BOLATICKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,
milí Bolatičtí a Borovští,
rok 2019 je již ve své
polovině a před námi jsou
dny plné sluníčka, pohody
a snad i pěkné relaxace
na dovolených.
Ale to se teprve uvidí, co přinesou prázdninové měsíce a jak prožijeme následující týdny
a měsíce.
Než se však rozjedeme do všech koutů světa,
bylo by dobré popřemýšlet nad naším současným i budoucím životem.
V minulém zpravodaji jsem Vás upozorňoval na znečištěné ovzduší u nás a na výskyt
rakovinotvorných látek v ovzduší i v prachu.
Myslel jsem si, že se rozjede diskuse o tomto
tématu a ono nic. Jako by se nás to netýkalo.
V článku jsem psal i o jednoduché možnosti,
jak snížit obsah těchto karcinogenních látek
v obci. Jednoduchým zametáním cest. Bohužel, buď jste nečetli článek, nebo jste se nad
ním ani nezamysleli. Nikde jsem totiž nezaznamenal zvýšenou aktivitu v zametání cest.
Spíše naopak.
Ale je možné, že se chystáte změnit neekologické palivo ve vašich kamnech za ekologické.
Což by také výrazně pomohlo čistšímu ovzduší
v obci.
Svědčí o tom i zájem asi stovky domácností
o tzv. Kotlíkové dotace. Přes tyto pozitivní
snahy bychom měli využít právě toho nejjednoduššího způsobu, jak se vypořádat s karcinogeny a více zametat cesty.
Je to pro naše zdraví, pro zdraví našich dětí
i vnoučat.
Není to můj výmysl, ale odborníků z Hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Tak třeba se
k jedné nejznámější tradici na Hlučínsku vrátíme poctivě všichni.
Z čeho také nemám velkou radost, je to, že
se musíme soudit s některými občany. Několik let se snažíme dohodnout na určitých kompromisech, ale pokaždé to nevyjde. Soudíme
se o dvojí vlastnictví k pozemkům, o dlužnou
částku, o věcné břemeno ke kanalizaci atd.

Ne vždy musíme vyjít vítězně, ale povinností
obce je hájit zájmy občanů i proti zájmům
jiných občanů.
Nejsou tady však jen negativní nebo nepříjemné záležitosti. Obrovskou radost mám ze
vzniku nového pěveckého a tanečního souboru složeného z bývalých členek Borovanky,
který úspěšně vystoupil na Stavění máje
na skanzenu.
Také mám radost ze zapojování se občanů
do různých komisí, výborů i ze zapojení nových
občanů obce do rozvoje Bolatic.
Do konce prázdnin obdržíte k diskusi zrevidovaný strategický plán obce do roku 2030
a také návrh projektové dokumentace nového
Domova sociálních služeb sv. Kateřiny.
Během prázdnin by se mělo i rozhodnout, zda
obec odkoupí pozemky a budovy v bývalém
areálu JZD a zda se bude budovat cyklostezka kolem hlavních cest do Kravař a Dolního Benešova.
A také na Vás čeká řada kulturních akcí, kterými navážeme na bohatou kulturně-společenskou činnost předchozích měsíců. To k nám
zavítali Pavlína Filipovská, Valérie Zawadská,
Vladimír Remek a Martin Maxa.
Milí spoluobčané,
vím, že ne vždy člověk uvěří některým skutečnostem, když se mu daří relativně dobře a je
zdravý. Ale opravdu budu moc rád, když se nad
slovy napsanými nahoře zamyslíte a zapojíte
se do boje za lepší ovzduší v obci.
A také budu moc rád, když se zapojíte do společenského života, do rozvoje obce, protože jen
živá obec má šanci, aby se rozvíjela a aby se
zde lidem žilo dobře a spokojeně.
Přeji Vám krásné dovolenkové dny, užijte si krás
všech navštívených míst, odpočiňte si a hlavně
se všichni šťastně vraťte domů, do Bolatic.
Herbert Pavera
Motto:
„Každá hodina je vzácná, nečekej příhodnější
dobu, neboť si nemůžeš být jistý, že ji budeš
mít někdy znovu.“ (sv. Kateřina Sienská)

Stavění májky

D

ne 30. dubna odpoledne proběhlo na skanzenu slavnostní otevření archeologické expozice, které probíhalo současně se Stavěním májky na skanzenu. Za neskonalé píle a mohutného nadšení pana Jiřího Dudka z Hlučína a ostatních nadšenců z Bolatic (především
Ondřej Mušálek) a blízkého okolí se povedla expozice zrealizovat, dokončit a otevřít pro
veřejnost! Pravěkou výstavku v tento den přijeli obdivovat i hosté z Polska.
Z oficiální části se plynule přešlo k té zábavné. Před samotným postavením májky se předvedly s pásmem písniček, říkanek a tanců Burianky. Další krojované, tentokrát dospělé ženy
zazpívaly s nadšením a s hlasy jako zvon u přípravy májky k samotnému stavění. Skvělá
kapela COUNTRY S. R. O. se nám v bolatickém skanzenu představila poprvé. Občas přiletěla na koštěti nebo bez nějaká ta čarodějnice. Nechyběla vyhlášená soutěž O NEJ KOLÁČ,
BUCHTU. Celkem se jich letos nasbíralo 10 druhů, jedna chutnější než druhá. Recepty můžete vyzkoušet i vy. Najdete je na jiném místě zpravodaje.
O hry pro děti se postarala Dětská organizace KONDOR. S mikrofonem v ruce vtipně reagoval a uváděl celou akci Jirka Langer.
Všem nadšencům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu tradiční akce, srdečně děkujeme!
Gabriela Bočková

Děkujeme všem za spolupráci při rozvoji obce
O
bec Bolatice si nesmírně váží pomoci
každého z Vás. Ať je to občan, spolek,
organizace či firma.
Vy všichni přispíváte k dobrému jménu obce, vy
všichni přispíváte ke zkvalitňování života v obci.
A za to Vám patří naše poděkování.
Obec Bolatice děkuje:
spoluobčanům:
- za účast při volbách do Evropského parlamentu;
- za péči o čistotu a pořádek na veřejných
prostranstvích;
- za péči o veřejnou zeleň;
- za péči o pěkný vzhled svých domů a zahrad;
- za hlášení poruch na majetku obce (veřejné
osvětlení, kanalizace, vodovod, chodníky,
komunikace, zeleň);
- za finanční příspěvky na pomoc potřebným
občanům;
- za podporu akcí obce i spolků svou účastí;
- občanům z ulice Nádražní i dalších za toleranci při opravě chodníku na této ulici;

- občanům z ulice Svobody za vstřícnost
a toleranci při rekonstrukci této ulice;
- p. Dominiku Theuerovi - za spolupráci při
akci Kácení máje;
- místním nadšencům z řad mužů - za přípravu a postavení májky na skanzenu;
- krojovaným ženám “POZDNÍ SBĚR-BOROVANKY” - za nácvik hlučínských písní
a pěvecké vystoupení na akci Stavění májky;
- p. Jiřímu Langrovi - za moderování akcí
Stavění májky a Kácení máje;
- paní Jaroslavě Burianové - za poskytnutí
el. energie na akci Stavění májky;
- bolatickým ženám - za upečení buchet
a moučníků na akci Stavění májky;
- manželům Janě a Ing. Josefu Šimečkovým z ul. Souběžná - za finanční dar na akci
Stavění májky;
- p. Gerhardu Václavíkovi, Martinu Bortlíkovi, Josefu Bočkovi, Jiřímu Sniehottovi, Jaroslavu Návratilovi, paní Gabrieli
Bočkové a dalším - za pomoc při organizaci

návštěvy z družební vesnice Linum;
spolkům a organizacím:
- SDH Bolatice - za zajištění koncertu
dechové hudby Lieskovanka na akci Kácení
máje, za spolupráci při organizaci akce
Kácení máje, za spolupráci při organizaci
školení řidičů pro veřejnost;
- souboru Burianky pod vedením paní Alžběty
Stromské a Heleny Praskové - za vystoupení
na akci Stavění májky;
- děvčatům z taneční skupiny TAURUS pod
vedením Ing. Silvie Hříbkové - za taneční
vystoupení na akci Kácení máje a Jdeme
do cirkusu;
- ZŠ a MŠ Bolatice - za organizaci akce pro
veřejnost Jdeme do cirkusu, za vystoupení
dětí na oslavě Dne matek;
- Myslivecké společnosti Křeménky - za zapůjčení lavic, stolů na akci Kácení máje v Bolaticích
a na Borové;
- Slezskému německému spolku Bolatice,
z.s. - za uspořádání oslavy ke Dni matek;

- Římskokatolické farnosti Bolatice - za organizaci přednášek pro veřejnost a Farního dne;
- Dětské organizaci Kondor - za spolupráci
při organizaci akcí Stavění májky a Kácení
máje;
- Fotbalovému klubu Bolatice, z.s. - za zapůjčení elektro a dalšího materiálu na Kácení máje;
firmám:
- Zahradnictví Mazal - za materiální pomoc
při stavění májek na autobusové točně a na
Borové;
- Technickým službám Bolatice, s. r. o. - za zapůjčení pomůcek a materiálu na obecní akce;
- p. Martinu Kurkovi a GENERALI pojišťovně
a.s. - za zapůjčení her pro děti a trenažéru
simulace nárazu na akci Kácení máje;
- p. Marku Kalužíkovi - za spoluorganizaci
a pomoc při akcích Stavění májky a Kácení
máje;
- p. Davidu Pomykalovi - za poskytnutí zázemí
a toalet při akci Kácení máje;
- p. Radku Pagáčovi - za bezplatné poskyt-

30. 6. Mše svatá na fotbalovém hřišti • 04. 8. Hasičská slavnost • 17. 8. Dožínky • 31. 8. STRASSENFEST na Borové

květen - červen 2019

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

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2019
nutí elektrické energie na akci Kácení máje;
- pekárně AZPEK - za poskytnutí zázemí pro
účinkující při akci Kácení máje;
- p. Patriku Pawlittemu - za materiální pomoc
na akci Den Země;
- p. Josefu Vavřínkovi - za finanční dar na akci
Den Země;
- společnosti BENPRO, s.r.o.; společnosti
ISOTRA a.s.; společnosti Audit-web, s.r.o.;
společnosti DUDA Obchodní a stavební
společnost, s.r.o.; GIKOSTART, s.r.o.; panu
Erichu Stromskému; paní Zuzaně Monsbergerové - kadeřnictví - za finanční dary věnované obci Bolatice na nejbližší kulturní akce;
- REAPRO Group, s.r.o., Bolatice-Borová
- za poskytnutí techniky při stavění máje.
dalším:
- členům Osadního výboru Borová - za organizaci a uspořádání akce Kácení máje
na Borové a dalších kulturních akcí na Borové;
- členům Komise pro občanské záležitosti za organizaci kulturních akcí v obci;
Poděkování si zaslouží i zaměstnanci obce
za pořádání akcí pro veřejnost ve svém
volném čase, poděkování si zaslouží členové
výborů a komisí při zastupitelstvu a radě obce
za práci pro obec a velké poděkování náleží
všem, kteří se věnují výchově mladé generace
ve spolcích i ve škole. A náš dík patří všem
občanům, kteří pracují ve vedení spolků
a organizací a pomáhají tak rozvíjet kulturně-společenský život v obci.
		
Herbert Pavera

Zpravodajství z obce
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Informace o zveřejnění Výroční zprávy
starosty obce Bolatice za rok 2018

N

a našich internetových stránkách obce
byla zveřejněna Výroční zpráva starosty
obce za rok 2018, ve které občané naleznou
informace o činnosti obce Bolatice v uplynulém roce.
ÚVOD Výroční zprávy:

Vážení spoluobčané,
již podvacáté vydává obec Bolatice ve spolupráci se zaměstnanci obce a zástupci spolků a organizací Výroční zprávu o činnosti
obce Bolatice. Tato zpráva informuje občany
i veřejnost o dění v obci, může sloužit i jako
kontrolní materiál o činnosti zaměstnanců,
zastupitelů a především pomáhá kronikářce
obce pro sepsání všech událostí za uplynulý
rok do obecní kroniky.
Výroční zprávu zpracovává Mgr. Jana Štěpáníková na základě podkladů jednotlivých zaměstnanců a zástupců spolků a organizací.
Jazykovou úpravu zprávy pak zajišťuje paní
Mgr. Ivana Kramářová.
Rok 2018 byl rokem volebním a občané si zvolili v říjnu nejen nové zastupitelstvo, ale také
nového senátora obvodu č. 68.
Loňský rok opět ukázal, že existuje u nás
spousta lidí, kteří jsou ochotni se obětovat
pro druhé, ale také zde žijí lidé, kterým je úcta
k druhým cizí. Obec dlouhodobě řeší spory
mezi sousedy a příbuznými a jejich vzájemná
nenávist v nich vyvolává stavy, kdy se někdy
i bojím, aby si něco neudělali.
Naštěstí díky drtivé většině vstřícných občanů
se obec prezentuje pestrým a zajímavým kulturním a spolkovým životem, který je ojedinělý
nejen na Hlučínsku. Vždyť u nás funguje více
e dnech 24. – 26. května navštívil člen jak 30 různých spolků a ročně se koná více jak
Rady obce Bolatice Vlastislav Polášek 100 kulturně - společenských akcí. I tyto aktis manželkou Královské město Slaný, do kterého se sjeli na Husitské slavnosti i další zástupci družebních měst (německý Pegnitz, slovenská Skalica). Krásné počasí, výborný program
a srdečná atmosféra přilákala nejen tisíce lidí,
ale posílila i vztahy mezi družebními městy.
Město Slaný zvažuje zapojit do partnerských
vztahů více školy a spolky. Další schůzka, která by měla tuto spolupráci řešit, se uskuteční
ve Slaném v polovině října.
Ale již v srpnu na bolatické Dožínky přijedou
opět zástupci ze Slaného.
Herbert Pavera

Zástupci Bolatic
navštívili
Královské město
Slaný

V

vity pomohly obci v soutěži Vesnice roku 2018
k druhému místu v Moravskoslezském kraji.
Díky bohatým aktivitám obce i zapojování se
občanů do veřejného života získal starosta
obce v rámci soutěže Svazu měst a obcí ČR
„O nejlepšího starostu 2014 - 2018“ cenu veřejnosti v kategorii obcí od 1001 do 10 000
obyvatel.
Rok 2018 se zapíše do historie obce i tím,
že se po více jak 25 letech rozšířil hřbitov východním směrem, na kterém bude moci být
pohřbeno i díky kolumbáriím více jak 500
zemřelých. A na Borové začala stavba úplně
nové mateřské školy. Kromě těchto staveb
byla opravena i komunikace na ul. Slunečná
a Luční. Na podzim pak byla zahájena rekonstrukce chodníku na ulici Nádražní.
Obec Bolatice pokračovala v organizaci kulturně vzdělávacích akcí se známými osobnostmi,
a tak se mohli občané setkat znovu se známými
tvářemi z televize: Halina Pawlowská, Jan Přeučil a Eva Hrušková, Petr Stupka, Aleš Cibulka,
Zuzana Bubílková, Yvetta Simonová a Josef
Zíma, Petra Černocká, Jitka Asterová a další.
V dotazníkovém šetření k 10 největším problémům obce pak chtějí občané řešit především
domov pro seniory a denní stacionář, cyklostezky do sousedních vesnic.
Významnou událostí v obci bylo pokračování
opravy fresek v kostele. V říjnu byly dokončeny opravy všech stropních fresek. Na opravu
podstatně přispěla obec Bolatice (0,5 mil. Kč)
a také občané a firmy. V kostele byly rovněž
rekonstruovány vchodové dveře a ozvučení
kostela.
Velmi důležitým mezníkem v životě obce bylo
září 2018, protože začalo po létech opět pravidelně fungovat kino (pátek, neděle).
Smutnou událostí bylo ukončení fungování re-

staurace Park v květnu, která byla vždy hojně
navštěvována nejen místními lidmi a měla své
místo v obci více jak 25 let.
A na Borové ukončil činnost Minimarket Lenka.
Přestože Bolatice nepatří mezi nejštědřejší
dárce charitativní Tříkrálové sbírky, i v loňském roce se u nás vybralo více financí než
v předchozím roce. To, proč obec nepatří mezi
špičku dárcovských obcí, může být způsobeno
jinými sbírkami - např. na pomoc zdravotně
postiženým spoluobčanům a také nelichotivé
vysoké procento zadlužených občanů (podle
mapy exekucí by mělo být u nás zadluženo
23 % občanů!!!).
O Bolaticích, o aktivitách obce a jejich občanů
byla napsána řada článků v denících (Deník,
Mladá fronta Dnes), týdenících (Region Opavsko, Region, Reflex) a byly natočeny záznamy
z řady akcí v obci, které jsou prezentovány
na TV Hlučínsko.
Obec sama nechala natočit dvě videa o životě
v obci, která najdete na internetových stránkách obce.
O naší obci se mluví pozitivně nejen v regionu
Hlučínska. A když místní podnikatel nabídl asi
25 stavebních míst v lokalitě Na Větřáku, jen
se po nich zaprášilo.
Bolatice jsou moderní vesnicí, která udržuje
tradice a zvyky, nabízí širokou škálu služeb,
z nichž některé jsou typické pro město a občané zde žijí vysokou kvalitou života.
A to vše i díky velké pracovitosti, vstřícnosti,
obětavosti a zodpovědnosti občanů.
Více informací naleznete ve Výroční zprávě
za rok 2018 na stránkách www.bolatice.cz
v části OBECNÍ ÚŘAD/VÝROČNÍ ZPRÁVY
OBCE http://www.bolatice.cz/obec-bolatice/obecni-urad/vyrocni-zpravy-obce/.
Herbert Pavera

Za poslední dva měsíce se v obci
intenzivně stavělo

Obec omezuje
sekání trávy

V

zhledem k tomu, že z přírody mizí mnoho
druhů brouků, motýlů i jiných zvířat, rozhodli jsme se, že omezíme kosení trávy na mezích podél polních cest, na suchých poldrech
i na jiných travnatých místech mimo obec.
Na těchto lokalitách by se měla sekat tráva
max. 2x ročně a pokud možno, tak by se neměla mulčovat, aby nedošlo k poškození květin a lučních bylin.
V centru obce se bude sekat trávník častěji,
ale především v době velkých veder by měl
zůstat trávník vyššího vzrůstu.
Vyšší tráva by pak měla také lépe zachytávat
vodu. 		
Herbert Pavera

D

ne 15. května byla slavnostně otevřena
nová budova Mateřské školy na Borové.
Děti i paní učitelky si pomalu zvykají na nové
prostředí a přízemí staré části budovy zatím
využívají ke cvičení i hraní. V příštích letech
by se měla stará budova rekonstruovat tak,
aby zde vznikly dva byty a herna pro MŠ i pro
rodiče s dětmi. Stavbu realizovala firma Ryb-

ka, Kravaře a stavební náklady činily 7,6 mil.
Kč. Stavbu dozoroval pan Ing. Daniel Halfar
(stavební dozor) a Ing. Daniel Kozel (autorský
dozor).
Do konce května byla dokončena oprava chodníku na ulici Nádražní, i když drobné opravy se
prováděly ještě dalších 10 dnů. Rekonstrukci
chodníku prováděla firma Rosis s.r.o., Opava

a stavbu dozoroval Ing. Daniel Halfar.
V polovině června byla po dlouhých 3,5 měsících dokončena oprava banketky a přilehlých
sociálek na koupališti (více práce, nedostatek
řemeslníků). Rekonstrukci prováděli zaměstnanci TS Bolatice a místní řemeslníci (Libor
Halfar - topení, Tomáš Michalík a Petr Rataj
- elektroinstalace, Jurček, Opava - podlahy),

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2019

byly opraveny dětské prolézačky a doplněny lavičky, byla zahájena oprava hřiště na plážový volejbal. I tyto práce zajišťovaly TS Bolatice. Firma Reapro Group, s.r.o., Bolatice-Borová dokončila
zateplení fasády na budově na koupališti.
TS Bolatice vystavěly chodník, který napojuje novou ulici Na Větřáku na hřbitov. Firma Jan Ondruš EL-EKO, Hlučín realizovala přeložení sloupů na světla na vedlejším fotbalovém hřišti, aby
na jeho západním okraji mohla vzniknout dráha pro malé hasiče.
Na sloupy ČEZ na ulicích Hlučínská, Opavská, Nádražní, Ratibořská, Lipová upevnila firma Petr
Glössl - elektrosystémy, Ostrava optický kabel, který by měl lépe přenášet signál z kamer, „chyt-
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ře“ řídit světla veřejného osvětlení, místní rozhlas, odběry energií v obecních budovách atd.
Firma Strabag, Opava zahájila rekonstrukci ulice Svobody. Díky vstřícnosti občanů stavba probíhala dle plánu, ale zkomplikoval to špatný stav mostku v místě rodinného domu pana Valenty.
A ten se musel úplně zrekonstruovat.
Poslední stavbou, která byla v květnu zahájena, ale není stavbou obce Bolatice (financuje stát
prostřednictvím Pozemkového úřadu), je rekonstrukce polní cesty za Křeménkami a za Vyhlídkou. Stavbu provádí firma Berkastav, Bruntál.
						
Herbert Pavera
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I o letních měsících Zprávy
bude v Bolaticích čilý V
stavební ruch
J

ednou z největších staveb v obci bude rekonstrukce fotbalového hřiště. FK Bolatice získal
dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a kromě generální opravy plochy hlavního
hřiště se opraví chodníky, vybudují se chodníky podél zábradlí, které se postaví nové, a také
branky i střídačky budou nové.
Firma STRABAG a.s., Opava bude pokračovat v opravě ulice Svobody, která by měla být hotová
do Dožínek.
TS Bolatice dokončí rozšíření nového hřbitova a také chodník na ulici Lipová.
Firma Berkastav, Bruntál dokončí rekonstrukci polních cest (za Křeménkami, za Vyhlídkou).
Po přeložce vedení NN a možná i přeložce plynovodu u autobusového nádraží se začnou budovat
koncem srpna zálivy pro autobusy na ul. Opavská v centru obce.
						
Herbert Pavera

Výsledky voleb
do Evropského parlamentu 2019,
konané v termínu 24. - 25. 5. 2019
v obci Bolatice

V

e dnech 24. - 25. 5. 2019 proběhly
volby do Evropského parlamentu 2019.
Výsledky hlasování v obci Bolatice najdete
na odkazu: http://www.bolatice.cz/obecbolatice/volby-2019/.
Janetta Gratzová

Návštěva z Linum
S

polupráce s malou německou vesničkou blízko Berlína již trvá téměř 20 let. I díky spolupráci
hasičů a především bývalých fotbalistů, kteří se setkávají se svými protějšky každý rok. Jednou v Linum, podruhé v Bolaticích.
Letos připadlo pořadatelství na naši obec, a tak jsme u nás přivítali o víkendu 21. - 23. 6. na 14
starších fotbalistů a paní starostku Linum s manželem.
Pro hosty je vždy připraven zajímavý program, v pátek se uskutečnily různé dovednostní soutěže,
v sobotu jsme vyrazili na procházku Bolaticemi a Borovou a odpoledne se pak uskutečnilo přátelské fotbalové utkání. A nemohlo skončit jinak než naším vítězstvím (7 : 4).
Ale tady nejde o body ani o skóre. Především jde o setkání s přáteli, předání zkušeností z vedení
klubu, obce, ze života, každá obec prezentuje výsledky svého rozvoje atd.
Letos snad poprvé nebude paní starostka na oslavě Dožínek, protože slaví v daném termínu
Zlatou svatbu. Tak přejeme paní Wilmě a jejímu manželovi Güntherovi vše nejlepší do dalších
společných let. 					
Herbert Pavera
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ze Senátu

měsíci květnu a červnu proběhly v Senátu
již 8. a 9. schůze a na programu jednání
bylo celkově více jak 50 bodů. Hned v úvodu
8. schůze slib senátora složil nový člen horní
komory pan David Smoljak, který se stal členem klubu STAN a ten se tak stal nejsilnějším
v celém Senátu.
Hlavními body květnové 8. schůze byly návrhy
zákonů, které do Senátu doputovaly z Poslanecké sněmovny. Ve většině případů Senát s návrhy zákonů nesouhlasil a vrátil je do sněmovny
jako zamítnuté nebo s pozměňujícími návrhy.
Do Poslanecké sněmovny se např. vrátily návrhy zákona o registru smluv, který uděluje výjimku
pro fakultní nemocnice, které by nemusely zveřejňovat veškeré smlouvy, aby nepřišly o svoje
výhody při sjednávání cen léků, zákon o vnitrozemské plavbě, který umožňuje vodákům nově
plavit se i s 0,5 promile alkoholu v krvi, rozšířili senátoři ještě o výjimku pro cyklisty na cyklostezkách. Senát navrhl pozměňovacím návrhem zrušit celý zákon o dani z nabytí nemovitosti,
díky čemuž by noví majitelé domů nemuseli hradit nesmyslné 4 % z nabytí atd.
O všech těchto návrzích se jednalo v Poslanecké sněmovně 18. 6. a ke škodě k zákonům byly
schváleny převážně poslanecké verze.
Na červnovém 8. zasedání byla asi nejzajímavější novela zákona o nemocenském pojištění,
která nově přináší tzv. E-neschopenku, tedy elektronickou verzi papírové neschopenky. Tu budou lékaři vyplňovat již od ledna 2020. Zjednoduší to tak život nejen pacientům, ale i lékařům
a firmám.
Senát také zaslal panu prezidentovi republiky návrhy na Státní vyznamenání. Mezi nimi nesměli
chybět vojáci, pedagogové či úspěšní podnikatelé. Mnozí z nich již bohužel nejsou mezi námi.
O to více si musíme jejich činy připomínat. Uvidíme, které návrhy pan prezident přijme a koho
nakonec 28. října na Hradě vyznamená.
Senát také rozhodl zřídit dočasnou komisi, která se bude zabývat předběžnou auditní zprávou
Evropské komise, týkající se čerpání dotací firmami skupiny Agrofert pana premiéra A. Babiše.
Jedním z posledních bodů pak byla petice „Braňme média veřejné služby!“. Za poslední roky
se totiž postavení novinářů v naší zemi výrazně zhoršilo. Vinu nesou hlavně někteří politici, kteří
novináře i média degradují a napadají.
Více informací o práci Senátu najdete na www.senat.cz.
Herbert Pavera
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Starostové z Hlučínska navštívili své kolegy v italské Kalábrii

S

tarostové a starostky z hlučínského regionu se vydali ve dnech 19. - 26. 5. 2019 na vzdělávací zájezd do Itálie - do oblasti Kalábrie (Santa Maria del Cedro, Praia a Mare, Diamante,
Mammola, Badolato, Isca, Soverato). Během vzdělávací cesty se sešli se starosty a představiteli
tamějších obcí, kteří jim ochotně sdělili své zkušenosti z řízení samospráv.
Kalábrie patří sice mezi chudší regiony, ale zároveň má velký potenciál k rozvoji. Tyrhénské
a Jónské moře s krásnými plážemi nabízí turistům zatím méně navštěvovaná místa. Příroda
v Kalábrii je neskutečně krásná - spousta zeleně, moře a hory tyčící se až do výše 2 000 m nabízí
zajímavé procházky.
Co se týká rozvoje služeb, jsme na tom na Hlučínsku o něco lépe. Ale díky podpoře centrálních orgánů získá brzy i Kalábrie všechny potřebné služby pro kvalitní život občanů.
Co nás zaujalo:
1. Max. využití regionálních potravin (olivy, citrusovník cedro, vinná réva, pomeranče, …) pro
rozvoj turistického ruchu, podnikání, zaměstnanosti.

Kácení máje
navštívili přátelé

z Kysuckého Lieskovce
K

oncem loňského roku podepsali v Bolaticích dohodu o spolupráci zástupci hasičských sborů
za přítomnosti minulé paní starostky a nového pana starosty Kysuckého Lieskovce a kromě
dohody na předávání informací a zkušeností mezi hasiči navázaly spolupráci i dechové soubory
z obou vesnic.
A právě na Kácení máje odehrála kysuckolieskovská dechovka svůj koncert.
Podpořit je přijel i pan starosta Milan Králík s manželkou. Bolatičtí muzikanti by měli zahrát
na Slovensku v rámci Hodových slavností 21. července.
A s největší pravděpodobností přijedou přátelé z Kysuckého Lieskovce i na Dožínky.
Herbert Pavera

2. Výkupy starých domů, jejich rekonstrukce a následný prodej či pronájem pro přilákání dalších
obyvatel, i ze zahraničí.
3. Fungování soukromého domova pro seniory financovaného pouze z důchodů klientů a darů.
4. Výstavba nových infrastruktur na podporu turistického ruchu financovaného převážně ze
státních prostředků.
5. Starostové obcí či malých městeček mají plat okolo 1 300 euro/měsíc. Poslanci a senátoři
mají plat až 16 000 euro/měsíc a starostové jsou tak právem naštvaní, že mají tak nízké odměny.
6. Nezaměstnanost v zimních měsících dosahuje až 80 %! V létě díky turistickému ruchu se pak
nezaměstnanost výrazně snižuje, přesto zde mají velký výskyt práce načerno.
7. Třídění odpadů začlo v Kalábrii až v roce 2015!
8. Italští starostové mají velký zájem navštívit region Hlučínska, aby načerpali informace a zkušenosti pro rozvoj svých měst.
9. Italové jsou velmi srdeční a pohostinní a návštěvu starostů z Hlučínska brali jako velmi prestižní, což dokazovala každodenní přítomnost novinářů a médií.
Herbert Pavera
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Sběrný dvůr

S

běrný dvůr má stejně jako každé obdobné zařízení daná pravidla, za jakých podmínek se
bude provozovat, co vše v něm lze odkládat a jakou má otevírací dobu.
Provozní řád sběrného dvoru prochází schvalováním krajského úřadu.
Oznámení o omezení provozu je vždy předem avizováno na webových stránkách obce Bolatice,
hlášeno místním rozhlasem a vyvěšeno na vratech sběrného dvoru.
Není možné, aby se kdokoliv z občanů rozhodl a odložil velkoobjemový odpad, elektrozařízení, textil či jiný odpad před plot sběrného dvoru mimo provozní hodiny a odjel.
Není povinností obsluhy sběrného dvoru ani zaměstnanců obce dělat pořádek po někom, kdo se
zrovna rozhodl, že se potřebuje zbavit svého odpadu mimo provozní dobu.
Takto odložený odpad lze považovat za černou skládku a v případě dopadení hrozí „zakladateli
černé skládky“ za vyhození odpadu v místech, kam nepatří, podle přestupkového zákona pokuta
ve správním řízení až do výše 50 tisíc korun.
Pokud černou skládku řeší přímo Česká inspekce životního prostředí, tak může stanovená pokuta dosáhnout i milionové výše.
						
Martin Bortlík

Poděkování
Chtěla bych poděkovat Zastupitelstvu obce Bolatice v čele s panem starostou Mgr. Herbertem Paverou za zřízení služby SENIOR TAXI. Především
bych chtěla poděkovat jménem mého zemřelého manžela řidiči, panu Ladislavu Curylovi, za jeho obětavost, laskavost a vstřícnost, s jakou přistupuje ke všem lidem, které vozí.
Byli jsme velice spokojeni.
Ještě jednou moc děkuji.			

I. Nawrathová

Poděkování za jarní
sbírku pro MOMENT

Z

ástupce organizace MOMENT ČR, o.p.s. paní. Hana Krylová zaslala obci Bolatice poděkování
za jarní sbírku všem, kteří se na ní podíleli a přispěli svými dary.
Sděluje, že děvčata se v třídírně zapotila, ale vše už mají roztříděno. Tentokrát se v naší obci podařilo nasbírat celkem 1 369 kg oblečení, kromě toho také bytový textil, boty, doplňky, hračky,
keramika, domácí potřeby….
Díky skvělé pomoci s osvětou na kvalitu darovaných věcí bude na prodej v jejich charitativních
obchodech použito cca 2/3 darů. Z toho je krásně vidět, že mnoho dárců prosba o kvalitu
oslovila, za což jim upřímně děkují! 			
Janetta Gratzová
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Víte, co je projekt EMISE?

C

elé to začalo prostou myšlenkou několika nadšených studentů: Co udělat, abychom mohli
zlepšit prostředí, ve kterém žijeme, a ovzduší, které dýcháme? Tito studenti si uvědomili, že
s tím jde něco dělat, a tak roku 2013 vznikl na půdě Slezského gymnázia v Opavě projekt Emise.
Z původních 18 členů z řad studentů Slezského gymnázia v Opavě se projekt rozrostl o více
než 150 emisařů. Do projektu se zapojily partnerské školy nejen z Moravskoslezského, Olomouckého, ale i z Ústeckého či Zlínského kraje. Velikou pomoc a dovednosti předávají emisařům také studenti Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
A co vlastně takový emisař dělá? Studenti se učí novým poznatkům a dovednostem v oblasti
chemie, fyziky a zeměpisu. Navštěvují různé exkurze, prezentují projekt na ekologických konferencích, projekt byl představen i na půdě Výboru pro životní prostředí v Poslanecké sněmovně. Účastní
se Dne stromů, Dne zdraví, Dne Země či Dnů mobility v Opavě, kde se lidem snaží ukázat skutečný
dopad špatného topení prostřednictvím chemických a fyzikálních pokusů. Součástí aktivity studentů jsou i každoroční pochůzky, pořádané v topné sezóně od konce října do března. Úkolem emisařů
při pochůzkách je především šíření informací týkajících se špatného zatápění. Snaží se s lidmi
komunikovat a poradit jim, co mohou dělat pro zlepšení okolního ovzduší.
Prostřednictvím grantů, prostředků Statutárního města Opavy či dotací Ministerstva životního prostředí ČR získal projekt Emise finanční zabezpečení. Díky těmto financím se poté mohlo
pořídit potřebné vybavení (měřicí sady, kvadrokoptéra, pomůcky pro chemické pokusy, meteostanice atd.) a mohly být vydány informační brožury.
K rozšíření povědomí o projetu určitě přispěly nejen brožury, ale také dva krátké filmy, natočené pro prezentaci ve školách či pro aktivity směrem k občanům.
Kromě znečištění ovzduší se studenti věnují i tzv. světelnému smogu. Zde chtějí např. snížit
množství LED billboardů produkujících modré světlo a jejich vypnutí v době nočního klidu,

ustanovit horní hranice záření a barevné teploty světel na ulicích, zakázat ozařování památek
během nočního klidu atd.
Své zkušenosti nabízí i školám v regionu.
Více informací o projektu naleznete na www.slezgymopava.cz/volnocasove-aktivity/.
Z internetu Slezského gymnázia v Opavě a letáčku projektu EMISE zpracoval Herbert Pavera

Nabídka služeb v domácím
prostředí

V

současné době žije v naší obci cca 761 obyvatel starších 65 let. Někteří z nich mají potíže s pohybem a uvítali by služby poskytované v jejich domácnosti. Ne všichni živnostníci,
kteří jsou uvedeni v Informační brožuře obce Bolatice, mají možnost nabídnout své služby
v domácnosti klientů.
Níže uvedené kontakty mohou vyplnit mezeru v nabídce služeb pro seniory, poskytované
v domácím prostředí klientů:
Kadeřnictví
paní Alena Vitásková
telefon: 731 494 906
Pedikúra, manikúra
paní Ludmila Dudová
telefon: 732 426 621
Úklid domácnosti
paní Jana Jařábová
telefon: 773 624 534
						 Kristina Adamcová

Paliativní péče je tady pro ty, v jejichž rodinách těžce
onemocní člen rodiny...

A

MBULANCE PALIATIVNÍ A PODPŮRNÉ PÉČE
Základním cílem našeho úsilí je špičkově léčený a spokojený pacient...
Nemoc a utrpení podrobují lidský život zkoušce. Pomáhat může účinně ten, kdo je dotyčnému
blízký, má pro něho pochopení a nemocný si ho pro tuto roli zvolí, nebo k nabízené pomoci
svobodně přivolí. Především domácí prostředí, které pacient důvěrně zná, mu může zlepšit
kvalitu života, klade však velké nároky na všechny zainteresované osoby. Člověk má právo být
přijatelnou a srozumitelnou formou informován o své nemoci a o dalších možnostech léčby
a paliativní a podpůrné péče.
PALIATIVNÍ A PODPŮRNÁ PÉČE
Usiluje o zlepšení kvality života pacientů a rodin, kteří čelí problémům spojených s nevyléčitelným onemocněním.
Co je cílem paliativní péče?
• Zmírnění utrpení
• Včasné zhodnocení a nastavení léčby tělesných potíží (bolest, nechutenství, zažívací obtíže,
poruchy vyprazdňování, poruchy spánku a další)
• Řešení sociálních otázek
• Psychická podpora nemocného i rodiny (provázení nemocí)
• Spirituální a duchovní podpora
• Doprovázení nemocného v posledních dnech života
• Podpora rodiny a práce s rodinou při úmrtí nemocného
U lidí s život ohrožujícím nebo nevyléčitelným onemocněním je tento komplexní přístup neodmyslitelnou podmínkou ke zvýšení kvality života, který má pacient před sebou.
Potkala Vás v životě nevyléčitelná nemoc? Jsme tady pro Vás.
Kontakt s paliativním specialistou neznamená, že smrt je za dveřmi. Nemocní, kterým je umož-

něno využít paliativní péči, mají šanci na delší život než nemocní, kteří k paliativní péči přístup
nemají.
Smysl života
„Je zhola zbytečné se ptát, má-li život smysl či ne. Má takový smysl, jaký mu dáme.“
(Seneca, římský filozof, 4 př. Kr. - 65 po Kr.)
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Otázky po smyslu života - odkud pocházíme, kdo jsme, kam směřujeme - znamenají problém
cíle lidského snažení nebo přístupu jednotlivce. I nemocný má v závěru svého života ještě nějaké
úkoly, které chce naplnit. I když je mnohdy zcela odkázán na ošetřování příbuznými, i když už
nemůže pracovat, přesto může milovat, obdivovat přírodní úkazy, studovat umění a věnovat se
věcem, které celý život odkládal. Člověk může odpustit křivdy, kterých se na něm dopustili jiní, či
omluvit se za příkoří, kterých se mohl během života dopustit na ostatních a srovnat si myšlenky.
Chceme-li těžce nemocnému skutečně pomoci, musíme vzít vždy v úvahu reálnost potřeb.

Zdraví/Životní prostředí
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o zajištění kvalitní a důstojné péče v takovém prostředí, kterou si nemocný přeje.
Spirituální potřeby pacienta
„Duševní bolest dokáže přinejmenším tak oslabit jako bolest fyzická. Odpuštění je často hlavním, ne-li jediným únikem z bolestné situace.“ (Leo Buscaglia, motivační řečník, spisovatel,
1924 – 1998)
Mluvíme-li o spirituálních hodnotách v souvislosti s těžkou nemocí, nemluvíme ani jen o různých náboženských úkonech ani o čemsi, co nemocnému přisoudíme jako možnou útěchu, když
je jeho zdravotní stav bez nadějí na podstatné zlepšení. Spirituální hodnoty jsou širším pojmem
než náboženské úkony, které lze celkem přesně definovat.
Kdo paliativní péči poskytuje?
Paliativní lékař, paliativní sestra, sociální pracovnice, psycholog, duchovní.
Kde ambulanci najdete?
Fakultní nemocnice Ostrava – poliklinika - 4. patro (v prostorách Paliativní a podpůrné ambulance), Tel.: +420 597 372 180, podpurna.pece@fno.cz
Ordinační doba: úterý a středa od 12,00 - 15,30 hod.
Zpracováno z materiálu Fakultní nemocnice v Ostravě

Léčba bolestí
„Je těžké bolest mít a trpělivý být.“ (Publilius Syrus, římský dramatik - 1. století př. n. l.)
Bolest je citový prožitek, jež ovlivňuje život nemocného. Vyvolává pocity úzkosti, strachu, deprese
a výrazně zhoršuje kvalitu života. Chronická bolest neustále připomíná pacientovi přítomnost
nemoci, zvyšuje úzkost a vyvolává nežádoucí projevy v těle. Je rušen spánek, snižuje se schopnost soustředění a schopnost komunikace s okolím. Léčba bolesti je velmi důležitou součástí
podpůrné léčby.
Sociální pomoc
„Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života.“ (Charlie Chaplin, britský
komik a režisér, 1889 – 1977)
Ztráta soběstačnosti a s ní spojená potřeba pomoci může nastat postupně, nebo přijít náhle
jako důsledek nemoci. Pokaždé však přináší změny nejen u nemocných, ale také u jejich příbuzných. Důležité je zvládnout vzniklou situaci a spolu se sociálním pracovníkem se pokusit

Zero Waste – co s jídlem?
S

ouvisí Zero Waste s vegetariánstvím/veganstvím?
Ano i ne. Zakladatelka hnutí Zero Waste, Bea Johnson, sama maso konzumuje. Vegetariánkou zkoušela být s celou svojí rodinou a poté, co její manžel začal bez masa značně hubnout a zbytku rodiny bezmasé stravování také nesedělo, se k požívání masa opět vrátili, i když
v omezené míře. Nicméně pokud chcete opravdu dělat něco pro své životní prostředí a planetu,
zkuste maso alespoň částečně omezit. Průmysl s hospodářskými zvířaty je jeden z největších
znečišťovatelů planety a spotřebuje se na něj obrovské množství energie. Pokud maso a zvířecí
produkty jíte, neznamená to, že se nemůžete snažit snižovat svůj dopad na životní prostředí
aspoň bezobalovým životním stylem. Každá snaha se počítá. Pokud maso ale jíte, zkuste se
vyhnout alespoň tomu z velkochovů. Nejen že zvířata tam žijí v nesnesitelných podmínkách, ale
i kvalita masa je značně pochybná. Zkuste vybírat maso takového původu, kde zvířata během
svého života poznala i jiný prostor než jen pár metrů čtverečních. Farmáře ve svém okolí můžete
nalézt i na bezodpadové mapě, na FB či se jen zkuste poptat.

Co když nemám žádný bezobalový obchod s potravinami k dispozici? Nechce se mi kvůli
nakupování bez obalu daleko dojíždět.
Pokud o žádném bezobalovém obchodě ve svém okolí nevíte, zkuste se alespoň podívat
na mapu bezobalových prodejen na www.reduca.cz, kde jich většinu v České republice a na Slovensku naleznete. Možná vás překvapí, že nějaký obchod, o kterém jste předtím ani nevěděli,
ve svém okolí naleznete. Pokud přeci jen žádný obchod s potravinami ve svém okolí nenaleznete a přesto chcete co nejvíce svůj odpad redukovat, máte několik možností. První možností, jak
ušetříte velké množství balení, je nakupovat ve větších baleních místo několika menších. Pokud
například víte, že rýži či nějaký druh luštěniny jíte často, kupte si raději větší balení. Ušetříte
tak několik malých balení. Případně se můžete domluvit například s rodinou či kamarády, jestli
by si od vás část balení nevzali a poté byste se složili na náklady. Další možností jsou e-shopy,
které se vyhýbají používání plastů, mezi těmi dobrými jsou například www.opobchod.cz a www.
pytlici.cz, kde si můžete vybrat ze spousty zboží, váhu přesně kolik chcete a hlavně bez plastových obalů, vše baleno v těch papírových.
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Jak mám nahradit jednorázové obaly na čaj/kávu?
Naprosto jednoduše, kupte si vlastní termohrnek. Nejenže pití z vlastního hrnku je často více
pohodlné, ale občas za něj můžete i při zakoupení například kávy dostat v obchodě slevu.
Hlavním problémem jednorázových kelímků je to, že kelímky jsou v podstatě nerecyklovatelné
(jsou složené z více vrstev – plast a papír, někdy hliník), takže vzniká obrovské množství odpadu,
se kterým nejde už nic dělat dál.
V obchodě mi odmítají dát jídlo/potraviny do vlastní krabičky. Jak na to mám vyzrát?
Trik, co radí Bea Johnson, je požádat například o krájený sýr a podat krabičku automaticky
k pultu, aniž byste se prodavači či prodavačce dívali do očí a u toho se tvářit sebevědomě, že
to tak děláte běžně. Pokud přesto odmítnou, můžete to zkusit příště, až zde bude jiný zaměstnanec. Pokud přesto neuspějete, zkuste jiný obchod. Například menší krámky vám do vlastních
krabiček dají sýry či maso pravděpodobně ochotněji než velké hypermarkety.

Jaké krabičky jsou vhodné na přenášení jídla či na jídlo s sebou z restaurace?
Záleží na tom, jaký druh jídla obvykle přenášíte a co od krabičky očekáváte. Pokud obvykle nosíte jen suché pokrmy, u kterých nehrozí, že se něco vylije, můžete používat například nerezové
krabičky. Pokud ovšem chcete nosit omáčky, využijte raději takové, které mají řádné uzavírání,
které nepropouští. V případě, že chcete spíše něco jako termosku, aby jídlo zůstalo dlouho
teplé, doporučit lze například krabičky Esbit. Pokud nechcete řešit nějakou krabičku, ale prostě
občas přeci jen potřebujete přenést nějaké tekuté jídlo s sebou, občas postačí jen obyčejná
sklenice s trochu širším hrdlem. Nejen že vám skoro jistě nepropustí, ale hlavně nebudete
muset řešit, že žádnou pěknou krabičku zrovna nemáte doma.
Jak nakupovat čaj/kávu/koření bez obalu?
Vezměte si vlastní pytlíček, krabičku na čaj či koření a vyrazte do některého ze specializovaných
obchodů s kávou, čajem či do kořenářství, kde nebudou mít problém vám dát jejich zboží
do vlastního obalu. Například v prodejnách s kávou či čajem na váhu, kterých je v České republice (a obzvláště ve větších městech) spousta, se určitě bude stačit zeptat a nebude problém.
To samé můžete vyzkoušet v kořenářství, kde prodávají koření na váhu. Najít ale občas kořenář-

Co dělat, když dlužník nesplácí

U

ž jste někdy někomu půjčili a on vám peníze nevrátil? Jak zajistit, aby riziko problémů bylo
co nejmenší?
1. Nejdůležitější je, abyste si hned na začátku s dlužníkem sepsali dlužní úpis nebo smlouvu
o půjčce. Dojde-li totiž ke sporu, jako žalobce musíte u soudu prokázat, že jste dlužníkovi skutečně půjčili, kolik a jak jste si sjednali splatnost.
Pozor, pokud ve smlouvě žádné datum splatnosti ujednáno není, je půjčka splatná hned následující den po předání. To je důležité si uvědomit zejména s ohledem na tříletou promlčecí
dobu, která počne běžet právě od tohoto dne. Namítne-li dlužník u soudu promlčení, soud
žalobu zamítne.
2. Než přistoupíte k soudnímu vymáhání dluhu, prověřte si svého dlužníka, zda není v insolvenci
nebo zda na jeho majetek již nejsou uvaleny exekuce. Přístup do insolvenčního rejstříku na isir.
justice.cz je bezplatný, za nahlédnutí do centrální evidence exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR (exekuceinfo.cz) zaplatíte jednorázový poplatek 218 Kč vč. DPH. Pokud je váš dlužník
v insolvenci nebo má v běhu exekuce, už si na něm těžko něco vezmete, i pokud by vám soud
dlužnou částku přiznal.
3. Jestliže dlužník projde lustrací bez úhony, je třeba nejprve zaslat dlužníkovi předžalobní
výzvu. V případě, že tento krok vynecháte, nepřizná vám soud v případě úspěchu náhradu nákladů řízení vůči neúspěšnému dlužníkovi. To je důležité zejména, budete-li v řízení zastoupeni
advokátem. Ale i pokud v řízení zastoupeni nebudete, dlužník by vám měl touto cestou vrátit
zaplacený soudní poplatek. Předžalobní výzva by měla být sepsána (samozřejmě po splatnosti
dluhu) advokátem jako důrazná pohrůžka soudním řízením.
4. Pokud předžalobní výzva nezabere, můžete se domáhat svých peněz buď prostřednictvím
návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu (návrh na EPR), který ale musíte podat
elektronicky a návrh musí být podepsán elektronickým podpisem, a v takovém případě výrazně
ušetříte na soudním poplatku, nebo klasickou žalobou.
5. Při podání žaloby je třeba uhradit soudní poplatek, který činí u dluhu do 20.000 Kč část-
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ství může být problém. Proto si můžete některé bylinky aspoň zkusit pěstovat doma, například
mátu, meduňku, pažitku a další.

Zero Waste – kosmetické radosti a starosti

Rád/a bych si vyráběl/a přírodní kosmetiku, ale vůbec nevím, kde začít. Nemám s tím
žádnou zkušenost. Co s tím?
Nevadí, nemusíte se hned snažit vyrábět mýdlo, ale můžete začít s nějakým jednoduchým receptem, který zvládne každý. Například můžete vyměnit klasický deodorant za ten přírodní nebo si
zkusit vyrobit domácí zubní pastu. Pokud byste rádi začali s trochu náročnějšími recepty, můžu
doporučit weby jako Kosmetika hrou či Do It For Yourself.
V místě, kde bydlím, není žádný obchod se surovinami na výrobu domácí kosmetiky. Kde
můžu sehnat ingredience? A podaří se mi to bez obalu?
Pokud bydlíte ve větším městě, máte tu výhodu, že zde bezobalové obchody na kosmetické
suroviny obvykle naleznete. V menších městech a na vesnicích je v tomto větší problém, a proto
pokud chcete vyrábět domácí kosmetiku, řešením je buď si do většího města zajet, anebo si
suroviny objednat poštou, bohužel s nějakými těmi obaly. Nicméně, můžete si alespoň vytvořit
kosmetiku, která bude přírodní a zdravější než ta obvykle kupovaná.
Nechce se mi všechna jídla/drogerii/kosmetiku vyrábět doma. Lze vůbec žít bezodpadově,
aniž bych domácí výrobou strávil/a roky?
Ano, lze. Můžete se snažit redukovat odpad, aniž byste vše vyráběli doma. Zkuste alespoň uplatňovat základní pravidla zero waste (zamítněte, zredukujte, zužitkujte, zrecyklujte, zkompostujte). Spoustu věcí, které pravděpodobně spotřebováváte, nemusíte vůbec vyrábět. Začít můžete
například u zbavení se jednorázových věcí. Pravděpodobně je spousta věcí, které používáte
na každodenní bázi, jednorázová. Zkuste je vyměnit za ty dlouhotrvající.
Například jednorázové holicí strojky vyměňte za holicí strojek na vyměnitelné žiletky (které pak
můžete recyklovat), odličovací tampony vyměňte za ty látkové znovupoužitelné anebo si pořiďte
vlastní tašku a pytlíčky na nákup. Běžně kupovanou kosmetiku můžete alespoň vyměnit za tu,
která je šetrnější k životnímu prostředí, je přírodní a má například neplastové obaly.
Zero Waste neznamená, že nebudete produkovat opravdu žádný odpad, jinak jste selhali, ale že
se budete snažit tak, jak moc vám to vaše prostředí dovoluje. Každý krok se počítá. Pokud ale
přeci jen máte něco, co si rádi kupujete a je to zabalené v plastovém obalu, nevyčítejte si to,
protože i každá snaha se počítá. Pokud vás to přeci jen ale bude štvát, můžete zkusit například
napsat výrobci a zkusit iniciovat změnu.
Návod na výrobu domácího deodorantu (50 ml)
50 mililitrů vody
1 čajová lžička jedlé sody
1 čajová lžička jemné himalájské soli
(2 - 3 kapky esenciálního tea tree oleje) => není nutný
Přiveďte vodu k varu a nechte ji pár minut vařit. Poté odstavte a nechte ji asi tři minuty odstát.
Následně přidejte jedlou sodu a sůl a pořádně míchejte. Obě látky by se měly úplně rozpustit.
V případě, že chcete přidat i esenciální olej, přidejte ho nyní. Není ovšem nutný, má spíše antibakteriální účinky. Deodorant nechejte poté úplně vystydnout a přelijte ho do malé rozprašovací
lahvičky. Poté deodorant používejte vždy po koupeli a po ránu. Aby se vám u stříkacího spreje
neucpal rozstřikovač, je zde důležité vše opravdu pořádně rozmíchat a hlavně používat jemnou
himalájskou sůl.
Převzato z internetu: Wernerová, Pavla. Co je to vlastně ten Zero Waste? In: Za lepší život. [online]. 3. 1. 2018. [cit. 11. 6. 2019]. Dostupné z http://zalepsizivot.cz/domains/zalepsizivot.cz/
vse-co-jste-kdy-o-zero-waste-chteli-vedet/
ku 1.000 Kč, v ostatních případech pak 5 % z žalované částky. U návrhu na EPR pro plnění
do 10.000 Kč činí soudní poplatek 400 Kč, pro dluh v částce vyšší než 10.000 Kč a menší než
20.000 Kč včetně pak 800 Kč a v ostatních případech 4 % z žalované částky. Není-li soudní
poplatek včas uhrazen, soud řízení zastaví a dál se vaší kauzou zabývat nebude.
5. Pokud podáte právně perfektní žalobu, může soud ve zkráceném řízení vydat platební rozkaz.
Je pak na dlužníkovi, jak po jeho doručení zareaguje. Zákon mu dává na výběr: buď dlužnou
částku ve lhůtě 15 dnů zaplatí, anebo ve stejné lhůtě podá proti platebnímu rozkazu odpor.
Brání-li se dlužník odporem, platební rozkaz se automaticky ruší a věc musí soud projednat
na veřejném jednání. Stejná situace nastane, nepodaří-li se platební rozkaz dlužníkovi doručit
do vlastních rukou. Zpravidla pak trvá několik měsíců od podání žaloby, než soud definitivně
rozhodne.
6. Jakmile máte pravomocný rozsudek a dlužník stále svůj dluh neuhradil, můžete podat návrh na exekuci s tím, nechť exekuci vyřídí exekutor, kterého si sami zvolíte. Návrh se podává
na soud, který o něm rozhodne do 15 dnů. Navrhnout exekuci se ale vyplatí pouze v případě,
kdy víte, že dlužník peníze skutečně má, resp. má nějaký zpeněžitelný majetek. Náklady exekuce
nese dlužník, ale v případě zastavení exekuce pro nemajetnost dlužníka zaplatíte paušálně
určené či účelně vynaložené výdaje exekutorovi z vlastního.
7. I pokud již máte na majetek dlužníka nařízenou exekuci, může se stát, že se dlužník ocitne
v úpadku a požádá o oddlužení. V takovém případě již exekutor nemůže pohledávku vymáhat
a vy jste povinni ji přihlásit ve lhůtě do insolvenčního řízení.
8. Pokud zatím exekuce nařízena není, sledujte insolvenční rejstřík na isir.justice.cz, a to alespoň jednou za měsíc. Najdete-li o dlužníkovi záznam, na nic nečekejte. Svá práva, ať už se jedná
o soudem přiznanou nebo zatím pouze splatnou pohledávku, musíte ve lhůtě stanovené rozhodnutím o úpadku přihlásit u insolvenčního soudu na speciálním formuláři. Pokud to nestihnete,
máte smůlu. Vždy ale počítejte s tím, že oddlužení je zatím založeno na tom, že dlužník v průběhu pěti let musí uhradit alespoň 30 % z celkové výše všech svých závazků, nikoli však minimálně
30 % vaší pohledávky.				
					
Lucie Koupilová, advokátka
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Český den proti rakovině v Bolaticích

V

e středu 15. 5. 2019 se konal již dvacátý třetí ročník celostátní akce Český den proti rakovině, který organizuje Liga proti rakovině. Za příspěvek nejméně 20 Kč nabízeli dobrovolníci
žlutý květ měsíčku lékařského a leták, který informuje o tom, jak předcházet onemocnění rakovinou plic.
V Bolaticích bylo za 1150 kytiček vybráno 30 651 Kč. To znamená, že velká část dárců přispěla i vyšší částkou než 20 Kč, takže průměrná darovaná částka na jednu kytičku je 26,60 Kč.
Celkový výsledek sbírky za Českou republiku bude však znám až ke konci roku, protože sbírka
probíhá do 30. 11. 2019 formou dárcovských SMS. Podrobné informace o rozdělení získaných

Zprávy z knihovny

Čtenářská liga
Z

ačátkem června jsme v knihovně vyhodnotili celoroční soutěž nazvanou „Čtenářská liga“.
Úkolem bylo přečíst knihy s předem určeným tématem, např. kniha o sportu, kniha, kde jsou
hlavními hrdinkami dívky, kniha básní, oblíbená kniha rodičů apod. Takovýchto zadaných témat
bylo celkem 15 a samozřejmě zvítězil ten, kdo tyto
knihy přečetl jako první.
Tím nejlepším se stal Radek Špánek, který nejenže
přečetl všech 15 určených
knih, ale zvládl i dobrovolné knihy. Postupně ho ale
dohnali: David Kermes,
Viktorie Malchárková, Anastázie Migotová, Viktorie
Ratajová a Anna Sněhotová. Tito se mohou právem
pyšnit titulem „Výjimečný“.
Na všechny zúčastněné čekaly pěkné ceny. 		
Jana Štěpáníková

finančních prostředků budou zveřejněny ve sdělovacích prostředcích a na www.lpr.cz.
Chtěla bych poděkovat zejména zaměstnancům a žákům základní a mateřské školy, kde se
prodalo 663 kytiček. Velký dík si zaslouží zaměstnanci Obecního úřadu v Bolaticích i vedení
a zaměstnanci firem Medis, Stoklasa, Technické služby Bolatice s.r.o., prodejen Malhvo a TUTY,
kteří byli velice vstřícní. Naše velké poděkování samozřejmě patří i všem občanům, kteří do sbírky přispěli.
Vaše peníze budou pomáhat zachraňovat lidské životy.
						
Helena Drozdová

Čokoládové
pokušení

M

ilovníci čokolády se sešli v půlce května
v kulturním domě, aby se dozvěděli fakta
o historii pěstování kakaových bobů, postupu
zpracování a výroby čokolády. Chybět nemohla samozřejmě ani ochutnávka – a to rovnou deseti
druhů! Ochutnali jsme například čokoládu se skořicí, z kozího mléka, s drcenými kakaovými
boby, se solí i s chilli nebo třeba s mletou kávou. Přednáška byla velice zajímavá a návštěvníci
určitě nelitovali, že se jí zúčastnili. Po skončení přednášky byla možnost zakoupení těchto kvalitních čokolád, čehož mnozí využili. 			
Jana Štěpáníková
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Pexesový turnaj
K

nihovna se stala dějištěm jubilejního X. ročníku v pexesu. Milovníci této hry změřili své síly,
tedy zejména paměť, v úterý 28. května. Akce se každoročně těší velkému zájmu a letos se
do turnaje přihlásilo 25 dětí. Z důvodu vysokého počtu dětí ve věku 10 - 12 let byly vytvořeny
tři skupiny těchto starších, další skupiny tvořili předškoláci a mladší školáci. Ve skupině se
hrálo systémem každý s každým. Vyhrát sice mohli jen ti nejlepší, ale s prázdnou neodcházel
nikdo. Nejnapínavějším utkáním byl souboj mezi nejstaršími finalisty, kdy panovalo absolutní
ticho a soustředění. Vítězkou se nakonec stala Anna Sněhotová a to již pošesté v řadě. Všem
účastníkům gratulujeme a těšíme se na další ročník!
Jana Štěpáníková

Provozní doba knihovny o prázdninách
Pondělí

9:00 – 12:00

Úterý
Středa

12:00 – 16:00
9:00 – 12:00

Čtvrtek
Pátek

12:30 – 17:00
12:30 – 17:00
12:00 – 16:00

9:00 – 12:00

Během prázdnin NEBUDE o prvních útercích otevřeno
do 20:00 hodin.
V týdnu 29. července – 2. srpna 2019 bude knihovna
zcela UZAVŘENA z důvodu revize knihovního fondu.
						

Místní knihovna Bolatice
celoročně nabízí

Nenechávejte shánění obalů na učebnice
a sešity na poslední srpnové dny!
Učebnice Vám rády zabalíme v knihovně
v běžnou pracovní dobu knihovny buď
na počkání, nebo do druhého dne.
Rychle, levně, kvalitně ☺
Ceník:
Formát A5 – 5,- Kč
Formát A4 – 10,- Kč
Atypický formát – 10,- Kč

Místní knihovna Bolatice

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

Jana Štěpáníková

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2019

Noc s Andersenem

I

když celorepubliková Noc s Andersenem proběhla 29. března, my jsme se k ní z důvodu
nemoci nepřipojili. Za náhradní termín bylo zvoleno datum 7. června 2019. Během týdne
před akcí však kvůli neštovicím odpadly tři děti, a tak nás nakonec nocovalo v knihovně 11 – 8

Pasování čtenářů
Ž

áci prvních tříd byli uvedeni do velké
čtenářské rodiny. V průběhu slavnostního aktu, který se konal v polovině června
v knihovně, je pasoval starosta obce Herbert
Pavera. Děti složily slib čtenářů, týkající se
pravidelné četby i ochrany knih. Svoji přísahu
poté stvrdily podpisem. Všechny děti dostaly
roční registraci do knihovny zdarma, záložku
a rozvrh hodin, ale hlavně knihu „Kde se nosí
krky“. Tento titul byl vydán speciálně pro prvňáčky a nedá se zakoupit v běžné distribuční
síti. Akce byla uskutečněna díky podpoře
Svazu knihovníků a informačních pracovníků
České republiky v rámci projektu Knížka pro
prvňáčka.
Jana Štěpáníková

Školy/Výchova/Vzdělání
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dětí a 3 knihovnice. A ke všemu to byly samé holky, takže vyloženě dámská jízda. Na druhou
stranu, venku už bylo hezké počasí, a tak jsme této příležitosti náležitě využily. V areálu školy
jsme si opekly párky a zahrály míčové hry. Během zpáteční cesty jsme si daly jako sladkou tečku
zmrzlinu. V knihovně se pak četlo, hrálo pexeso, ale i vyprávěly strašidelné historky. Ráno nás
čekala výborná bábovka a samozřejmě úklid a rozchod domů.
Jana Štěpáníková

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2019

Zprávy ze ZŠ a MŠ Bolatice

Jdeme do cirkusu
V

neděli 26. 5. se konala tradiční akce Jdeme do cirkusu, kterou pořádá MŠ ve spolupráci
s místními nadšenci. Start byl jako vždy na Fulvarku, kde na všechny účastníky čekali dva
klauni s připravenými plánky pochodu. Tentokrát na všechny cestou čekalo několik překvapení.
Nejenže byla změněna trasa pochodu a cíl byl na koupališti, čímž byla cesta trochu delší, ale
také přibylo nové stanoviště. Své schopnosti a dovednosti v disciplínách, které se týkají cirkusu,
si mohli vyzkoušet nejenom děti, ale také dospělí. Na deseti stanovištích na všechny čekali
hraví klauni, krotitelé, provazochodkyně, krasojezdkyně, veselé opičky, kouzelníci, žongléři, siláci, nechyběla ani drezúra koní a střelnice. Kdo splnil všechny úkoly a došel až na koupaliště,
mohl si v šapitó u ředitele cirkusu vyzvednout zaslouženou odměnu. V cíli na všechny čekalo
nejenom občerstvení, taneční vystoupení skupiny Taurus, ale hlavně skákací hrad. Doufáme,
že se všem nová trasa i nová disciplína líbily a že si odpoledne plné zábavy užili nejenom děti,
ale také dospělí. Velké poděkování patří především všem účinkujícím, kterých bylo opět více
než 50 a kteří se na svou „cirkusovou roli“ jako vždy pečlivě připravili. Bez jejich elánu, nadšení
a obětavosti by to opravdu nešlo. Takže za rok zase jdeme do cirkusu?
						 Za MŠ Věra Návratová

Atletický šestiboj
D

ěti z kuřátkové, žabičkové a beruškové třídy si v pondělí 3. 6. mohly vyzkoušet své atletické
schopnosti a dovednosti, když se na hřišti ZŠ utkaly v atletickém šestiboji. Součástí tohoto
šestiboje byl běh na 50 m, skok do dálky, trojskok z místa, hod tenisovým míčkem do dálky
a vyhazování a chytání míče. Pro děti bylo zajímavé, že si mohly vyzkoušet, jak se vybíhá ze
startovacích bloků, či skáče do písku. Závody braly děti opravdu vážně, vždyť se všechno stopovalo, měřilo a hlavně zapisovalo. Na výkonech to bylo opravdu znát a některé byly velmi dobré.
Naše školka je součástí projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, který organizuje
Česká obec sokolská, a děti dostávají na konci školního roku za splnění úkolů nejen drobné
odměny, ale také medaile. Ty si za své atletické výkony, ale hlavně za snahu, zasloužili nejen ti,
kteří stáli na stupních vítězů, ale také všichni ostatní.
						 Za MŠ Věra Návratová

Školy/Výchova/Vzdělání
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Letní zprávičky z naší
školičky
O

pět nám školní rok utekl jako voda a prázdniny se kvapem blížily. My jsme si ale poslední
dny ve školce užívali: děti z beruškové, žabičkové, kuřátkové a sovičkové třídy si udělaly výlet
na školní statek v Opavě, kde probíhaly tradiční Dny mláďat, přijela k nám Městská policie
Kravaře s ukázkou policejní techniky, v rámci oslavy svého svátku byly všechny děti v kině, kde
viděly pohádku Psí veličenstvo, do kulturního domu nás pozvaly děti z 5. tříd, které si se svými
učitelkami nacvičily krásně zpracovanou pohádku O dvanácti měsíčkách, proběhl závěrečný
koncert kroužku Flétnička a předškoláci měli před sebou poslední lekce plavání. Významnou
akcí bylo otevírání nové budovy MŠ na Borové. Radost měli hlavně předškoláci, kteří si své
poslední dny ve školce mohli ještě užít v nových prostorách. Pak následovalo ještě závěrečné
loučení se školním rokem, při němž byli slavnostně pasováni předškoláci na školáky. A pak už
hurá sluníčko, koupání, prázdniny…			
Za MŠ Věra Návratová

Eurorebus 2019 McDonald´s CUP
V

sobotu 27. dubna se konalo v Olomouci krajské kolo již 24. ročníku vědomostní soutěže
Eurorebus. Naše škola se už dlouhá léta do této akce zapojuje, takže jsme nemohli ani
v tomto soutěžním kole chybět. Soutěž probíhá několik měsíců na počítači a nejlepší kolektivy
jsou pak pozvány změřit si své vědomosti v krajském městě. Letos se ovšem podařilo postoupit
jen pěti třídním kolektivům:
6.A - Daniel Pekárek, Tereza Kochová, Štěpán Halfar
6.B - Daniel Vitásek, Filip Kozelský, Ondřej Dostál
7.A - Jonáš Plaskura, Petr Dominik, Tereza Dudová
9.A - Tereza Harazimová, Přemek Řehánek, Tadeáš Ballarin
9.B - Hana Mrovcová, Bára Kamrádová, Natálie Papugová
Konkurence byla obrovská a nám se bohužel nepodařilo postoupit do celostátního kola v Praze.
Mrzelo to, ale nevadí, příští rok to už musí vyjít!
Pavla Franková

Štafetový pohár
V

e středu 15. května proběhlo na Městském stadionu v Ostravě - Vítkovicích krajské kolo již
6. ročníku Štafetového poháru, ve kterém soutěžili žáci prvního stupně 13 základních škol.
Naše škola, která se probojovala do Ostravy díky 4. místu z dubnového okresního kola v Opavě,
nakonec obsadila v součtu časů na tratích 8 x 100 a 8 x 200 metrů skvělé 7. místo v MS kraji.
Gratulujeme našim žákům ze 2. - 5. tříd za vzornou reprezentaci školy, neboť se museli poprat
nejen se soupeři, ale také s chladným a deštivým počasím na atletickém oválu.
O narůstající popularitě této celostátní atletické soutěže svědčí fakt, že v tomto roce se jenom
v Moravskoslezském kraji zapojilo do Štafetového poháru více než 50 základních škol.
Iveta Herudková

V

pondělí 6. května se v naší hale (špatné počasí) odehrál turnaj mladších žáků ve fotbalu
s názvem McDonald´s CUP. Úvodní los nám do skupiny přiřkl soupeře ze Sudic a Bohuslavic.
Po výhře a remíze jsme díky lepšímu skóre dokázali vyhrát a postoupit do okresního finále.
Na finále jsme vyrazili o týden později do Opavy. Navíc jsme se dostali do velmi těžké skupiny,
kde jsme stejně jako posledně hned v úvodu podlehli soupeři ze ZŠ Kylešovice. Následně nás
čekal Oldřišov, se kterým jsme remizovali a o postup ze skupiny jsme se utkali se ZŠ Opava Otická, zdolali ji 5:2 a obsadili tak druhé místo ve skupině. V semifinále nás čekal první tým
souběžně hrané skupiny, ZŠ Englišova Opava, který dosud ani jednou neprohrál. Naši kluci se
však nezalekli, hráli výborně a zopakovali výsledek 5:2, který je posunul do finále tohoto turnaje
opět proti ZŠ Kylešovice. Musíme sportovně uznat, že ve finále zaslouženě vyhrál soupeř, ale
kluci to nevzdávali a bojovali až do konce. Konečné 2. místo v okrese je naprosto zasloužené,
našim mladým školním reprezentantům patří velká gratulace.		
David Neuvald

Výsledky sběrové soutěže

V

e dnech 14. a 15. května proběhlo 2. kolo soutěže tříd ve sběru starého papíru.
Přestože nám nepřálo počasí, nasbírali žáci v jarním kole za vydatné pomoci rodičů úctyhodných 29 496 kg papíru. Celkem v obou kolech soutěže žáci nasbírali 44 756 kg starého papíru.
Celkové výsledky:
1. - 5. ročník • 1. místo - 3.A • 2. místo - 4.A • 3. místo - 3.B
6. - 9. ročník • 1. místo - 7.A • 2. místo - 6.B • 3. místo - 7.B
Blahopřejeme vítězným třídám, kromě odměny si po zásluze užily den ředitelského volna. Také
všichni ostatní sběrači, kteří se na výsledku podíleli, byli za velkou snahu odměněni. Výtěžek
akce bude využit na zakoupení pomůcek do výtvarné výchovy a tělesné výchovy.
Děkujeme všem sběračům a rodičům za podporu této akce a těšíme se na další spolupráci.
						
Alena Návratová

Školy/Výchova/Vzdělání

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2019

15

Mladý zdravotník 2019
V

pátek 17. 5. 2019 se žákyně naší školy zúčastnily okresního kola soutěže „Mladý zdravotník“, která se každoročně koná v Opavě.
Soutěžící museli projít celkem 5 stanovišť s namaskovanými poraněními a obvazovou technikou. A opravdu to nebylo pro slabé povahy - některá zranění vypadala velmi reálně a musím říci,
že naše družstvo si počínalo velice odvážně. Na každém stanovišti se sbíraly body a zapisovaly
se do tabulky, kterou měl u sebe velitel týmu. Z deseti týmů se naše družstvo umístilo na krásném pátém místě. Největším oceněním ale bylo tvrzení jednoho ze záchranářů, který s velkou
pochvalou a uznáním holkám sdělil, že byly jedním ze dvou týmů, u kterého by se s klidem nechal v případě potřeby ošetřit. To pro nás znamenalo největší ocenění. Holky si přivezly spoustu
zážitků, celou akci jsme pojaly i jako malý výlet, protože počasí nám přálo a celá atmosféra
soutěže byla úžasná. Věřím, že účast na této soutěži byla pro všechny velkou zkušeností, která
se jen tak neztratí.
Náš tým: Veronika Hahnová (velitel), Natálie Papugová, Tereza Harazimová, Bára Straková, Simona Jakšová
Holkám blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Kamila Dominiková

Dopravní soutěž

Besídka 3.A

D

ne 17. 5. 2019 se v Malých Hošticích konalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů,
kterého se zúčastnili i žáci naší školy. V mladší kategorii nás reprezentovali žáci 5.A třídy Veronika Kiszková, Klára Tancos, Matěj Bajgar a Kryštof Kučera. Družstvo skončilo na krásném
3. místě.
Ve starší kategorii nás reprezentovali žáci 9. tříd - Kristýna Bajgarová, Hana Mrovcová, Tadeáš
Ballarin a René Blažčík. Družstvu starších žáků se dařilo ještě více, okresní kolo vyhráli a zajistili si postup do krajského kola, které se konalo ve dnech 30. - 31. 5. 2019 ve Frenštátě pod
Radhoštěm.
I zde se jim podařilo 3. místem prokázat, že náročná příprava se vyplatila.
Pavel Pavera

Ž

áci 3.A si užili spaní ve škole, kterému předcházela besídka pro rodiče. Na všechny maminky
čekal ve škole opožděný dárek ke Dni matek. Soška, pro kterou byly inspirací právě maminky,
se obdarovaným moc líbila. Po besídce se žáci s rodiči rozloučili a prožili večer plný překvapení.
Hráli hry, sportovali ve sportovní hale a samozřejmě nesměla chybět ani stezka odvahy tmou
pohlcenou školou. Spaní na zemi bylo náročné, ale nikdo nelitoval svého rozhodnutí. Ráno se
děti posilnily skvělou snídaní, za kterou moc děkujeme paní Fusové a Muczkové. Jen je nám
líto, že se pro nemoc nemohli zúčastnit všichni žáci. Snad někdy příště.
Gabriela Elblová

Projektová hodina na nižším stupni

Biologická olympiáda - M
krajské kolo
B

Téma: Kouření

y, žáci 8. tříd, jsme se zúčastnili projektu na téma Kouření. Naším cílem bylo ukázat dětem
z nižšího stupně, jak může kouření negativně ovlivnit naše zdraví a co to vlastně kouření je.
Několik dětí nevědělo, o co se vůbec jedná, jiní naopak měli o kouření velké povědomí. Děti se
velice pěkně zapojovaly do předem připravených aktivit, byly pozorné a komunikativní. Všichni
jsme se s nadšením zhostili úkolu, samozřejmě se to neobešlo bez menší trémy, ale po pár
minutách jsme si vystupování před třídou docela užívali. Ohlasy na naši odvedenou práci byly
lahopřejeme Natálii Špánkové ze třídy 7.A za velice pěkné umístění v krajském kole Biolo- pozitivní nejenom ze stran dětí, ale především ze stran učitelů nižšího stupně, což pro nás znagické olympiády, která se konala v pátek 24. 5. 2019 v Ostravě. Natálie se stala úspěšným mená nejvyšší možné ocenění. Chceme poděkovat všem učitelům, kteří nám s tímto projektem
řešitelem této soutěže, což je velký úspěch. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
pomáhali a umožnili zkusit si práci s dětmi ve třídě. Už víme, co to obnáší, stát před tabulí
Kamila Dominiková a snažit se žáky něco naučit a hlavně zaujmout. Děkujeme za tuto zkušenost.
Simona Jakšová, 8.B

Kroužek florbalu
Kroužek florbalu jsme ukončili již začátkem června. Jsem moc rád, že do něj docházíte jak kluci,
tak holky a dohromady nás bylo téměř 30. Na závěrečném tréninku dostali malí sportovci účastnický diplom. Největší odměnou pro nás však bylo to, že pozvání na závěrečné utkání přijali
rodiče a známí a mohli jsme si pak společně pořádně zahrát florbalové utkání. Výsledek nebyl
vůbec důležitý (myslím však, že děti vyhrály), ale bylo fajn, že jsme ukázali, co jsme společně
trénovali celý rok.
Doufám, že všechny kroužek bavil a že se zase po prázdninách sejdeme nejen u florbalu, ale
i u jiných aktivit.
David Neuvald
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Poděkování rodičům a trenérům

V

letošním školním roce naši žáci zaznamenali opravdu rekordní počet úspěchů ve sportov- za podporu a čas, který dětem v rámci volného času věnují. Rád bych také poděkoval všem treních soutěžích a vlastně nejen v nich (po celý rok jsme o nich průběžně informovali). Podě- nérům a vedoucím zájmových činností, kteří se snaží děti naučit něčemu novému a zajímavému.
kování za skvělou reprezentaci však nepatří pouze našim žákům, ale samozřejmě také rodičům Níže fotky našich sportovních „reprezentantů“ z 1. i 2. stupně.
David Neuvald

Přejeme všem
našim žákům
a také rodičům
KRÁSNÉ PRÁZDNINY!
Nový školní rok začíná
v pondělí 2. září.

Termíny prázdnin ve školním roce 2019/2020
Začátek školního roku

2. září 2019 (pondělí)

Podzimní prázdniny

29. a 30. října 2019 (út + st)

Vánoční prázdniny

23. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Pololetní prázdniny

31. ledna 2020 (pátek)

Jarní prázdniny

3. - 9. února 2020

Velikonoční prázdniny

9. dubna 2020 (čtvrtek)

Hlavní prázdniny

1. 7. - 31. 8. 2020

Osadní výbor Borová

Borová i letos upálila své čarodějnice
V

sobotu 27. dubna se na rynku na Borové v 17:17 slétly
všechny čarodějnice z Borové a okolí, aby oslavily svůj
svátek. Malé i velké, mladé i staré čarodějnice se pak
za doprovodu hudby průvodem přesunuly do místního sportovního areálu.
Celý areál se v toto odpoledne změnil v místo plné kouzel
a čar. Tam je také čekal čaroděj Venca. Všechny čarodějnice se na úvod představily a prozradily, odkud přiletěly.
Každá se také na památku podepsala do kouzelnické čarodějnické knihy.
Celý program se letos nesl v duchu pohádky O perníkové
chaloupce. Čarodějnice si vyzdobily perníkovou chaloupku,
postavily ohrádku pro Jeníčka, kterého pak vykrmovaly, aby
si ho mohly upéct v kotlíku.
Dříve, než došlo k samotnému upálení, jsme při čarodějnickém tanci vybrali nejmladší, nejstarší a nejošklivější čarodějnice, které získaly šerpu a drobnou odměnu.
I když nám letos počasí moc nepřálo, děkujeme všem, kteří
na letošní pálení přišli.
Děkujeme také Vencovi, který připravil program pro děti,
lidem z Osaďáku za přípravu celé akce, panu Radku Poláškovi za dřevo na upálení, SDH Borová a všem ostatním,
kteří nás podporují.
Za Osadní výbor Borová Jana Fischerová
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HVĚZDNÉ KÁCENÍ MÁJE NA BOROVÉ
N

áměstí na Borové se v sobotu 1. června stalo místem setkání nejen místních občanů. Osadní
výbor zde uspořádal tradiční akci Kácení máje, která měla letos opravdu nabitý a doslova
hvězdný program:-).
Na uvítanou všem návštěvníkům zahrála Malá hasičská dechová hudba z Bolatic, svůj taneční
um předvedla děvčata z taneční skupiny Taurus, a to hned ve třech svých tanečních číslech.
Krásnou ukázku toho, jak pracují hasiči při vyprošťování osob z nabouraného vozidla, předvedly
děti z Plamínku při SDH Borová pod vedením Václava Fischera a Pavly Pospíšilové. Moc všem
účinkujícím děkujeme. A protože myslíme i na děti - pro ně byl připraven skákací hrad zdarma
a oblíbené malování na obličej.
Ovšem o tom, že letošní kácení bylo opravdu hvězdné, svědčil fakt, že na Borovou zavítaly hvězdy jako zpěvačky Kamélie, Ewa Farna, kapela Nightwork, z dalekého Švédska přiletěla kapela
ABBA a na závěr všechny přítomné „rozparádil“ zpěvák Freddie Mercury. Těžko popsat, jak se
lidé bavili... Mělo to spád, vtip, energii. A to hlavně díky borovským dobrovolníkům, kteří se zapojili do programu a poctivě vše secvičili. Jsou to: Šárka a Hanka (jako sestry Kamélie), Monika,
Terka, Gery a Vít (jako skupina ABBA), Adam, Tadeáš, Hanka a Filip (jako kapela Nightwork),
Silvie a Pavel (jako Ewa Farna s kytaristou) a Jana, která se ujala moderování celé akce.
A to ještě zdaleka nebyl konec. Po skácení májky následovala soutěž v řezání dřeva o soudek
piva, ve které se utkalo 8 soutěžících. Po vyčerpávajícím souboji se vítězem nakonec stal Petr
Kolarčík! Gratulujeme! Zábava poté pokračovala s kapelou Drive až do ranních hodin.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kteří pomáhali s přípravou a organizací, celému týmu
Osadního výboru, všem pomocníkům, prodejcům, účinkujícím, kapelám, TS Bolatice, myslivcům
z Bolatic a SDH Borová za zapůjčení stolů a stanů, firmě DK1 za přípravu elektřiny a v neposlední řadě obci Bolatice a sponzorům za finanční podporu. Díky sponzorům (fa Učební pomůcky
Hafera, Stavitelství Uvara, firma ISOTRA a pan Vlastislav Polášek) jsme mohli postavit program
podle našich představ a tím ho opět posunout na vyšší úroveň!
Přejeme všem krásné léto, příjemné prožití dovolených a prázdnin a zase někdy na Borové AHOJ!
			
Za Osadní výbor Silvie Hříbková, předsedkyně
				
Foto Rosťa Teuer
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Zprávy z FK Bolatice

Reprezentační fotbalový
brankář Jirka PAVLENKA
na tréninku bolatických lvíčat…

P

říjemné zpestření tréninku měli hráči přípravky FK Bolatice, které navštívil ve čtvrtek 30. 5.
2019 brankář národního fotbalového týmu Jiří PAVLENKA, který na místním hřišti trénoval
pod vedením dalšího skvělého gólmana Víti BARÁNKA před reprezentačním srazem. Jirka začínal s fotbalem v TJ Sokolu Hať, přes Hlučín se dostal do FC Baníku Ostrava, odkud nakonec
odešel do SK Slavia Praha a pak za Bundesligou do německého Werderu Brémy. Našim lvíčatům popřál hodně štěstí při trénování, radost ze hry a ukázal cestu, kde a jak se dostat z malé
vesnice do fotbalového evropského velko-klubu.
David Steffek

Zástupci FK Bolatice
navštívili Rudy

Největší investiční akce
Fotbalového klubu Bolatice
v jeho dosavadní historii

H

V

sobotu 25. 5. 2019 navštívila delegace Fotbalového klubu Bolatice naši družení obec Rudy
v Polsku. Návštěva proběhla na základě pozvání vedení LKS Buk Rudy a byla dalším dílkem
ve vzájemné spolupráci, kdy v únoru tohoto roku proběhlo v Bolaticích zimní soustředění mužů
z Rud, v rámci kterého bylo odehráno přátelské utkání mezi naším a jejich mužstvem.
Sobotní odpoledne probíhalo pod názvem Květnový rodinný festival, jehož součástí byla charitativní sbírka pro jednoho mladého, vážně nemocného fotbalistu z Rud. V rámci programu bylo
odehráno mistrovské utkání domácího mužstva proti Nové Wsi, kdy domácí zvítězili 2:1. Se
zástupci oddílu jsme si prohlédli celý areál a domluvili se na další spolupráci, kdy k nim opět
pocestujeme v sobotu 3. 8. 2019, abychom zde odehráli přátelské utkání mezi našimi muži.
Za FK Bolatice Josef Boček, předseda klubu

lavní hřiště Fotbalového klubu Bolatice, z.s. (dále jen FK Bolatice) projde v letošním roce
zásadní obměnou!!! Na tuto významnou chvíli čeká náš klub řadu let. Přes 10 let se členové
našeho klubu snaží získat na tak zásadní a největší investiční akci dotace z různých zdrojů. Až
v letošním roce jsme byli úspěšní…
Pohled do historie areálu: stávající hřiště (hlavní hrací plocha) byla vybudována v roce 1932
z pole, respektive zemědělské půdy určené k rozvoji zemědělské výroby a sklizně. Poslední větší
úprava dané hrací plochy byla provedena v roce 1972. Vedení FK Bolatice prosazuje realizaci
rekonstrukce hrací plochy včetně hřiště tak, aby odpovídalo aktuálním standardům fotbalových
hřišť dnešní doby. Zakladatelem myšlenky rekonstrukce hřiště před několika lety byl náš dlouholetý funkcionář pan Jiří BURIAN, ještě za vedení klubu předsedou panem Josefem KOTÍKEM
a místopředsedou panem Mgr. Herbertem PAVEROU. Současné vedení navázalo na tento projekt
a aktivně se snažilo účastnit různých dotačních projektů k získání finančního objemu z dotačních peněz – první žádost na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) byla
podána již v roce 2010 a poté postupně každý rok, nicméně pokaždé neúspěšně.
Pohled do historie projektové dokumentace: velké poděkování patří společnosti DK1 – Ing. Daniel KOZEL, která vytvořila stavebně-technické dokumenty a řešení celé rekonstrukce. I tyto
materiály mají svou historii. Nejprve byla v roce 2009 zpracována studie, která však neřešila
komplexně celý prostor hřiště. Díky souhlasu minulého zastupitelstva obce došlo v roce 2018
k aktualizaci stávající studie a zpracování nové projektové dokumentace, do které byly další
práce zahrnuty.
Až v letošním roce to vyšlo!!! Žádost pro příspěvkové organizace s názvem programu „MSMT –
V3 Sport – 3347/2019-1 – Podprogram 133D531“ Program evidovaný pod MSMT-3347/2019-1
na akci „Rekonstrukce hřiště“ V RÁMCI Výzvy V3 Sport, investice 2019/2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s Podprogramem 133D531 Podpora materiálně technické
základny sportu – ÚSC, SK a TJ“ v platnosti od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020 byla podána a úspěšně
zaevidována na MŠMT dne 15. 10. 2018. Dne 28. 3. 2019 jsme obdrželi VÝZVU k doložení
dalších podkladů pro vydání rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu České republiky na rok 2019/2020. Organizaci výběrového řízení nám realizovala specializovaná
firma REINVEST, spol. s.r.o., Praha 4 přesně v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Národního elektronického nástroje pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných
zakázek a všechny kategorie zadavatelů, včetně sektorových, pod systémovým číslem N006/19/
V00012407. Vítězem výběrového řízení se stala společnost TESKAHOR, s.r.o. z Prahy, která však
má v našem kraji historii - např. výstavbu, rekonstrukci či regeneraci hřišť v Ludgeřovicích, Píšti,
Vřesiny u Ostravy, Tošanovicích u Frýdku-Místku apod. Po doložení všech dokumentů, administrativních a kontrolních procesech, jsme dne 18. 6. 2019 obdrželi z MŠMT registraci akce
a rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 6.020.000,- Kč, což představuje 67,8 % celkových
nákladů investiční akce. Na pokrytí zbylé části se bude podílet obec Bolatice, kdy v minulém
roce došlo ke schválení částky 2 miliony Kč do rozpočtu na tento rok a zbylá částka byla obecním
zastupitelstvem na základě doporučení Finančního výboru obce Bolatice schválena na zasedání
dne 17. 6. 2019. Za naši členskou základu patří všem VELKÉ PODĚKOVÁNÍ.
A co všechno projekt obnáší, co se všechno bude dělat? Rekonstrukce je plnohodnotnou
a nejnáročnější variantou opravy hřiště, blížící se výstavbě nového hřiště i při zachování stávajících rozměrů, s novou instalovanou automatickou závlahou. Vznikne nové odvodnění, dvě nové
konstrukční vrstvy s profesionální rovinou a moderní výkonný trávník. Velmi náročné jsou zemní
práce za účelem snížení výškového rozdílu hřiště:
- po přípravě původního povrchu (chemický postřik, rozvolnění) musí být provedena kompletní
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celoplošná skrývka stávající upravené zeminy cca 10 - 15 cm jako zdroj zeminy pro budoucí
vegetační vrstvu, a to na deponii u hřiště (za brankou u vjezdu), bez převozů,
- výšková úroveň základové pláně bude snížena přesunem hmot strojově, k přesunu je určeno
alespoň 40 - 80cm, aby byl příčný sklon zmírněn na cca 0,7 cm, tj. cca 0,73 % sklon, jež doporučují normy ČSN pro fotbalová hřiště, snížení sklonu o 50 cm znamená přesun cca 2 - 3000
m3, navíc sklon je podélný i příčný, přesun musí být proveden přesně se současným hutněním,
což pro čistě zemitý materiál může být problematické,
- dalším vyvstalým problémem bude změna návaznosti hřiště na okolní terén po provedené
změně základové pláně hřiště, tj. na straně u tribuny vznikne výškový schod, který je v pravém
rohu řešen malou opěrnou zídkou se schodištěm, na straně u vchodu bude částečně přisypáno
zábradlí,
- po nové modelaci graderem a hutnění základové pláně bude vybudován nový hloubkový drenážní systém s nivelovanými sběrnými a svodnými pery, flexibilním potrubím a propustným zásypem kamenivem 8 - 16 mm, systém bude zaústěn do vsakovací studny,
- dále nové celoplošné konstrukční vrstvy hřiště - nosně drenážní a vegetační, budou budovány
na základové pláni, drenážní bude směsí drceného důlního kameniva a přírodních štěrkopísků,
- do vrchní části drenážní konstrukční vrstvy bude proveden rozvod závlahového systému, tvořený samostatným potrubím a 24 výsuvnými, úhlově nastavitelnými postřikovači. Celý systém
bude napojen na již funkční zavlažovací systém vedlejšího tréninkového hřiště,
- vegetační vrstva bude vybudována ze směsi původní skryté zeminy a dovezené pískové složky,
obě vrstvy budou rovnány přesnou graderovou technikou, drenážní vrstva bude hutněna,
- nový trávník bude založen strojním výsevem výkonnou travní směsí sportovního typu po opa-

FK Bolatice – sezona končí
Jak se kvapem blíží letní prázdniny, tak finišují i soutěže ročníku 2018/2019.

S

tejně jako podzimní části soutěžního ročníku jsme i druhou polovinu
soutěže neabsolvovali
v kompletním složení, když s různými zdravotními problémy částečně absentovali Martin Sebrala, Honza Šula, Martin Obrusník, Kuba Slivka, Tomáš
Balarin, Michal Ballarin, Jirka Šefčík a další hráči z celého kádru. Přínosem
pro nás byl jednoznačně příchod Petra Buchvaldka z Darkoviček, který, i když patří k nejstarším hráčům celé soutěže, se okamžitě zařadil mezi opory mužstva. Pod vedením trenérského
triumvirátu, Víťa Baránek, Petr Boček st. a Jirka Šula, jsme body sbírali jak doma, tak jsme
je dovezli i z některých venkovních utkání. Osu mužstva tvoří především hráči starší a střední
generace, ale tyto postupně doplňujeme našimi nadějnými odchovanci. Doma i venku jsme se
snažili předvádět pohledný kombinační fotbal, podpořený zajištěnou obranou. Během celého
soutěžního ročníku nám ale moc nepřálo počasí, neboť na hlavní derby s Kobeřicemi a Štěpánkovicemi byla zima a deštivo, takže se očekávané velké návštěvy nesplnily. Pouze na jarní derby
s Kravařemi, ve kterém jsme zvítězili 1:0, přišlo okolo 400 diváků, a tím se opět potvrdilo, že

SDH Bolatice

Hasičský den matek a žen

V

sobotu 18. 5. 2019 přivítala hasičská zbrojnice všechny členky, které jsou matkami nebo
jimi budou a také ty, které reprezentují bolatický hasičský sbor.
Při příchodu do sálu je přivítali dva naši členové, kteří jim dali nejen krásnou červenou růži,
ale i malou štamprličku. Akce oficiálně začala po 16. hodině přivítáním starostky sboru, která
všem poděkovala za práci, jež pro sbor vykonávají, a taktéž ženám, které reprezentují Bolatice
na soutěžích.
Po kávě a zákusku čekala všechny kulturní vložka, a to vystoupení hasičských dětí, které
hrají na hudební nástroj. Na kytaru zahrála Adéla Radošovská, na keyboard Tereza Pytlíková
a na akordeon Erik Štefek. Všechny děti měly připraveny tři písničky. Všem se jejich vystoupení
líbilo a obdařili je velkým potleskem.
Po vystoupení dále pokračovala akce, kdy ženy mohly probrat vše, co jim leželo na srdci. V 19 hod.
byla nachystána večeře, kterou pro ně připravil Jiří Langer s Jiřím Philippem, všem náramně
chutnalo. Některé z nás vydržely na akci dlouho, neboť bylo co probírat, prodiskutovat a také

Spolky/Organizace

20

kované homogenizaci vegetační vrstvy a předseťové přípravě,
- zapěstování obsahuje první sekání a dvě hnojení mladého porostu, jedno překrytí substrátem,
jedno hloubkové rozvolnění pro propojení vrstev a jeden selektivní postřik proti plevelům,
- výběhové zóny kolem hrací plochy a ohraničení hřiště budou tvořeny umělým travnatým povrchem klasické zelené barvy a vyznačení pomezní a brankové čáry bude provedeno bílou barvou
v souladu s předpisy pro fotbal,
- okolo celé hrací plochy bude provedeno nové zábradlí, včetně ochranných sítí za brankami,
na stávající zpevněné plochy před restaurací se napojí chodníky okolo celého hřiště, budou
dodány a nainstalovány nové střídačky a branky.
Jsme rádi, že se nám podařilo sehnat opakovaně finanční prostředky ke zkrášlení našeho areálu
(v roce 2009 dotace cca 1 milion Kč na výstavbu MINI hřiště s umělým povrchem u tehdejšího
Českomoravského fotbalového svazu z programu „Výstavba unifikovaných minihřišť – Grassroots
UEFA“) z jiných než z obecních zdrojů. Pevně věříme, že se dílo vydaří a že postupnými kroky
vytvoříme ze sportovního areálu v Bolaticích kvalitní, moderní, multifunkční zařízení, na které
budou bolatičtí občané pyšní.
Vedení FK Bolatice vyslovuje poděkování všem jednotlivcům i institucím za pomoc, rady,
schválení, či podporu daného projektu, na který jsme řadu let čekali a zapíše se do naší historie
jako dosud největší investiční projekt.
Josef BOČEK – předseda FK Bolatice
Mgr. Jaroslav NAWRATH, MBA – místopředseda FK Bolatice
Ing. Radek KOTÍK, Ph.D. – jednatel FK Bolatice

pro hráče i fanoušky Bolatic je I.A třída ideální soutěž. Celkově tedy můžeme jaro i celý ročník
hodnotit pozitivně, umístění do šestého místa, pohledná hra s vlastními odchovanci, postupné
zapracování dalších našich mladých hráčů do mužstev mužů, a to jak v áčku, tak i v béčku a jedna z nejvyšších průměrných diváckých návštěv na domácí utkání v celé soutěži.
Béčko mužů ve III. třídy okresu Opava soutěž suverénně vyhrálo již čtyři kola před koncem soutěže, kdy nastupují především mladí nadějní odchovanci doplnění staršími hráči.
Dorost je v okresním přeboru uprostřed tabulky. Mladší žáci a přípravky hrají v rámci okresních soutěží bez ohledu na postavení v tabulkách především proto, abychom nadále vychovávali
příští generace pro náš fotbal. Chtěl bych i touto cestou poděkovat všem trenérům a vedoucím
mládeže, jmenovitě Ruda Rataj, Mirek Kretek, Jarda Jarzab, David Steffek, Michal Ballarin a Roman Kramář, a to především za jejich volný čas, který věnovali přípravě a vedení našich mládežnických mužstev a rovněž výchově našich dalších generací fotbalistů Bolatic.
Příprava na nový soutěžní ročník začne v polovině července, kdy postupně nastoupí do přípravy muži a poté ostatní mládežnické kategorie. Závěrem bych chtěl i touto cestou pozvat
bolatické občany na již tradiční mši svatou pod otevřeným nebem, která se uskuteční v neděli
30. června dopoledne na našem hřišti.
Za FK Bolatice Josef Boček, předseda klubu
vymyslet co dál vylepšit na hasičské zbrojnici.
Všem ženám přeji do dalších let hlavně zdraví, štěstí, lásku a těšíme se na vás i v příštím roce.
Za SDH Bolatice Andrea Pytlíková
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Svatofloriánské setkání na Slovensku

N

a neděli 12. května 2019 jsme byli pozváni k našim sousedům z družební vesnice Kysucký
Lieskovec na Svatofloriánské setkání.
Vyjeli jsme velmi brzy. Cesta trvá necelé dvě hodinky a my museli být v 7:30 u místního obchodu,
od kterého začínal průvod do kostela. Zahájení mše bylo v 8 hod. a náš prapor společně s praporem ze Slovenska a Polska stál v čele. Po skončení naše cesta směřovala před kostel, kde
nás naši bratři zvěčnili. Další zastávka již byla v kulturním domě s malým občerstvením a kávou.
Diskutovali jsme nejen s bratry Slováky, ale i s jejich družebními partnery z Polska. Probrali jsme
spoustu věcí, počínaje mládeží, až po výjezdovou jednotku, jejich problematiku s financováním
a různé další důležité věci týkající se hasičů. Proběhlo také focení všech tří stran, vyměnili jsme
si kontakty a poté jsme se mohli rozloučit s poděkováním za pozvání.
Tohoto velmi milého setkání se zúčastnila starostka sboru Andrea Pytlíková, náměstek sboru
Radim Plaskura a jednatel Radek Slivka. Naše mladá členka Tereza Pytlíková se přidala k nám,
aby tak navázala kontakt s mladými členy z Kysuckého Lieskovce.
Za SDH Bolatice Andrea Pytlíková

Svatofloriánské setkání
v Chuchelné
Dne 12. května 2019 probíhalo Svatofloriánské setkání okrsku č. 11 v Chuchelné, neboť chuchelničtí hasiči letos slaví 100 let od založení sboru.
Tohoto setkání se zúčastnili Martin Pytlík, Aleš Seidl a Pavel Teichmann. Bohužel v tento den již
jedna skupina jela na Svatofloriánské setkání na Slovensko s praporem. Tito tři členové se tedy
akce zúčastnili bez praporu, ale i tak reprezentovali hasiče z Bolatic.
Po hodinové mši v místním kostele se všichni přemístili do kulturního domu, kde všechny čekalo
pohoštění a volná diskuze. Po dvouhodinovém posezení se naši hasiči rozloučili a poděkovali
za příjemný den.				
Za SDH Bolatice Andrea Pytlíková

Borovští mladí hasiči
jsou nejlepší v kraji
V

jarních měsících proběhly postupové soutěže v požárním sportu všech kategorií a borovští
hasiči v nich byli veleúspěšní. Nejdále došlo družstvo mladších žáků, které zvítězilo v krajském kole a postoupilo na Mistrovství České republiky, které proběhne ve dnech 29. 6. - 1. 7.
2019 ve městě Vlašim. Zahanbit se ale nenechali ani dorostenci, kteří jsou třetím nejlepším
družstvem v Moravskoslezském kraji, a dorostenky, které braly na stejné soutěži bramborové medaile. V seniorské kategorii vyhrálo družstvo žen okresní kolo a družstvo mužů skončilo
v okresním kole třetí.
Okrskové kolo - žáci: proběhlo 8. května ve Štěpánkovicích - Svobodě. Do soutěže jsme nasadili jedno družstvo mladších a jedno družstvo starších žáků. Obě družstva si již z podzimu přenesla
vítězství v první disciplíně - branném běhu. Starší žáci k tomu přidali i vítězství ve štafetě dvojic
a štafetě 4x60 metrů s překážkami. Na požárním útoku sice lehce zaváhali, ale to již v celkovém
součtu nehrálo žádnou roli. V okrskovém kole tedy jasně zvítězili před druhými Strahovicemi
a třetí Svobodou.
V kategorii mladších žáků jsme byli také úspěšní. V branném běhu, štafetě 4x60 metrů s překážkami i ve štafetě dvojic jsme zvítězili, a když k tomu přibylo druhé místo v požárním útoku,
tak bylo vítězství a postup na světě. Za naším družstvem skončily druhé Bolatice a třetí Štěpánkovice. Oba naše kolektivy tedy postoupily do okresního kola.
Okresní kolo - žáci: hostitelem okresního kola byly Hněvošice a proběhlo v sobotu 18. května.
V kategorii starších žáků se na startovní čáru postavilo dvanáct družstev a naše družstvo bylo
v soutěži za jasného favorita. A tuto roli také od začátku plnilo. Soutěž probíhala v pěti disciplí-

nách a borovští starší žáci hned ve čtyřech zvítězili. Již před poslední disciplínou si tak zajistili
celkové vítězství v soutěži a postup do krajského kola. Družstvo se skládalo z těchto závodníků:
Martin Blahetka, Adam Fischer, Tadeáš Uvara, Kryštof Michalík, Adam Uvara, Kateřina Hladká,
Šimon Ceplý, Václav Scheffczik, Jan Hoblík a Veronika Hahnová.
Mladší žáci si v soutěži také vedli velice dobře, bohužel se ale v některých disciplínách nevyvarovali chybiček. Blýskli se třeba druhým místem ve štafetě dvojic nebo třetím místem ve štafetě
4x60 metrů s překážkami. Ovšem v požárním útoku skončili šestí a ve štafetě CTIF dokonce až
osmí. V konečném součtu z toho ale bylo pěkné páté místo. Mladší žáci závodili ve složení:
Rozálie Pospíšilová, Viktorie Žídková, Bára Lehnertová, Tony Lehnert, Radek Seidler, Karolína
Čičáková, Tereza Hříbková a Jan Hladký.
Krajské kolo - žáci: proběhlo ve dnech 7. - 8. června 2019 na Městském stadionu v Ostravě
- Vítkovicích a ve Vratimově - Horní Datyni, kde probíhal branný běh. Borovské družstvo si v soutěži vedlo na výbornou. Zvítězilo ve čtyřech ze šesti disciplín a v některých dokonce rozdílem
třídy. Protože i v těch zbývajících dvou nezaváhalo a získalo v nich druhé a třetí místo, tak z toho
bylo nevídané vítězství s celkovým součtem umístění devíti bodů. Taková dominance na krajském kole nebyla vidět už řadu let. V konečném součtu jsme tedy s devíti body zvítězili, jak se
říká „o parník“ před druhými Michálkovicemi (25 bodů) a Starými Heřminovy (28 bodů). Na třetí
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pokus se tedy našim žákům podařilo v krajském kole zvítězit a postoupit tak na Mistrovství
ČR. Budeme tedy borovským žákům držet palce, aby to na republikovém kole ve Vlašimi vyšlo.
O výsledcích mistrovství Vás rádi budeme informovat v příštím čísle Bolatického zpravodaje.
Okresní kolo - dorost: dorostenci a dorostenky si své okresní kolo „odbyli“ v neděli 19. května
v Hněvošicích. Z podzimní části si do soutěže přenesli ne moc výhodné čtvrté (dorostenci)
a šesté místo (dorostenky) z branného běhu. Pokud tedy chtěli v soutěži zvítězit a postoupit
do krajského kola, nezbývalo jim nic jiného, než zvítězit ve všech třech jarních disciplínách.
Dorostenci si to vzali k srdci a zvítězili jak v bězích na sto metrů s překážkami, tak ve štafetě
4x100 metrů s překážkami a nakonec i v požárním útoku. Mohli tak slavit celkové vítězství
a postup do krajského kola. V kategorii dorostenek již byla situace komplikovanější. Děvčata
potřebovala třikrát porazit svého soka z Těškovic. Povedlo se jim to jen ve dvou disciplínách,
a tak musela počkat, zda jim nepomůže některé z ostatních družstev a neposune tak v pořadí
dozadu jejich soupeřky. Štěstí našim děvčatům nakonec přálo, a tak se také mohla radovat z vítězství a postupu. Družstvo dorostenců se skládalo z těchto členů: René Suski, Filip Klapetek,
Štěpán Uvara, Rostislav Uvara, Adam Fischer, Tadeáš Uvara a Martin Blahetka. Dorostenky bojovaly ve složení: Hana Mrovcová, Veronika Hahnová, Kateřina Hladká, Eliška Muchová, Veronika
Ciencialová, Lucie Blahetková a Adéla Riplová. Do okresního kola jsme nasadili také jednoho
jednotlivce. Viktor Kučera byl velice úspěšný v jarní části, kdy obě disciplíny vyhrál. Bohužel
v podzimní části ho výrazně poškodili rozhodčí, a tak to už na postup nestačilo. Nakonec z toho
bylo druhé místo v kategorii starších dorostenců. Viktora to ale zase moc nemuselo mrzet,
protože mohl posílit naše družstvo a krajského kola se zúčastnit s ním.

3. místo - Borová (10 bodů). V dorostenkách konečné výsledky vypadaly následovně: 1. místo
- Ostrava - Nová Ves (6 bodů), 2. místo - Raškovice (8 bodů), 3. místo - Havířov - Město (11
bodů). Naše dorostenky posbíraly také jedenáct bodů jako třetí Havířov, ovšem o jejich konečné
čtvrté pozici rozhodl horší výkon z požárního útoku. Každopádně umístění našich družstev je
výborné, obzvlášť když vezmeme v úvahu, že větší část členů našich družstev byla vlastně ještě
ve věku žactva a na dráze často soupeřili s o tři roky staršími soupeři. Děkujeme borovským
dorostencům a dorostenkám za vzornou reprezentaci sboru a obce.
Okrskové kolo - muži a ženy: proběhlo v neděli 5. května na domácí půdě v Borové. Soutěžit se
mělo ve dvou disciplínách, avšak pro špatné počasí byl běh na sto metrů s překážkami zrušen
a soutěžilo se pouze v požárním útoku. Do soutěže jsme nasadili jedno družstvo žen a jedno
mužů. Naše ženy v soutěži zvítězily před družstvy ze Svobody a Bolatic. Mužské družstvo vybojovalo druhé místo, kdy je porazila pouze Svoboda. Třetí skončili muži ze Strahovic. Obě naše
družstva postoupila do okresního kola.
Okresní kolo - muži a ženy: se odehrálo v sobotu 25. května na Tyršově stadionu v Opavě. Jak
pravidla určují, soutěžilo se ve třech disciplínách. Naši muži vybojovali druhá místa ve štafetě
a v bězích na 100 metrů s překážkami. V požárním útoku však chybovali, a to je posunulo až
na konečnou třetí příčku. V hodnocení jednotlivců se druhým místem blýsknul Viktor Kučera,
který zaběhl čas 18,19 vteřiny. Ženy byly ve všech disciplínách druhé, a protože jejich největší
soupeř a favorit soutěže z Těškovic zaváhal v požárním útoku, tak se mohly radovat z celkového
vítězství v soutěži a postupu do krajského kola. Toho se však po poradě týmu vzdaly, protože
krajské kolo žen je hned týden po krajském kole dorostenek a naše děvčata by se nestihla

Krajské kolo - dorost: proběhlo v neděli 9. června na Městském stadionu v Ostravě - Vítkovicích. Naše „mladá“ družstva neměla postupové ambice, ale chtěla zabodovat alespoň v některých disciplínách. Především jsme si věřili v požárních útocích. Soutěž začala disciplínou
štafeta 4x100 metrů s překážkami. Chlapci se v ní blýskli druhým místem, děvčata pak třetí
příčkou. Třetí příčky si naše družstva zapsala také v druhé disciplíně - v bězích na sto metrů
s překážkami.
V těch se dařilo hlavně našemu dorostenci Viktoru Kučerovi, který svým novým osobním rekordem 18,14 vteřiny obsadil páté místo v hodnocení jednotlivců. Ještě o příčku lépe si vedla
naše dorostenka Michaela Adamcová, která za čas 18,04 vteřiny brala bramborovou medaili.
Následovaly vědomostní testy z požární ochrany, ve kterých nikdo z našich závodníků nechyboval, a tak vše měla rozhodnout poslední disciplína - požární útok. Na tu jsme si věřili, protože
v tréninku jsme dosahovali velice dobrých časů. Bohužel, opak byl pravdou. Naši dorostenci sice
dokončili svůj pokus v čase 27,57, což by znamenalo jasné vítězství v této disciplíně, ovšem
po vytažení savice z požární nádrže nebyl našroubován sací koš, což znamenalo nehodnocený
pokus. Také děvčata se nevyvarovala chyby. A opět na koši. Při šroubování na savici došlo
k seknutí přes závit a následné zdržení při znovu našroubování již bylo rozhodující. Bylo z toho
až čtvrté místo v disciplíně.
Chyby v požárním útoku nakonec znamenaly posun dozadu v celkovém hodnocení. Kluci tak
přišli o stříbrné medaile, děvčata o bronzové.
V hodnocení dorostenců tedy byly výsledky na medailových pozicích následující: 1. místo Michálkovice (5 bodů), 2. místo – Těrlicko - Hradiště (10 bodů),

kvalitně připravit na oba tyto prestižní závody.
Děkujeme tedy všem našim reprezentantům za dobře odvedenou práci, vynikající sportovní
výkony a šíření dobrého jména našeho sboru a obce. Výsledky, kterých dosahují, jsou až neuvěřitelné s přihlédnutím k tomu, v jakých podmínkách trénují. Často musíme dojíždět až do dvacet
kilometrů vzdálené Ostravy - Poruby. Snad se povede v brzké době vybudovat i v Borové již
dlouho slíbenou běžeckou dráhu a vítězství našich družstev bude nejen v okresních a krajských,
ale i v republikových úrovních. 				
SDH Borová
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anečním vystoupením „Pochod Radeckého“ zpestřily seniorky farní zábavu v sále KD Bolatice. Seniorky v hlučínských krojích se zúčastnily prezentace Hlučínska v kravařském zámku.
Hostům se představily povídáním o historii Hlučínska. Hlučínské písně v jejich podání byly třešničkou na dortu celé prezentace.
Úklid vnitřních a vnějších prostor bolatického skanzenu byl v letošním roce zvláště náročný.
Ve skanzenu se prováděly stavební úpravy a vyměňovala se okna. Na Stavění májky byl skanzen
obohacen o nové expozice a připraven přivítat hosty.
Seniorky se spolu s žáky devátých tříd účastnily otevření skanzenu v polských Krzanowicich.
Doporučujeme obyvatelům Bolatic návštěvu této pozoruhodné budovy a exponátů.
V měsíci květnu se uskutečnil zájezd seniorů. Českým Těšínem a polským Cieszynem nás provázela pracovnice informačního centra. Osud Českého Těšína a Hlučínska v posledních staletích
byl podobný, historie a výstavnost polského Cieszynem nás velmi zaujala. Po obědě v restauraci
Radegastovna jsme pokračovali do Wisly, kde jsme v prostředí vodního parku strávili příjemné
chvíle. Nechyběla ani káva, pohár či zákusek. Na zpáteční cestě jsme zastavili nedaleko Orlové
u kostela s šikmou věží.
Květnové posezení jsme vyměnili za poznání Hlučínska. První zastávka byla v Chuchelné, kde
nás přivítal starosta obce pan Sněhota. Provedl nás kaplí a poutavě vyprávěl o rodu Lichnovských. Následně jsme navštívili kostel a Křížovou cestu v Píšti. Výlet jsme zakončili v Bělé, kde
jsme navštívili kostel a jeskyni, posilnili se v altánu vynikajícím steakem připraveným řeznictvím
Klemens, kávou a moučníkem, který upekla Magda Ratajová. Nechyběla ani štamprlička, dvě
kolegyně z našeho kruhu slavily narozeniny. Navštívili jsme Rotschildův dvůr a brouzdali se
léčivými prameny bělských pramenů.
Ve středu 5. 6. se u příležitosti kácení máje v našem skanzenu sešlo 30 seniorů. Kácení máje
jsme doprovodili zpěvem májových hlučínských písní. Následovalo příjemné odpolední posezení
s pohoštěním.
Akce, na které se těšíme: 7. července - vystoupení na dni řemesel v Hlučíně, 21. července
- prezentace obce Bolatice v Povážském Lieskovci a pak příprava Dožínek.
Přijďte mezi nás.					
Klub seniorů Bolatice

Zápis RC Myška v Bolaticích
na školní rok 2019 – 2020

Z

ápis proběhne v penzionu na koupališti v pondělí 2. září v 10:30 hod.
Děti budou rozděleny do různých věkových skupinek - od 6 týdnů do 6 měsíců, od 6 měsíců
do 1 roku, od 1 roku do 5 let.
Hodiny RC Myška jsou vždy doprovázeny říkadly, písničkami a hrou.
Děti se mohou naučit barvy, ovoce, zeleninu, zvířátka atd.
Dále cvičíme na balonech, svačíme, kreslíme a zpíváme s hudebními nástroji.
Kdo jste ještě mezi nás nezavítali, srdečně Vás zveme.
Blíže se můžete informovat u paní Kurkové Jiřiny, tel. 605 866 906.
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Římskokatolická farnost Bolatice

Příspěvek za Římskokatolickou farnost Bolatice

O

bdobí dovolených a volného času nepřichází náhodou. Je to dar! Dar, který dostáváme
k tomu, abychom se vymanili ze zabřednutých
kolejí, zvolnili krok, zastavili se, zapřemýšleli,
zklidnili se a měli možnost bytostně být jeden
s druhým. Co si budeme říkat – v průběhu roku
je tolik povinností, že se kolikrát přistihneme při
myšlence, že nežijeme, ale často roboticky věci
zvládáme. Čas je něco, co není ani tak smysluplně prožíváno, jako spíše něco, co omezuje,
svírá, vymezuje, tlačí… Naše vztahy s druhými
fungují, ale jsou bytostně prožívány?
Přílišná únava pak může být významným
ukazatelem naší přetíženosti. Čas volna a od-

počinku je důležitým a cenným prostorem pro
nabytí rovnováhy, k hlubšímu poznání sebe
sama, toho, po čem v životě toužíme a co niterně potřebujeme. Proto se radujme z těchto dní,
které se před námi otevírají, a čerpejme z nich
tolik potřebnou novou sílu!
A co čeká naši farnost právě v červenci
a srpnu? O prázdninách bude platit upravený
pořad bohoslužeb. Mše svaté budou slouženy
v pondělí v 6:30 hodin a v pátek v 18:00 hodin. V sobotu bude mše svatá v 18:00 hodin
s nedělní platností (pobožnost k Panně Marii
bude i v čase prázdnin půl hodiny před večerní mší svatou) a v neděli v obvyklých časech,
tzn. v 8:00 a 10:00 hodin. Mariánské mše svaté
na první sobotu v měsíci v 6:30 hodin budou
slouženy i v čase prázdnin.
V pátek 5. července si připomeneme památku svatých Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů. Slavná mše svatá bude v 8:00 hodin.
Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu ve 2.
polovině 9. století na žádost knížete Rastislava,
který chtěl šířit křesťanství srozumitelným jazykem, kterým se na Moravě mluvilo. Oba bratři
tak vykonali důležitou misi, která měla veliký

křesťanský, kulturní i politický význam. Tato
slavnost ruší páteční půst.
Ve čtvrtek 15. srpna oslavíme svátek Nanebevzetí Panny Marie. Tento mariánský svátek
vyjadřuje, že Marie jako matka Ježíše Krista
již dosáhla života „v dokonalé a oslavené tělesnosti“ a byla vzata do nebe s tělem i duší.
Toto učení vyznává římskokatolická církev, pravoslavné církve a část církví anglikánské tradice. V římskokatolické církvi je papež Pius XII.
vyhlásil roku 1950 jako dogma.
V sobotu 17. srpna budou bolatické Dožínky.
Mše svatá s poděkováním za úrodu bude sloužena ve 14:00 hodin. Večerní bohoslužba toho
dne nebude.
Veškeré změny času bohoslužeb budou
uvedeny v ohláškách a oznámeny na webových
stránkách farnosti.
Blíží se doba pro někoho krásná a pro někoho třeba i náročná. Ono zastavit se v práci,
myslet víc na sebe, na svou rodinu, příbuzné či
přátele, vybočit ze zajetých kolejí, chvíli se o nic
nestarat, nic neřešit, posadit se a v klidu chvíli
jen tak sedět, jednoduše „vypnout“… to není
vždy snadné!

Spoustu věcí v životě odsouváme na „někdy“,
na neurčito. Bohužel i věci podstatné, na kterých
opravdu záleží. „Nezlob se, nemám čas!“ – to je
něco, co často od druhých tolikrát slýcháváme
a sami častokrát i vypouštíme z úst. Možná že
čas někdy i máme, ale navenek ho mít jednoduše nechceme, neboť za nedostatkem času se dá
ledacos ukrýt. Jenomže „jednoho krásného dne“
nás něco nečekaného může zastihnout a my náhle „s údivem“ zjistíme, že už je na některé věci
pozdě a nic nelze vrátit. Ono se také může stát,
že pak budeme mít čas, spoustu času, a nebude někdo, s kým bychom ho rádi trávili. Proto
si važme věcí, když je máme a nečekejme až
na moment ztráty, která nám otevře oči a ukáže,
co jsme měli nebo jakou hodnotu jsme v rukou
drželi.
Bůh nám ten čas, který se před námi otevírá,
často dává, abychom se vzájemně sblížili, někam se vrátili, nebo někam vykročili, možná
i naše životy urovnali a hodnoty přeuspořádali.
Přeji každému z nás pokojný, radostný, naplněný
a požehnaný čas prázdnin a dovolených!
Za Římskokatolickou farnost Bolatice
Pavlína Řehánková

Noc kostelů 2019 v naší farnosti opět nabídla
bohatý program

N

oc kostelů 2019 v České republice se konala v pátek 24.
května. Opět nabídla široké veřejnosti možnost navštívit
kostely a modlitebny a poznat jejich kulturní hodnotu, ale také
se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného
umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání. Mottem
letošního ročníku byl biblický verš: „Dáte se do zpěvu jako v tu
noc, kdy se zasvěcuje svátek.“
Stalo se již tradicí, že naše Římskokatolická farnost v Bolaticích se do této krásné a podnětné akce zapojuje. Tak tomu
bylo i letos.
Program v kostele sv. Stanislava začal v 18:00 hodin mší
svatou s májovou pobožností. Poté následovalo divadelní představení o životě Jana Maria Vianeye. Předvedlo nám ho v hudebně dramatickém zpracování Farní společenství dětí a mládeže
ze Zašové. Účinkovalo přes dvacet vystupujících. Tato skupina mladých vystoupila u nás poprvé,
ale v našem kraji vystupovala již několikrát. Můžeme je znát z představení z Bohuslavic, kde
vystupují dvakrát ročně pod vedením paní Evy Borovičkové. Toto představení je vhodné pro
všechny věkové kategorie.
Ve 20:00 hodin začala přednáška na téma „Jak se žije v Keni a Ugandě?“ Přednášel černoš-

ský rodák z Keni, Emmanuel Aisu Oyolo. Přednášku doprovázela prezentace o těchto zemích a nabídla nám pravdivý pohled
na život tamních obyvatel, hospodářství, školství, historii, náboženství, politiku aj. Z jedné z těchto zemí – z Ugandy – právě
pocházejí i naší farností adoptovaní Vincent Okello a od března i nově adoptovaná sedmiletá Sheila Michelle Amito.
Na 21:00 hodin byl připraven hudební koncert, ve kterém
se představilo komorní seskupení mladých lidí z Bolatic pod
vedením Lenky Lasákové. Zahráli a zazpívali (nejen) duchovní písně rozmanitého žánru. Jejich výkon byl vskutku uměním
na profesionální úrovni.
Ve 22:00 hodin byl program ukončen výstavem Nejsvětější Svátosti Oltářní, krátkou modlitbou
a svátostným požehnáním.
Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a organizaci této
akce, ale především těm, kteří přijali pozvání účinkovat. Bez jejich času, elánu a nasazení by
tato akce nemohla proběhnout! Děkujeme také vám všem, návštěvníkům, že jste přijali pozvání
strávit páteční večer „trochu jinak“!			
Pavlína Řehánková
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Poděkování za přednášku Milé vzpomínky s milým filmem
v milém společenství lidí
o Keni a Ugandě

N

ápad pomoci dětem, které se nacházejí v těžkých životních situacích, se v naší farnosti
zrodil již na počátku roku 2016. Začali jsme tedy zjišťovat možnosti této pomoci a vybírat
organizaci, skrze kterou bychom pomoc realizovali. Rozhodli jsme se pro zapojení do projektu
Adopce na dálku, kterou v rozvojových zemích již od roku 1993 zprostředkovává Arcidiecézní
charita Praha. Cílem tohoto projektu je poskytovat vzdělání a zdravotní péči nejchudším dětem
a také širším komunitám, ve kterých tyto děti žijí. V listopadu 2016 jsme tedy jako farnost
adoptovali sedmiletého černošského chlapce Vincenta Okella.
Jelikož farníci projevili v této záležitosti opravdovou štědrost, rozhodla Farní pastorační rada
v únoru tohoto roku, že pomůžeme v rámci adopce na dálku ještě jednomu dítěti, které se
potýká s obtížnými životními podmínkami. Vybrána byla šestiletá dívka, která je rovněž jako
Vincent z africké Ugandy. Jmenuje se Sheila Michelle Amito.
Říká se, že kdo nehoří, nezapálí. Proto poděkování patří v prvé řadě našemu otci Leslawovi
za to, že před léty přišel s návrhem pomoci těmto dětem v krajní nouzi a tyto ušlechtilé aktivity podporuje. Děkuji také Emmanueli Aisu Oyolovi, černošskému rodákovi z Keni, který přijal
pozvání a do naší farnosti zavítal, aby se podělil o zážitky ze svého života na africkém kontinentu. Děkuji Magdě Hluchníkové, která tuto velmi zajímavou přednášku zprostředkovala. Děkuji
Tomáši Smolkovi, který navzdory své časové tísni přijal pozvání k tlumočení celé akce. Děkuji
Patriku Vehovskému a Martinu Ballarinovi, kteří připravili technické zázemí, a také všem, kteří
jakýmkoli způsobem přiložili „ruku k dílu“! 			
Pavlína Řehánková

Vincent Okello

Sheila Michelle Amito

Příběh na čas prázdnin
Bílé kapesníky
„Jeden muž měl dva syny a mladší z nich…“ (Lk 15,11-32) začal brát drogy, stal se závislým a nakonec odešel z domova s tím, co mu nepatřilo: všechno utratil a onemocněl
na AIDS. Sem tam se objevila myšlenka na návrat, ale zaplašil ji; někdy ze strachu,
že nebude dobře přijat, jindy z pocitu neschopnosti vrátit se ke spořádanému životu:
chyběla mu k tomu vůle.
Jednou, když se blížily Velikonoce, odvážil se napsat rodičům a sourozencům. Prosil je
o prominutí a sdělil jim, že nemá odvahu se vrátit, přestože po tom celým svým zhýralým životem touží. „Jestliže jste ochotni mě přijmout,“ napsal, „přivažte ke stromu před
domem podél trati bílý kapesník. Když uvidím bílý kapesník, vystoupím z vlaku. Pokud
ne, přijmu vaše rozhodnutí a budu pokračovat v cestě.“
Ve vlaku si vybavoval tak dobře známý strom s kapesníkem uvázaným na konci větve,
po níž v dětství tolikrát šplhal. Zároveň si však představoval holý strom a kolem srdce
pocítil chlad.
Když vlak pomalu míjel dům, spatřil starý strom v novém hávu: bělel se pod záplavou
kapesníků, které rodina rozvěsila po větvích.
Je možné, že mám také strach a mohl bych se k druhým vrátit s ochotou přijmout
a dát odpuštění…
Strach z toho, jak by se na mě druzí kvůli mým chybám mohli dívat, mě může dovést
k jednání, které si nepřeji…
Toužím překonat vzdálenost vůči někomu…
		(Z knihy José Carlose Bermeja Další příběhy pro uzdravení duše)

V

neděli 26. května 2019 v 15:00 hodin se v sále Hasičské zbrojnice v Bolaticích uskutečnilo
setkání poutníků, kteří ve dnech 12. – 19. 3. 2019 cestovali s naší farností do Svaté země.
Na programu bylo společné posezení, vzpomínání a hlavním bodem byl cestopisný dokument o naší pouti a prezentace fotografií. Nechybělo ani bohaté občerstvení. Setkání mělo velký
úspěch, o čemž svědčí účast téměř všech poutníků, včetně mnoha chvalných ohlasů.
Poděkování patří Janě Ballarinové, která měla patronát nad organizací celé akce. Dále pak
Martinu Ballarinovi za titěrnou několikatýdenní práci na cestopisném dokumentu, Tomáši Řehánkovi za napsání komentáře k filmu, Bohunce Hluchníkové za namluvení komentáře, Tadeáši
Ballarinovi za zpracování prezentace fotografií a především všem poutníkům, protože bez nich
by nebylo co organizovat.
Film o pouti do Svaté země a prezentaci fotografií můžete zhlédnout na:
https://www.youtube.com/channel/UCVQdMuFxPaFjPmc82RxAJMw.
Pavlína Řehánková
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Farní den přilákal mnoho návštěvníků

V

neděli 9. června 2019 od 15:00 hodin se v bolatickém skanzenu uskutečnil již tradiční
Farní den. Ten se koná již řadu let na Slavnost Seslání Ducha Svatého, tzv. Letnice, kdy
si připomínáme vznik Církve jako společenství lidí, kteří mají hlásat radostnou zvěst o Boží
přítomnosti.
Ve skanzenu se sešlo opravdu početné množství lidí. Mohli jsme tak prožít krásné odpoledne
v příjemné atmosféře plné sluníčka, dobrého jídla, pití, zpěvu scholy, programu pro děti, her
a soutěžení, promítání fotografií a filmu o pouti do Svaté země. Především se ale sešlo milé
společenství lidí, které si chtělo jen tak popovídat a být jednoduše spolu.
Nezbytnou součástí Farního dne je již řadu let misijní obchůdek. Také tentokrát se nabízely
výrobky dětí i dospělých. Výtěžek z misijního obchůdku činil 5 537 Kč. K tomu je třeba zapo-

Zájezd zahrádkářů
na Floru Olomouc

čítat sponzorský dar a dobrovolný příspěvek přítomných, které po odečtení nákladů spojených
s organizací této akce činily 1 881 Kč. Celkový výtěžek 7 418 Kč byl tedy věnován na podporu
misijního díla v Paraguayi, kde působí naše bolatická rodačka, sestra Michaela Jurášková. Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoli finanční částkou k podpoře tohoto ušlechtilého díla.
Na přípravě, organizaci a průběhu Farního dne se podílela celá řada lidí, kterým patří upřímná
slova díků a uznání. Bez upřímného nasazení „udělat něco pro druhé“ to nikdy nejde! Děkujeme
rovněž všem zúčastněným za podporu této akce svou přítomností a třeba i přispěním něčím
dobrým na společný stůl! Je moc dobře, že tradice slavení Farního dne v naší farnosti neupadá,
ale je nadále rozvíjena a podporována!			
						
Pavlína Řehánková

Dětský den se zahrádkáři

D

ne 28. 4. 2019 se uskutečnil zájezd do Olomouce na Floru. Navštívili jsme výstavu, kde
jsme měli možnost prohlédnout si jarní aranžmá květin a dále bylo možno nakoupit stromky, keře, květiny a různé doplňky. V tento den probíhaly na náměstí v Olomouci Tvarůžkové
slavnosti, bylo možno ochutnat spoustu výrobků z tvarůžek od klasických až po zákusky. Samozřejmostí bylo, že každý účastník zájezdu si nějakou tu tvarůžku odvezl domů. Děkujeme
všem členům zájezdu za jejich účast a velký dík patří našemu řidiči panu Erichu Stromskému
za bezpečnou a klidnou jízdu.				
Jiří Kupka, předseda

D

ne 1. 6. 2019 proběhl Dětský den se
zahrádkáři. Akce se zúčastnili maminky
s dětmi, prarodiče s vnoučaty a dospělí členové Zahrádkářského svazu Bolatice. Akce
proběhla na hájence v Křeménkách, kde byly
pro děti připraveny soutěže a zábava. Zakončení dětského dne bylo na moštárně, kde pro
přítomné bylo zajištěno drobné občerstvení,
které připravily členky našeho spolku. Děkuji všem, kdo akci zorganizovali, zvláště paní Anežce
Sněhotové a její vnučce Andree, která připravila pro děti různé soutěže. Doufám, že se akce líbila
a že se všichni dobře bavili.				
Jiří Kupka, předseda
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ideální je pro tento účel Kristalon – plod a květ. Pravidelně odstraňujeme odkvetlé květy, aby
nedocházelo k tvorbě semen. Podpoříme tím další kvetení.
Ačkoliv je srpen nefalšovaný letní měsíc a přes den sluníčko pěkně připaluje, ráno a večer již bývá
chladněji a den se výrazně zkrátil. Střídání teplot pomáhá vybarvovat dozrávající ovoce, především jablka. Srpen je měsícem sklizní, ale ještě můžeme ledacos vyset nebo vysadit. Je-li počasí skoupé na vláhu, musíme důkladně zalévat. Květinové záhony jsou plné kvetoucích trvalek
a letniček. Je ale také čas prázdnin a dovolených. Proto nesmíme zapomínat ani na odpočinek
a užívání si všeho, co zahrádka poskytuje. V sadu sklízíme peckoviny a jádroviny. Příliš obtěžkané
větve je třeba podepřít, aby se pod tíhou ovoce nezlámaly. Při sklizni dáváme pozor na otlaky
a šetrně ovoce ukládáme. Vydrží pak déle. Průběžně sklízíme zahradní borůvky, jejichž plody
dozrávají postupně od poloviny července. Keře rybízu a angreštu můžeme po sklizni prořezat.
Zpravidla odstraníme čtyřleté a starší větve a všechny slabé a neduživé výhony. Je vhodná doba
na výsadbu jahodníku, aby do zimy dobře zakořenily. Jahodníky, které nebudeme vyměňovat,
zbavíme poškozených a chorobami napadených listů a šlahounů.
Dříve se rostliny odlišťovaly úplně, nyní se spíše doporučuje zdravé listy ponechat. Rostliny přihnojíme. Odplozené výhony maliníku odstraníme spolu se slabými výhony. Odstřihneme je hned
u země. Po sklizni posledních ostružin rovněž prořežeme. Višně, které mají tendenci vyholovat
a začínají připomínat smuteční vrbu, je třeba v srpnu pravidelně prořezávat. Nejlepší je prořezávku rozdělit do několika let, abychom nepřišli o celou příští úrodu. Také broskvoně prosvětlíme
hned po sklizni. Zeleninu zasazenou v červnu zaléváme a udržujeme bez plevele. Průběžně sklízíme okurky, rajčata a papriky, cuket a patisonů narůstá více, jestliže je včas sklízíme. V první
dekádě srpna odřízneme rostlinám rajčat vrcholky. Další plody by již nedozrály. Také hlídáme
zdravotní stav rajčat, jakmile na listech objevíme známky napadení chorobami, ihned je odstraníme. V této době je vhodné sestříhat živé ploty z jehličnanů. Trvalky, které odkvetly, můžeme
dělit a přesazovat od konce srpna.
V polovině měsíce na záhony vysadíme sazenice dvouletek (macešky, sedmikrásky, pomněnky).
Je období přesazování a výsadby kosatců. Kosatce přesazujeme přibližně po čtyřech letech.
Rostliny opatrně vyjímáme z půdy, rozdělíme a odstraníme staré části hlíz. Ponecháme vždy listy
s jedinou zdravou hlízou.
Listy zkrátíme asi na třetinu. Takto upravenou rostlinu vysadíme tak, že kořeny rozdělíme do stran
a hlízu posadíme na povrch půdy, na který jsme dali hrstku písku.
Kořeny pak přihrneme po stranách půdou. Horní část hlízy musí zůstat nad zemí.

Červenec je měsíc, kdy vrcholí léto, obvykle bývá taky nejteplejší. Je obdobím sklizně, barevných
květů a dlouhých teplých nocí strávených venku. I když horké počasí přináší bouřky a vláhu, je
to právě červenec, kdy máme na zahradě nejvíc práce se zálivkou a výživou, bez nichž se květů
a bohatých plodů nedočkáme. Pokud se chystáte na delší dovolenou, je třeba zajistit vše včas.
Letničky září v okrasné zahradě teplými odstíny žluté a oranžové, záhony zdobí spousta trvalek, které vybízejí k řezu nebo k sušení. Červenec je měsícem vůní a chutí. Patří však také
k nejteplejším měsícům v roce, proto nám nejvíce práce přinese pravidelné zalévání záhonů
a okrasných nádob. Nejvhodnější dobou pro zalévání je časně zrána nebo v podvečer. Pro
bohaté kvetení je důležité pravidelné hnojení. Neměli bychom zapomenout na řez živých plotů
ze stálezelených dřevin. Letničkám, trvalkám a růžím pravidelně odstraňujeme odkvetlé květy,
které by rostlinu zbytečně vysilovaly. Kromě toho záhony pravidelně odplevelujeme a vysoké
trsy trvalek připevňujeme
k opoře. Dokončujeme sklizeň angreštu, rybízu, malin a pozdních třešní a višní. Z těchto chutných plodů můžeme připravit lahodné koláče, některé můžeme zavařit, zmrazit nebo vyrobit
domácí džem, marmeládu či šťávu. Koncem měsíce už začínají postupně dozrávat letní jablka
a hrušky, dále meruňky, broskve, ostružiny a švestky. Po sklizni višní a třešní je třeba provést
jejich řez. Dále je po sklizni třeba věnovat péči jahodníku, který vydatně zalijeme, odplevelíme
a pohnojíme Cereritem. Odstraníme mu také přebytečné šlahouny, aby se rostlina zbytečně
nevysilovala. Stáleplodící rostliny však neošetřujeme. Koncem měsíce je možné započít s výsadbou mladých rostlin jahodníků. Několik týdnů po dozrání peckovin (broskvoní a meruněk) je
vydatně zaléváme, stejně jako ovocné dřeviny vysazené na jaře. Sklízíme poslední zbytky jarní
zeleniny, které ještě na záhonech zbyly. Budeme mít dostatek prostoru pro péči o letní druhy.
Koncem měsíce si můžeme pochutnat na vlastní úrodě rajčat a okurek.
Je třeba dbát na pravidelnou zálivku, zejména pór, květák a celer jsou na ni náročné stejně tak
jako na přísun živin. Záhony se zeleninou proto pravidelně zaléváme a hnojíme. Pravidelně sklízíme bylinky, které, pokud hned nespotřebujeme, můžeme usušit nebo zmrazit. Voňavé bylinky
z vlastní zahrádky tak máme po ruce po celý rok. Travní plochu pravidelně sečeme a za teplých
dní zavlažujeme. Ideální je zálivku aplikovat ráno a večer, aby se voda zbytečně rychle neodpařovala.
V létě je také důležité trávník přihnojovat. Základem při aplikaci hnojiva je, aby půda nebyla
vyprahlá a aby hnojivo bylo aplikováno rovnoměrně. Rostliny v truhlíkách a okrasných nádo- Přeji vám radost z úrody a hlavně abyste si v letních měsících odpočinuli jak doma, tak na dobách pravidelně zaléváme. Za slunečných dní je zálivka nutná každý den, pokud nevlastníme volených.
Za ČZS Karel Matelský
samozavlažovací nádoby. Letničky a balkónové rostliny přihnojujeme zpravidla jednou týdně,

Zájezd na Jánošíkove diery
V

sobotu 11. května se uskutečnil zájezd na Slovensko do Terchové s výstupem soutěskou
Jánošíkove diery. Zájem o zájezd byl letos opravdu velký, naplnily se dokonce dva autobusy.
Vyjeli jsme ráno v 6:00 směr Slovensko a po deváté hodině jsme dorazili na parkoviště u osady
Biely Potok, což je u nástupu do samotné soutěsky.
Vyrazili jsme společně podél Hlbokého potoka po modré značce, na rozcestí odbočili někteří
na žlutou značku směr Nové diery a někteří pokračovali po modré do Dolních dier. Potok se
v těchto místech zužuje na úzký kaňon tvořený vodopády, výmoly a vany zvané obří hrnce, které
se překonávají pomocí visutých lávek a žebříků. Obě cesty se opět scházejí u bývalé salaše
Podžiar, kde jsme měli přestávku na svačinu.
Po občerstvení jsme pokračovali do Horních dier, které jsou rovněž bohaté na vodopády
a překonávají se opět pomocí žebříků. Dále naše trasa vedla přes Těsnou Rižnu až do sedla
Medzirozsutce. Po krátkém odpočinku jsme vystoupali na Malý Rozsutec až k vrcholové značce.

Výstup a sestup na Malý Rozsutec tvoří úzká štěrbina, která je jištěna řetězy a je velmi strmá.
Přesto jsme tento náročnější výstup i sestup zvládli a sestoupili jsme do sedla. V květnu je ještě
uzavřen Velký Rozsutec, proto jsme pokračovali po modré a pak po zelené značce do Štefanové,
kde už na nás čekaly autobusy.
Počasí nám přálo, ale předešlé dny pršelo, takže chodníky byly hodně rozbahněné a všichni
jsme byli hodně ušpinění, což ale nikomu nijak zvlášť nevadilo.
Při zpáteční cestě jsme rozdali ženám kytičky a popřáli jim ke svátku matek. Pak už Kamil a Tonda hrábli do strun a celý autobus zapěl pár trampských písní, a tak nám cesta rychle uběhla
a než jsme se nadáli, byli jsme v Bolaticích.
Doufáme, že se všem zúčastněným zájezd líbil a těšíme se zase na setkání na dalších akcích.
						
Za turisty Josef Blokeš
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Z činnosti taneční Muzeum Hlučínska ovládli
Vládci noci
skupiny Taurus
T

J

iž druhým školním rokem měly děti možnost navštěvovat taneční kroužek v malé tělocvičně
ZŠ Bolatice. Tréninky probíhaly ve středu, a to ve dvou skupinách. Celkem TS Taurus navštěvovalo 30 děvčat ve věku 6 až 11 let. O tom, že byla děvčata moc šikovná, svědčí i fakt, že jsme
nacvičily celkem 3 nová vystoupení (Ahoj - s malými děvčaty, Kovbojky a Hej boy - s většími),
se kterými jsme se prezentovaly na různých kulturních a společenských akcích. Vidět jste nás
mohli například na několika plesech, Kácení máje v Bolaticích či Borové nebo na místním
koupališti po ukončení akce „Jdeme do cirkusu“.
Chtěla bych všem děvčatům (tanečnicím) poděkovat za jejich nadšení a radost z tance a popřát jim krásné prázdniny!! 			
Silvie Hříbková, trenérka TS Taurus

o tu ještě nebylo. Hlučínský zámek už zažil ledasco – v jeho zdech žila paní kněžna, vojenská posádka, úředníci i učni. Nyní se zde ovšem zabydlela divoká zvěř. Nejedná se přitom
o živá zvířata, nýbrž o zdařilé dermoplastické preparáty, které jsou součástí originální výstavy
Vládci noci. Jak již napovídá samotný název, přibližuje výstava svět živočichů, jejichž aktivita
začíná za soumraku a vrcholí v noci. Muzeum se tak proměnilo v přirozené prostředí těchto
zvířat a návštěvník si musí projít
mokřadem, lesem, loukou, ale
i obyčejným vesnickým dvorkem.
To vše odhalí v úplné tmě pouze
za svitu baterky, neboť co by to
bylo za výstavu o nočním životě,
kdyby se odehrávala za denního
světla? Smyslem výstavy je nejen přinést nevšední zážitek, ale
především informovat veřejnost
o pestrosti nočního života a faktorech, které zvířata v dnešní rozvinuté civilizaci ohrožují. Návštěvník
se tak dozví, jak dalekosáhlý problém představuje světelný smog,
nebo kolik lesní zvěře zahyne
ročně pod koly aut. Na výstavě se
představí více než 50 živočišných
druhů, jež do Hlučína zavítaly
téměř z celého Českého Slezska,
ba i z Moravy. Preparáty ochotně
zapůjčilo Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Muzeum v Bruntále,
Muzeum Kroměřížska, Muzeum
Novojičínska, Muzeum Těšínska, Natura Opava, Ostravské muzeum a Slezské zemské muzeum a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Výstava bude k vidění v Muzeu Hlučínska až
do 10. listopadu 2019.						
			
Jiří Neminář, foto: Kamil Vitásek

Učili jsme se, jak zvládat
krizové situace v obcích našeho
mikroregionu

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

K

rizové řízení je jednou z oblastí, kterou se zabývá každá obec. Možná si řeknete, co to vlastně je a co to znamená pro vás jako pro občana? Zjednodušeně řečeno se jedná o řešení
nenadálých situací, které mohou v obci nastat a obec (starosta, zaměstnanci obce a obecních
úřadů, krizový štáb) na ně musí reagovat. Patří zde například povodně, sněhová kalamita,
plošné výpadky energií, zásobování vodou a mnohé další.
Jak správně řešit takové krizové
situace v obci, to bylo předmětem
projektu s názvem „Společná odborná příprava orgánů krizového řízení mikroregionu Hlučínska-západ“,
který se konal ve dnech 16. a 30.
dubna v Obecním domě v Rohově.
Akce se zúčastnili nejen zástupci
všech členských obcí mikroregionu,
ale také členové jednotek SDH, členové krizového štábu a bezpečnostní rady ORP Kravaře. Po odborné
stránce projekt zajistila Vysoká škola
báňská – TU Ostrava, konkrétně fakulta bezpečnostního inženýrství pod vedením doc. Ing. Viléma Adamce, Ph.D. a Ing. Petra Berglowiece. Dále naše pozvání přijali a také se aktivně zapojili
tajemníci krizových štábů z ORP Opavy a ORP Hlučína a zástupci Hasičského záchranného
sboru Moravskoslezského kraje v čele s plk. Ing. Antonínem Krömerem. Opomenout nemůžeme
ani účast Ing. Tomáše Zubera, tajemníka Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje.
Projekt byl rozdělen do dvou částí, a sice na část teoretickou, v níž se všichni přítomní seznámili s obecnými postupy, jak různé krizové situace řešit, ale také například s čím jim mohou
pomoci záchranné složky v čele s hasičským záchranným sborem a jak se na ně obracet. Pro
některé byly tyto informace opakováním, pro jiné byly zcela nové. Zde je potřeba zmínit, že
představitelé obcí i jednotek sborů dobrovolných hasičů mají povinnost pravidelně se v krizovém řízení vzdělávat.
Po teorii následovala praktická zkouška řešení krizové
situace. Ta probíhala tak, jako
by se jednalo o skutečnost. Došlo proto k vyhlášení krizového
stavu, svolání krizových štábů
a ty byly následně postaveny
před problémový stav, na který
měly nalézt řešení. Průběžně jim
byly zasílány také dotazy na to,
jak aktuálně postupují. Předmětem praktického cvičení bylo
potýkání se s následky sněhové
kalamity – to znamená zajištění
sjízdnosti komunikací, zásobování či zajištění lékařské péče. Pomyslnou „třešničku na dortu“
tvořilo ohrožení rozsáhlejším výpadkem dodávek elektrické energie, ke kterému ovšem nakonec
nedošlo. Možná si říkáte, proč zrovna sněhová kalamita? Jednoduše proto, že je to situace,
která se v našich podmínkách poměrně často opakuje a v naprosté většině případů postihuje
více než jednu či dvě obce.
Co jsme se naučili a jak to celé
dopadlo? Obce a krizové štáby
uvedly nově nabyté teoretické
znalosti do praxe, ověřily si
možnosti vzájemné spolupráce,
a tak můžeme říci, že na případnou sněhovou kalamitu pro
nadcházející zimy jsme připraveni a věříme, že si s ní poradíme stejně úspěšně a se stejným
nasazením jako v rámci tohoto
projektu.
Projekt Společná příprava orgánů krizového řízení mikroregionu Hlučínska-západ byl ojedinělým nejen v rámci Moravskoslezského kraje co do množství
zapojených obcí, ale také dalších zúčastněných složek – v mikroregionu Hlučínska-západ, tak
jsme v oblasti krizového řízení na špici. A jelikož se v tomto směru jednalo o pilotní projekt,
do budoucna plánujeme další aktivity nejen pro zástupce obcí, ale také širokou veřejnost. Věříme, že krizové řízení se bude i nadále těšit široké podpoře a naše záměry se podaří zrealizovat.
Mgr. David Adamec
Centrum společných služeb mikroregionu Hlučínska-západ
www.hlucinsko-zapad.cz
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Narození:
- Počet od minulého vydání
- Počet od začátku roku

11
17

Úmrtí
- Počet od minulého vydání
- Počet od začátku roku

5
17

Jubilanti
93 let – 1, 91 let – 1, 90 let – 1, 85 let – 2,
80 let – 3, 75 let – 4, 70 let – 12
Diamantová svatba - 1
Zlatá svatba - 1
				Marcela Bochňáková

Mikroregion Hlučínsko-západ se zajímá
o možnosti, jak rozšířit nabídku sociálních služeb

D

alo by se říci, že již několik posledních let se, ať už jednotlivé obce samostatně, nebo společně například v rámci mikroregionu, snaží hledat způsoby, jak rozšířit nabídku sociálních služeb v našem okolí, a to nejen zvýšením počtu poskytovatelů sociálních služeb, ale také podporou
neformálních skupin a spolků. Je to ovšem běh na dlouhou trať, to všichni víme.
Dlouhodobým cílem v České republice je přechod od institucionální péče (umístění těch, kteří
potřebují péči ve velkých zařízeních) k péči domácí či komunitní (tedy v přirozeném prostředí).
Zde hrají důležitou roli obec, rodina, přátelé, ale také různé spolky či svépomocné skupiny – tedy
ona komunita. Pečování o naše blízké v rodinném prostředí je (a doufejme, že i nadále bude)
pro nás typické, stejně jako široká základna spolků a sdružení. Spolky totiž hrají důležitou roli
v aktivizaci a trávení volného času lidí všeho věku.
Když si toto všechno promítneme – nabízí se pro nás komunitní péče jako téměř ideální,
protože umožňuje zapojení jak rodin, tak právě spolků. Zástupcům našeho mikroregionu se v závěru dubna tohoto roku naskytla možnost načerpat nové zkušenosti z provozu jednoho takového
komunitního centra, které je poskytovatelem sociálních služeb, zázemím pro zájmové skupiny,
kulturním centrem a nabízí celou řadu dalších aktivit. V rámci takzvaného sdílení dobré praxe
k nám (akci hostil Obecní dům v Rohově) zavítala ředitelka Mezigeneračního a dobrovolnického
centra TOTEM, z. s. paní Bc. Vlasta Faiferlíková, a to až z daleké Plzně. To vše jen proto, aby
se s námi podělila o cestu, kterou za 20 let své existence s TOTEM, z. s. absolvovali. A že je to
dlouhá doba a počátky nebyly vůbec jednoduché – to je asi to nejdůležitější poselství, které si
můžeme odnést.
Dnes je TOTEM, z. s. ovšem významnou a nedílnou součástí poskytovatelů sociálních služeb v Plzni a přilehlém okolí. Zároveň nám byl představen projekt SOUSEDÉ plus®, který má mezinárodní
přesah a svůj původ v Rakousku. Jedná se o tzv. dobrovolnický projekt, ve kterém hraje hlavní
roli sousedská výpomoc a jeho hlavním cílem je umožnit lidem co nejdéle potřebujícím péči, žít
ve svém přirozeném prostředí. Platidlem je zde hodina – například soused vám za hodinu poseká
trávník a vy jej budete doučovat cizí jazyk nebo cokoliv jiného. I u nás je dobrým zvykem si mezi
sousedy pomáhat. Toto je jedna z forem, kterou bychom mohli do budoucna rozvinout.
Možná vás napadá otázka – proč tohle všechno? Odpověď se sama nabízí – mnohé obce
již nyní mají prostory, či dokonce záměry na vybudování zařízení obdobného typu a rádi se tak
dozví a poučí zejména o počátečních úskalích a záležitostech souvisejících s běžným provozem a také financováním. K tomu byly směřovány také dotazy zúčastněných. I když s velkou
pravděpodobností nemá žádná z našich obcí ambice vybudovat tak velké centrum, jakým je
TOTEM, z. s. v Plzni, inspiraci nám to jistě přineslo a věřme, že ji v budoucnu náležitě využijeme. Navíc nyní víme, kam se případně obrátit o radu či pomoc.
Závěrem bychom chtěli poděkovat starostovi obce Rohov a všem zaměstnancům obecního
úřadu za poskytnutí prostor a perfektní zajištění celé akce. Naše velké poděkování patří samozřejmě také paní ředitelce TOTEM, z. s. Bc. Vlastě Faiferlíkové, že k nám zavítala a podělila se
o své zkušenosti. Děkujeme!
Pro zájemce – více o TOTEM, z. s. Plzeň naleznete na internetových stránkách: http://www.
totemplzen.cz.
Mgr. David Adamec
Centrum společných služeb mikroregionu Hlučínska-západ
www.hlucinsko-zapad.cz
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Hlučínský folklor
RECEPTY
NA BUCHTY ZE
STAVĚNÍ MÁJKY
NA SKANZENU
B

ývalé členky národopisného souboru Borovanka se po létech, při Stavění májky v bolatickém
skanzenu, prezentovaly krátkým pásmem hlučínských písní s májovou tematikou.
Zavzpomínaly si na léta, kdy jako školačky zpívaly a tancovaly.
Krása hlučínského folkloru nás stále přitahuje a rozhodly jsme se činnost souboru obnovit.
Rády bychom pozvaly všechny bez ohledu pohlaví a věku a pokusily se vytvořit hlučínský folklorní
soubor. Hudebníci ovládající hudební nástroje jsou vítáni. Případní zájemci se mohou přijít podívat na zkoušku, nebo se mohou informovat u p. Renáty Řehořové.
V měsíci červnu se budeme scházet každé pondělí v 18.00 hodin v Kulturním domě Bolatice.
Do budoucna můžeme dohodnout jiný termín, který bude většině vyhovovat.
						
Hlučínský folklor

Vítězná buchta:

OPILÁ KOKOSKA
Tmavý piškot z 5 vajec
Náplň:
1 slazené kondenzované mléko
200 g kokosu dle potřeby rum

Upečený piškot potřeme marmeládou a pak roztáhneme náplň, nakonec ozdobíme čokoládovou polevou.

BROSKVOVÉ VLNY

Těsto:
2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukru krupice, 1 hrnek mléka, 1/2 hrnku oleje,
3 vejce, 4 lžíce kakaa, 1 prášek do pečiva
Nádivka:
2 tvarohy, 3 vejce, 1 zakysaná smetana, 1 hrnek cukru, 1 vanilkový puding, 1 hrnek mléka
1 velká plechovka broskví, dle chuti van. cukr, rum
Zadělá se těsto a rozdělí se na 2 poloviny. Na plech nalijeme půlku těsta, naneseme tvarohovou nádivku, posypeme nakrájenými broskvemi a zalijeme zbytkem těsta. Pečeme asi 40
minut při teplotě 170°C.
Hotové vlny můžeme ještě posypat cukrem.

BUCHTA S JABLKY

Ušlehat 1 hrnek cukru se 4 vejci do pěny, přidávat střídavě 1/2 hrnku oleje a 2 hrnky hladké
mouky s 1 práškem do pečiva a 1 lžičkou skořice. Zamíchat a přidat 6 menších jablek nakrájených na kostičky a 1/2 hrnku ořechů nakrájených nadrobno. Vymazaný a hrubou moukou
vysypaný plech, předehřátá trouba na 150°C. Možno i do bábovkové formy.

ANANASOVÝ ORGASMUS

Těsto:
2 vejce, 1,5 hrnku cukru moučka, 1,5 hrnku polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva
2 kávové lžičky jedlé sody, velká plechovka ananasu
Celou plechovku rozmixovat, vše pak smíchat, dát na vymazaný plech, upéct.

Krém:
2 pomazánková másla, 1 vanilkový puding se šlehačkou (dezert), 2 polévkové lžíce cukru
moučka, 2 polévkové lžíce pudingu v prášku
Vše vyšlehat, potřít vychlazené těsto. Nahoru posypat čoko zdobením, či polít čokoládovou
polevou.

VELMI ŠŤAVNATÝ MOUČNÍK BEZ VÁŽENÍ
Těsto:
5 vajec, 1 hrnek krystalového cukru, 1 hrnek polohrubé mouky, 1/2 hrnku Granka,
1/2
hrnku kvalitního tmavého kakaa, 1 hrnek oleje, 1 prášek do pečiva
Na polití moučníku:
1/2
menšího hrníčku oslazené uvařené instantní kávy
Poleva:
250 ml smetany ke šlehání, 200 g čokolády na vaření

Na potření:
malinový džem (je nejchutnější, ale může se dát jakýkoliv)
Všechny ingredience na těsto společně smícháme. Na vyšší plech si dáme pečicí papír, vylijeme
na něj těsto, aby bylo rovnoměrně rozetřené a dáme péct do trouby vyhřáté na 180°C na
20 - 30 minut dle trouby a vyzkoušíme špejlí, zda je korpus upečený.
Uvaříme oslazenou kávu a když vyndáme upečené těsto, tak ho pokapeme teplou kávou do vypotřebování. Ihned potřeme džemem.
Připravíme si polevu, ve smetaně na šlehání rozpustíme čokoládu a chvilku vaříme, pak natřeme na moučník, uhladíme a takto hotový dáme do chladna odležet na 8 - 10 hodin.
Vrch můžeme ozdobit ušlehanou šlehačkou.

MAMINČINY ŘEZY

Těsto:
5 vajec, 150 ml oleje, 100 ml vlažné vody, 1 lžička jedlé sody, 1 lžíce Holandského kakaa
250 dkg polohrubé mouky
Puding:
800 ml mléka, 2 pudingy, 2 lžíce cukru
Krém:
250 ml šlehačky, 1 MASCARPONE, 1 vanilkový cukr 1 čokoláda Margot
Těsto rozdělíme na polovinu. Jednu polovinu nalejeme na plech, do druhé přidáme kakao.
Nalejeme nahoru, stěrkou vytváříme mramor. Uvařený puding teplý nalejeme na těsto a stěrkou
mramorujeme. Dáme péct. Po vychladnutí natřeme krémem a postrouháme margotku.
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ŠŤAVNATÝ HRNKOVÝ KOKOSOVÝ KOLÁČEK
BEZ VAJÍČKA

Těsto:
1 šálek bílého jogurtu, 1 šálek mléka, 1 šálek oleje, 1 šálek kokosu, 2 šálky kr. cukru
2 šálky polohrubé mouky, 1 lžička prášku do pečiva, (1 šálek = 200 ml)
Glazura:
100 g čokolády na vaření, 3 lžíce oleje
Vše smíchat, upéct, nahoru čokoládová poleva.

RYCHLÝ KOLÁČ

2 hrnky polohrubé mouky, 3/4 hrnku cukru, 3/4 hrnku oleje, 1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr, 3/4 hrnku mléka, 2 vejce
Vše smíchat dohromady, poklást ovocem, nejlépe borůvkami.
Drobenka:
10 dkg cukru, 10 dkg hladké mouky, 10 dkg másla

KOKA MOUČNÍK

4 vejce, 260 g moučkového cukru, 8 lžic teplé vody, 10 lžic oleje, 1 lžíce kakaa,
260 g hladké mouky, 1 prášek do pečiva
Náplň:
2 lžíce cukru, 1 krabice KOKA sušenek, 1 šlehačka 31%
(sušenky nadrobit do ušlehané šlehačky)
Upečené těsto můžeme potřít marmeládou. Utřeme máslo s cukrem, po lžičkách přidáváme
„koka hmotu“ (rum). Namažeme na buchtu a polejeme čokoládou.
Čoko:
100 g cukru moučka, 100 g másla, 1 puding kakaový, 2 - 3 lžíce mléka, 2 lžíce kakaa
Čoko polevu klást na hmotu po lžičkách a roztírat.

LINECKÝ KOLÁČ

Vyšleháme 200 g másla, 160 g moučkového cukru a špetku skořice.
Přidáme 4 vejce, 200 g hladké mouky, špetku soli a lžičku kypřícího prášku. Těsto rozetřeme
na vymazaný plech, přidáme jakékoli ovoce a pečeme cca 30 minut.
VYZKOUŠEJTE I TY, CO JSTE NA SKANZENU NEOCHUTNALI. ZA VŠECHNY PEKAŘKY A CUKRÁŘKY PŘEJEME DOBROU CHUŤ!
						
Gabriela Bočková

Pozvánka na celovečerní
zábavný program
„Kdo nepláče, není Čech“

Z

veme všechny příznivce Lukáše Pavláska na one man show s podtitulem Češi, alkohol a rock
and roll. Dozvíte se, který národ je nejlepší na světě, kde začíná zóna debilů, proč pití prospívá naší civilizaci, co pít, když chcete, aby se vám narodil Václav Klaus, povíme si, jak strávit
pořádnou dovolenou, kterou nám pokazí dámská jízda, sestavíme si nekompromisní punkovou
kapelu, rozebereme si některé lidové písně a nakonec si všichni společně zazpíváme o tom, co
nám leze na nervy, protože správnej Čech není nikdy spokojenej...
Lukáš Pavlásek patří mezi průkopníky a nejvýraznější tváře české standup comedy, natočil
desítky výstupů do pořadů Na stojáka a Comedy club a absolvoval stovky vystoupení. Jeho
celovečerní speciál je esencí toho nejlepšího z jeho tvorby.
Proto navštivte Kulturní dům Bolatice 27. září od 19,00 hod.
Předprodej vstupenek: OÚ Bolatice (přízemí pokladna, u G. Bočkové, tel. 553 654 996)
Cena vstupenky: 200 Kč				
Gabriela Bočková

Kultura/Cestování
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Poslední Kácení máje na starém „autobusáku“

A

no, přesně tak, jak napovídá název článku, bylo letošní Kácení
máje na staré autobusové točně naposledy. Možná se i proto
nesla celým večerem přátelská atmosféra a víkendová pohoda.
Jak už to tak bývá, tak začátek akce patřil dechové hudbě. Zahrála Lieskovanka z naší slovenské družební vesnice za podpory
pana starosty z Kysuckého Lieskovce, Milana Králika s chotí.
Přestávky kapely vyplnila taneční skupina TAURUS. Temperament
menších i větších děvčat byl okouzlující. Děvčata předvedla několik tanečků v krásných, nově ušitých kostýmech. O to více si
jednotlivé sestavy mladé tanečnice užívaly a všichni diváci s nimi.
Pak už se kácela tradiční májka, kde děti během pár okamžiků
rozebraly všechny pentle zavěšené na májce. V 19,40 hodin mezi
nás zavítal známý zpěvák Martin Maxa s kytarou a s kamarádem,

který jej doprovázel také s kytarou. Martin je velice skromný člověk
a příjemný zpěvák, který je i autorem svých písní a hudby. Po jeho
posledních tónech už netrpělivě čekal DJ Jarda, který zahrál zpočátku pro děti a později pro dospělé.
Po celou dobu akce byly samozřejmostí atrakce pro děti a bohatý
různorodý stánkový prodej.
Návštěvníků Kácení máje na starém autobusáku bylo po celou
dobu dostatek. Ti, kteří chtěli, mohli přispět na handicapované
občany Bolatic a Borové. Všem dárcům děkujeme!
Uvidíme, jak bude vypadat příští Kácení máje, a věříme, že tradice
hojně navštěvované akce bude pokračovat také v dalších letech.
Gabriela Bočková

Královna dabingu
v Bolaticích
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Pozvánka na koncert Františka Nedvěda
se skupinou Tie Break

S

rdečně zveme všechny příznivce Františka Nedvěda, zpěváka a kytaristy české country, folku
a trampských písní, dne 3. srpna od 16.00 hod. na mysliveckou chatu Křeménky, kde zazpívá
se svou kapelou Tie Break u příležitosti Country festivalu Křeménky.
Předprodej vstupenek: OÚ Bolatice (přízemí pokladna, u G. Bočkové, tel. 553 654 996) a v prodejně pekárny AZPEK Bolatice.
Cena vstupenky za koncert + country bál: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě.
					
Gabriela Bočková

D

o bolatického kulturního domu za námi zavítala se svým nezaměnitelným hlasem korunovaná královna českého dabingu – Valérie Zawadská. O tom, že má nejen skvělý hlas co
do zvuku a tónu, ale umí také zajímavě vyprávět, nás tato žena přesvědčila 27. května v Bolaticích. Posluchače besedy okouzlila svým projevem, laskavým přístupem a životním nadhledem,
moudrostí… Po představení se ochotně se všemi zájemci fotila a poskytovala autogramy.
Gabriela Bočková

Kulturní kalendář akcí ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE,
ANEB… ZASTAVTE SE
do konce prázdnin:

VE SKANZENU
NA ZUPAFEST

29. 6. Myslivecké odpoledne pro děti
30. 6. Mše svatá na fotbalovém hřišti
30. 6. Myslivecká slavnost
27. 7. Zábavné odpoledne s dechovkou na skanzenu (pořadatel SDH + obec)
03. 8. COUNTRY FESTIVAL KŘEMÉNKY s koncertem Františka Nedvěda s kapelou
04. 8. Hasičská slavnost
17. 8. Dožínky
31. 8. STRASSENFEST na Borové
Gabriela Bočková

Prodám RD 4+1 s hospodářskou budovou a samostatný dům /výměnek/ v obci Oldřišov

v okr. Opava s pozemkem celkem 1 177 m2 , na kterém jsou stavby.
Nemovitosti se nacházejí ve vzdálenosti 7 km od města Opavy
Dům je cihlový se sedlovou střechou, v podkroví volný půdní prostor, možnost vestavby,
částečně podsklepený, kde je umístěna kotelna a sklep.
Vytápění domu je zajištěno ústředním topení s plynovým kombinovaným kotlem včetně ohřevu teplé vody.
Dále je k dispozici kotel na pevná paliva v suterénu domu. Provedena vnitřní rekonstrukce jednotky
/elektroinstalace, vodoinstalace a jiné/. Dispoziční řešení: bytová jednotka 4+1, tj. místnosti veranda
(předsíň, chodba, větší obývací pokoj, ložnice, pracovna, koupelna a WC, komora, technická místnost.
Plocha bytu je 120 m2.
K domu přísluší hospodářská budova s garáží a stodola.
Na pozemku je i druhý jednopatrový dům
před rekonstrukcí, slouží jako sklad /tzv. výměnek/
Za hospodářskými budovami, stodolou
je zahrada /stavební plocha/. Vhodné k bydlení
a jiné malé podnikání pro živnostenské podnikání.
Cena prodeje: osobní jednání s majitelem,

kontakt: tel 776 308 216 - majitel

N

a sobotu 27. července připravili místní hasiči ve spolupráci s obcí Bolatice ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE, ANEB… ZASTAVTE SE VE SKANZENU NA ZUPAFEST.
Akce začíná ve 14,00 hodin, pokračuje posezením u country písniček, od 15,30 hod. je připraveno kouzlení pro nejmenší a v 16,00 hod. pořad Artura Kubici s kapelou, od 17,30 hod.
vyhodnocení soutěží a v 18,00 hod. pozvolné ukončení akce.
Po celou dobu trvání akce bude zajištěno občerstvení, soutěž o nejlepší polévku (soutěžit budou
předem zvolená družstva ve vaření polévek), kolo štěstí pro dospělé, tombola pro nejmenší.
Bude připraven košt polévek zdarma.
Vstup volný! Všichni jste zváni!				
Gabriela Bočková

Zednické práce, komíny,
fasády – zateplovací práce,
sádrové omítky, sádrokartony
Daniel Kubatka
Slunečná 5
Bolatice, 747 23

Mobil 777 054 102
danyk@seznam.cz
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Dům na prodej – Bolatice,

773 772 007

19

5–20

182

MĚSÍČNÍ

194

let

PROMO

AKCE

www.napojove-centrum.cz

ul. U Cukrovaru 13, Opava - Kateřinky (vedle restaurace Contact)

✆ 728 644 712
gastro zboží

všeho druhu · lihoviny · víno ·
· Pivo a nápojeprodej
po kusech · samoobsluha ·
·

·

MALOOBCHODNÍ PRODEJ ZA AKČNÍ CENY PRO DOMÁCNOSTI, ŠIROKOU VEŘEJNOST
Domácí výčep Zlatovar:

Opavská desítka 10˚
559,-/20 L
(1L=27,96)
829,-/30 L
(1L=27,64)
1.349,-/50 L
(1L=26,98)
Opavská jededenáctka 11˚
599,-/20 L
(1L=29,96)
889,-/30 L
(1L=29,64)
1.449,-/50 L
(1L=28,98)
Opavský ležák 12˚
639,-/20 L
(1L=31,96)
949,-/30 L
(1L=31,63)
1.549,-/50 L
(1L=30,98)

Přemek

Polotmavá jedenáctka

929,-/30L
Černá Opava

(1L=30,96)

989,-/30L

(1L=32,96 )

Tmavý ležák

Vratná záloha Keg sud:
20L/ 1 400,-, 30L/ 1 200,-, 50L/ 1 000,-

Využijte možnost VRÁCENÍ ZBOŽÍ
Zlatovar Express SERVIS
Narozeniny, Svatba, Firemní večírek?
Lihoviny, vína, sekty a piva v Keg sudech (vyjma sudů z minipivovarů)
lze VRÁTIT neotevřené a nepoškozené (poškozená nesmí být ani
ochranná známka po předložení účtenky do 10 dnů ode dne prodeje
zboží v maloobchodní prodejně Zlatovar Express.
Platí pouze pro osoby starší 18-ti let.
Vztahuje se pouze na lihoviny, sekty, vína a piva v Keg sudech.

V prodeji
Dárkové poukázky

NEJVĚTŠÍ výběr značek sudového piva v Opavě !

200,- , 300,- a 50

0,-

Půjčovné chlazení po celý rok při zakoupení sudového piva Zlatovar
ZAL.

www.napojove-centrum.cz

Ceny lihovin, nealka, piva, vína ON-LINE:
www.katalognapoju.cz

✆ 728 644 712
www.zlatovar.cz

P

1298

Po–Pá: 8.00–17.00 | So: 8.00–12.00
AKCEPTUJEME PLATEBNÍ KARTY!

www.pijsrozumem.cz

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ květen - červen 2019

Norbert VALENTA

Poradenství v oblastech:

Úvěrový a finanční specialista
mobil: 606 241 686
email: valenta.n@volny.cz

• stavební spoření
• hypotéky
• penzijní připojištění
• investiční vklady
• pojištění osob
• pojištění majetku
• reality prodej
		koupě
		pronájem

Masarykova třída 27
746 01 Opava 1
U Hřiště 6
747 23 Bolatice
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V poradenství od roku 1994 .
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