jakub

172

Caramba! Team

1984

M10

0:38:10,8

0:03:28,2

4.

Herber David

164

HEAD BIKE TJ OPAVA

1987

M10

0:39:06,4

0:04:23,8

5.

Burda Filip

158

inTrenér Petr Kopřiva

1991

M10

0:39:25,5

0:04:42,9

6.

Koktan Ondřej

183

BK Olbramice

1998

M10

0:40:16,0

0:05:33,4

7.

Grycman Kazimir

170

Ciechowice

1972

M10

0:41:39,8

0:06:57,2
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3 km - CHLAPCI 11 - 15 LET
UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

1.

Žůrek Mia

182

Jof - X - Team

2007

C3

0:11:33,4

ODSTUP

2.

Čech Kuba

194

GRUNDYteam

2007

C3

0:11:46,5

0:00:13,1

3.

Ferenz Pavel

171

Prajzský BK Kravaře

2006

C3

0:12:17,2

0:00:43,8

4.

Dedak Jan

184

BK Olbramice

2004

C3

0:12:22,5

0:00:49,1

5.

Mrovec Max

202

AO Kobeřice

2007

C3

0:12:27,5

0:00:54,1

6.

Štěrba Jakub

188

Bolatice

2004

C3

0:13:30,3

0:01:56,9

7.

Mrovec Michal

201

AO Kobeřice

2010

C3

0:13:51,8

0:02:18,4

8.

Pospěch Adam

156

Borová

2008

C3

0:13:56,4

0:02:23,0

9.

Glogar Kryštof

180

ZŠ Vrchní

2008

C3

0:15:04,2

0:03:30,8

10.

Václavík Jan

181

Jof - X - Team

2005

C3

0:16:15,8

0:04:42,4

11.

Kirschner Jakub

179

Opava

2008

C3

0:17:03,2

0:05:29,8

3 km - DÍVKY 11 - 15 LET
UM.

PŘÍJMENÍ A JMÉNO

S.Č.

KLUB

R.N.

KAT.

ČAS

1.

Homolová Heidi

189

Bolatice

2007

H3

0:13:02,0

ODSTUP

28

Kultura/Sport

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

2
6

Úmrtí
- Počet od minulého vydání
- Počet od začátku roku

6
12

Jubilanti
91 let – 1, 90 let – 1, 85 let – 1, 80 let – 1,
75 let – 8, 70 let – 8
Diamantová svatba - 2
Zlatá svatba - 1
				Marcela Bochňáková

Nová expozice pravěku
ve skanzenu
S

kanzen lidových tradic a řemesel
v Bolaticích nabízí návštěvníkům
již od svého vzniku v roce 2002 zachovalou ukázku tradičního vesnického stavení a života v 19. a na počátku 20. století. V roce 2012 byl
skanzen rozšířen o novou největší
veřejně přístupnou sbírka pazourků
v regionu, která byla realizována panem Jiřím Dudkem.
Nyní jsme pro návštěvníky připravili
další novou expozici experimentální
archeologie, která vznikla díky spolupráci s polským partnerem gminou
Krzanowice a společnému projektu s názvem „Po stopách řemesel
a tradic“ (reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0
.0/16_013/0001580). Nejnovější
expozice je ukázkou pravěkého života nejen na území naší obce, ale
i na území celého Hlučínska. Tato
expozice je připravena experimentální archeologií tak, aby si dnešní
lidé mohli alespoň představit, jak
zde naši předci žili a co k udržení
života potřebovali.
Nová expozice byla slavnostně otevřena 30. 4. 2019 a je rozdělená na část archeologickou
a experimentální. Je zde k vidění ukázka obydlí, rozdělávání ohně třením, štípaná pazourková
industrie, pazourkové nástroje, výroba pravěké keramiky, oblečení lovců, jejich výbava a mnoho
dalších zajímavostí. Součástí expozice nejsou žádné repliky, ale vše vzniklo experimentálně!
Obec Bolatice děkuje za spolupráci při přípravě archeologické expozice panu Pavlu Wodeckému, Bruno Kladivovi, Karlu Veverkovi a dalším, ale především panu Jiřímu Dudkovi a Ondřeji
Mušálkovi za darování a výrobu artefaktů a exponátů a za přípravu expozice experimentální
archeologie ve Skanzenu lidových tradic v Bolaticích.
Herbert Pavera

Tento projekt byl spolufinancován z Fondu mikroprojektů 2014–2020
v Euroregionu Silesia z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko.
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Inzerce

0

a příslušenství
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Inzerce

30

JSME VÁM

BLÍŽ
Již od 4. března 2019 je otevřená nová kancelář
v Bolaticích – bývalá prodejna zlatnictví.

Generali Distribuce a.s.
agenturní kancelář Bolatice
Hlučínská 684/6
Martin Kurka
M 604 981 365 / martin.kurka@generali.cz
otvírací doba: po 8.30 – 12.00 14.00 – 17.00, út 8.30 – 15.00, st 8.30 – 12.00 14.00 – 17.00, čt 8.30 – 15.00, pá 8.00 – 12.00
Zástupce Generali Distribuce a.s., člen Skupiny Generali.
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Inzerce
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Bezplatné poradenství

Vyřizujeme kotlíkové dotace

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ březen - duben 2019

Bolatický zpravodaj – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává Obec Bolatice, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice, IČ 00299847. Řídí redakční rada (Mgr. Herbert Pavera, Janetta Gratzová), povoleno MK ČR E 22934 ze dne 19. 5. 2017 /č. 163/. Vychází 6x ročně. Redakce – OÚ Bolatice, Hlučínská 95/3, 747 23
Bolatice, tel. 553 654 990, e-mail: bolatice@bolatice.cz, sazba: pakoc@volny.cz, tisk: Moravapress s.r.o. Náklad 1400 ks. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla 10. 6. 2019. Příspěvky procházejí jazykovou korekturou textu, za případné chyby se omlouváme.

