BOLATICKÝ ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané, milí
Bolatičtí a Borovští,
i dětem čas asi tak moc
neutíká, ale nám dospělým se zdá, že dny, týdny
i měsíce ubíhají mnohem
rychleji než dříve.
Vždyť máme za sebou osm
měsíců roku 2019!
A to je důvod, že již částečně můžeme i hodnotit, zda je rok úspěšný či nikoliv. Asi nejvíce
pozitivně ho budou hodnotit občané z ulice
Svobody, kteří se konečně dočkali opravy „své“
cesty. Také obyvatelé z ulice Nádražní a přilehlých ulic jsou rádi za opravený chodník.
Na ten si zatím počkají občané bydlící na ulicích Hlučínská a Ratibořská. Ale i oni se
dočkají. Možná už letos, určitě příští rok.
Někdy si říkám, proč to nejde rychleji, když
peníze jsou na účtu. Jenže nejsou lidi. Ani
na projektování, ani na práci. My máme to
štěstí, že máme TS a že naši zaměstnanci
zastanou v obci mnoho různorodých stavebních prací. Přesto to nestačí.
Věřím však, že příští rok, kdy bude naše obec
slavit 770. výročí od 1. písemné zmínky, budeme
mít skoro vše opravené. No vše úplně ne. Ještě
nám zbydou nějaké ty budovy na opravy a možná
i kousek cesty v průmyslové zóně.
Minulý rok jsem Vám tady psal o mém velkém
zážitku při pohledu na Bolatice z letadla. Už
jste to zkusili? Pokud ne, neváhejte. Je to
krásný pohled na naši krásnou, čistou a zelenou obec.
Nedávno jsem se procházel a projížděl našimi
polními cestami. Na některých jsou nádherné
aleje stromů, které tady zůstanou i po nás.
Jasně, některé aleje se musí dosadit a opravit, ale už je to domluvené.
Prázdniny nám skončily a drtivá většina z Vás
již má po dovolené. Já také. Byli jsme poprvé
společně u moře, ve Španělsku. Dovolená
u moře je krásná, ale dovolená se dá hezky
prožít i u nás.

Dožínky 17. srpna

Byl jsem koncem července se senátory na Třebíčsku a tento kraj, i když jsem již tady byl, mě
mile překvapil. Pro milovníky přírody, památek
i různých zajímavostí nabízí neskutečné možnosti. Já se jen zmíním o Jaderné elektrárně
Dukovany, kterou můžete navštívit i Vy. Až
do sálu, kde probíhají štěpné reakce, se
nedostanete, ale i tak to stojí za to. Dukovany
mne doslova nadchly. Čistotou, profesionalitou
i hrdostí zaměstnanců na svou práci. Až 90 %
občanů z regionu podporuje jadernou energii!
Velmi zajímavá je vodní elektrárna Dalešice
a stejnojmenná přehrada, ale i nedaleký
Moravský Krumlov a město Třebíč, které má
některé památky zapsány do UNESCO. Ale
rozhodnutí kam jet, nechám na Vás.
V příštích týdnech nás čeká spousta práce,
úkolů i zajímavých jednání a setkání. Můžete
navštívit některé z kulturních představení
(Lukáš Pavlásek, Jiří Štědroň, Kobzolfest,
Barevný večer), můžete přijít na přednášku
o tom, kdo nebo co znečišťuje naše ovzduší
a vyplněním dotazníku o tom, čím topíte,
pomůžete státnímu i mezinárodnímu výzkumu.
Milí spoluobčané,
pokud opravdu chcete, aby se Bolatice dále
rozvíjely, prosím, pomozte své obci při úklidu
veřejných prostranství, při prezentaci na veřejnosti, zapojte se do našich výzkumů a hlavně
se usmějte.
Na usmívajícího člověka je mnohem lepší
pohled než na zamračeného. A úsměv i hezké
slovo otevírají dveře a určitě Vám zlepší
i náladu. Nevěříte? Zkuste to a uvidíte.
Přeji Vám pěkné a pohodové podzimní dny plné
radosti, štěstí a úsměvů.
Mějte se fajn a buďte zdraví
Motto:
„Smích je branou a úsměv dveřmi, kterými
může do člověka vklouznout mnoho dobrého.“
(Christian Morgenstern, německý autor)
		
Herbert Pavera

J

ak jinak by mohly začít než průvodem od hasičárny do kostela, kde slavnostní mší svatou
poděkovala za úrodu spousta nejen boletických, ale i přespolních občanů.
Po ukončení dožínkové mše se seřadil pod schody kostela velký průvod, do něhož se zapojili
krojované ženy a muži, spolky, zemědělci, alegorické vozy, koňská spřežení, historická vozidla, hosté a ostatní.
Po úvodním ceremoniálu na hřišti proběhla zdravice pana starosty a hostů, kteří k nám
na oslavu úrody jezdívají pravidelně, nebo zde naopak byli poprvé.
pokračování na str. 25

Poděkování každému, kdo se přičiňuje o dobré jméno obce!

P

rotože není samozřejmostí pomáhat
druhým, pracovat ve svém volném čase
pro druhé i dávat své peníze na pomoc
druhým, je povinností každého z nás těmto
lidem alespoň touto formou poděkovat.
Obec Bolatice děkuje:
a) spoluobčanům:
- za hlášení poruch na majetku obce
(veřejné osvětlení, chodníky, vodovod, kanalizace atd.);
- za péči o veřejnou zeleň a za péči o čistotu
veřejných prostranství;
- za finanční příspěvky při obecních akcích
pro zdravotně postižené občany;
- občanům z ulic Svobody, Hlučínská, Souběžná, Opavská, Mírová, Nádražní, Padoly,
Ratibořská - za dožínkovou výzdobu svých
plotů, předzahrádek;
- občanům z ul. Svobody - za vstřícnost při
opravě místní komunikace;
- p. Dominiku Theuerovi - za průvodcovské
služby ve skanzenu a za spolupráci při organizaci Dožínek;
- p. Rudolfu Nandzikovi - za spolupráci při

organizaci Dožínek a zajištění kočárů;
- p. faráři Lesławu Mazurowskému - za sloužení dožínkové mše svaté;
- manželům Kiszkovým - za nesení obětních
darů k oltáři;
- paní Anežce Sněhotové - za výzdobu kostela na slavnostní mši svatou k poděkování
za úrodu;
- p. Marku Kalužíkovi - za pomoc při organizaci Dožínek a zapůjčení elektro materiálu;
- bolatickým zemědělcům - za účast v dožínkovém průvodu s alegorickými vozy;
- p. Pavlu Kramářovi - za pomoc při organizaci Dožínek;
- p. Pavlu Kocurovi - za pomoc při organizaci Dožínek;
- p. Zdeňku Řehořovi - za pomoc při organizaci Dožínek;
- sl. Magdalénce Blokešové - za pomoc při
organizaci Dožínek;
- p. Tomáši Niklovi - za darování exponátů
do skanzenu;
- Ing. Jiřímu Mlýnkovi, Ing. Josefu Kurkovi
a dalším - za spolupráci při kontrole správnosti rekonstrukce fotbalového hřiště;

- Ing. Danielu Halfarovi - za důrazné stavební dozory na stavbách obce a za vstřícnost při řešení problémů na stavbách obce;
- Ing. Janu Homolovi, statikovi - za obrovskou vstřícnost při řešení stavebních problémů v obci (mostky na ulici Svobody);
- spoluobčanům z ulice Třešňová - za uspořádání Strassenfestu pro spoluobčany;
- paní Uršule Birtkové - za darování knih
do fondu knihovny;
b) spolkům a organizacím:
- SDH Bolatice - za organizaci Hasičské
slavnosti, za organizaci velmi krásné akce
Zuppafest ve skanzenu, za spolupráci při
organizaci Dožínek, za rozvoj družební spolupráce s Kysuckým Lieskovcem;
- SDH Borová - za uspořádání hasičské soutěže, za spolupráci při organizaci Dožínek,
za zapůjčení stolů a lavic na obecní akce;
- bolatickým seniorkám a seniorům za reprezentaci obce na Hodových slavnostech v Kysuckém Lieskovci, za dožínkovou
výzdobu schodů do kostela, žebřiňáku,
za nakosení obilí na Dožínky, za přípravu
žňových jídel, za vystoupení na Dožínkách

a předání dožínkových kytic, za vystoupení
na Festivalu kultury v Hlučíně, za účinkování
na Country festivalu Křeménky, za spolupráci při organizaci Dožínek;
- Malé hasičské dechové hudbě - za reprezentaci obce na Hodových slavnostech
v Kysuckém Lieskovci a za spolupráci při
organizaci Dožínek;
- členkám souboru Borovanka - za vystoupení na Dožínkách;
- FK Bolatice - za spolupráci při organizaci
Dožínek, za zapůjčení hřiště, za zajištění
prodejního stánku na Dožínkách, za zapůjčení stolů, lavic a dalšího materiálu pro
obecní akce;
- Myslivecké společnosti Křeménky - za uspořádání Mysliveckého dne pro děti, za organizaci
mysliveckých soutěží, za spolupráci při organizaci Country festivalu a Dožínek, za účast
v dožínkovém průvodu, za zapůjčení stolů, lavic
a stanů na obecní akce, za zajištění prodejních
stánků na Dožínkách;
- chovatelům holubů - za zajištění holubů
na slavnostní zahájení Dožínek;
- Klubu historických vozidel - za zajištění
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historických vozidel do dožínkového průvodu;
- bolatickým Bobrům - za úspěšnou reprezentaci obce na Festivalu kultury Hlučínska
v Hlučíně a na Dožínkách;
- Českému svazu zahrádkářů - za účast
v dožínkovém průvodu s alegorickými vozy
a za dožínkovou výzdobu před moštárnou;
- Českému svazu včelařů - za účast v dožínkovém průvodu s alegorickými vozy;
- bolatickým turistům - za účast v dožínkovém průvodu;
- Slezskému německému svazu na Hlučínsku,
Bolatice - za účast v dožínkovém průvodu;
- Dětské organizaci Kondor - za organizaci
táborů pro děti;
c) firmám:
- firmě Strabag - za vstřícnost při opravě ulice
Svobody a za pomoc při zpevnění polní cesty
z důlku;
- zaměstnancům TS Bolatice - za vstřícnost
při odstraňování závad na majetku obce,
za pomoc při monitoringu kanalizace a mostků,
za zapůjčení rekvizit na Dožínky a za výbornou
spolupráci a pomoc při přípravě Dožínek;
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- firmě p. Romana Dudy ze Štítiny - za vstřícnost při řešení poruch na veřejném osvětlení;
- firmě pana Jana Ondruše, Píšť - za vstřícnost při řešení problémů s přeložkou osvětlení
na fotbalovém hřišti a v centru obce;
- Opavici a.s. - za materiální pomoc při přípravě Dožínek;
- Zemědělskému družstvu se sídlem v Bolaticích - za materiální pomoc při přípravě
Dožínek;
- p. Pavlu Richterovi - za materiální pomoc
při oslavě Dožínek;
- p. Vlastislavu a Radkovi Poláškovým za materiální pomoc při přípravě Dožínek
a za přípravu soutěže v řezání dřeva;
- Zahradnictví Mazal - za sponzorování a realizaci dožínkové výzdoby na hřišti, za materiální dary na Dožínky;
- společnosti AZPEK, s.r.o. - za materiální
dary na Dožínky;
- p. Manfredu Jarošovi - za finanční dar
na Dožínky;
- firmě STOKLASA - za materiální pomoc
a spolupráci při Dožínkách;

ČHMÚ v Ostravě plánuje
prostřednictvím dotazníkového
šetření zjistit, čím vytápějí
domácnosti v Bolaticích!

Zpravodajství z obce
- společnosti ISOTRA a.s. - za finanční dar
a materiální pomoc na Dožínky;
- společnosti MALHVO, s.r.o. - za finanční dar
na Dožínky;
- společnosti DaJOBoldent, s.r.o. - za finanční
dar na Dožínky;
- společnosti PETROMETAL, s.r.o. - za finanční
dar na Dožínky;
- paní. Zuzaně Monsbergerové (kadeřnictví)
- za finanční dar na Dožínky;
- společnosti DUDA - obchodní a stavební
společnost, s.r.o. - za finanční dar na Dožínky;
- p. Josefu Fusovi - za finanční dar na Dožínky;
- p. Františku Fusovi - za finanční dar na Dožínky;
- p. Erichu Stromskému - za finanční dar
na Dožínky;
- společnosti AUDIT-WEB, s.r.o. - za finanční
dar na Dožínky a na koncert F. Nedvěda
s kapelou;
- společnosti STAVITELSTVÍ UVARA s.r.o. za finanční dar na Dožínky;
d) ostatním:
- zástupcům družebních vesnic Rudy, Kuznia
Raciborska, Kysucký Lieskovec, Královské
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město Slaný - za účast a účinkování na oslavě
Dožínek;
- majitelům koní z okolí - za účast v dožínkovém průvodu se svými koňmi a vozy;
- obcím Chuchelná, Vřesina - za zapůjčení
lavic, stolů, stánků na Dožínky;
- členům komisí a výborů při zastupitelstvu
a radě obce - za práci pro druhé;
- trenérům a vedoucím mládeže - za péči
o talenty a za péči o smysluplné trávení volného času mladých lidí;
- členům country tanců STOPAŘI ze Štítiny
- za taneční vystoupení na Country festivalu
Křeménky a Dožínkách;
- polskému country souboru - za taneční
vystoupení na Dožínkách;
- motorkářům z Bolatic a okolí - za zpestření
programu na Country festivalu Křeménky;
- zaměstnancům obce - za organizaci obecních akcí ve svém volném čase.
Poděkování náleží i všem lidem, kteří
pozdraví, usmějí se na druhé a řeknou druhému i milé slovo. 				
Herbert Pavera

Bolatické kino má nová
křesla, koberec, světla
a výmalbu

Č

eský hydrometeorologický ústav v Ostravě (dále jen ČHMÚ) plánuje v naší obci provést dotazníkové šetření, prostřednictvím kterého chce zjistit, čím topíme v obci, jak se změnilo složení
kotlů v rodinných domech a zda nějak Kotlíkové dotace ovlivnily topení v obci. Aby bylo šetření
co nejdokonalejší, mělo by odpovědět co nejvíce občanů, nejlépe všichni.
Během srpna se rozhodovalo, jak bude šetření probíhat. Zda tradičně prostřednictvím zpravodaje a sběrných míst (obdržíme jen okolo 200 – 300 odpovědí), či prostřednictvím ZŠ a MŠ (počet
dětí neodpovídá počtu domů), či osobními návštěvami. Vy už dnes víte, jak šetření proběhne.
Prosíme, abyste byli co nejvíce vstřícní, dotazníkové šetření je anonymní a jeho výsledky budou
sloužit pro potřebu naší zdravější budoucnosti a výsledky využije nejen ČHMÚ, ale i kraj a stát.
						
Herbert Pavera

Rozšíření hřbitova
je už téměř dokončeno
V

K

ulturní dům v Bolaticích byl v novodobé podobě vybudován v letech 1989 – 1990. Letos to
bude již téměř 30 let a zub času se podepsal mj. i na křeslech v kině. Byla prosedlá, tvrdá
a nepohodlná.
Díky vstřícnosti zastupitelů obce, kteří schválili uvolnění částky ve výši 1,2 mil. Kč z rozpočtu
obce, mohla být v červenci demontována stará sedadla, vyměněna a doplněna světla, provedena
nová výmalba, namísto podlahové krytiny z PVC byl položen zátěžový koberec a především se
průběhu prázdnin TS pokračovaly v rozšíření hřbitova, kdy upravily poslední, nejnižší kas- instalovala nová moderní křesla.
kádu jak zpevněnými plochami, tak i terénními úpravami. Nyní ještě zbývá osadit dolní část Nové vybavení ocení nejen návštěvníci kina, ale i jeho provozovatelé. Právě jejich zájem
o pravidelné promítání byl impulzem k investicím v kině.
zelení a v příštím roce se dokončí oplocení.
Herbert Pavera
Celkový počet hřbitovních míst na hřbitově přesahuje včetně kolumbárií více jak 1000. Tento Přijďte se i Vy přesvědčit do našeho kina, že je krásnější a modernější.
stav by měl vydržet řadu let, a pokud by bylo potřeba ještě v budoucnu dále hřbitov rozšířit,
může se pokračovat východním směrem.
Na hřbitově se bude muset vyměnit stará zeleň a osadit ochranná zeleň nad hřbitovem a za hřbitovem.
A snad nebudou lidem vadit listnaté stromy, které tam v současné době chybí.
						
Herbert Pavera
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Nejstarší ulice v obci se dočkala nového povrchu

J

iž od června se opravuje nejstarší ulice v obci, a přestože
to vypadalo, že i přes některé problémy bude do Dožínek
zcela opravena, tak nakonec tomu tak úplně nebylo.
Na vině byl mostek u pana Valenty a další závady na přípojkách i v únosnosti terénu, které se v průběhu stavby objevily.
Mostek u pana Valenty se stihl opravit, a dokonce i ještě
více zprůchodnit. A to díky vstřícnosti jak firmy Strabag, jejíž
pracovníci chodili do práce i v sobotu, tak především díky
stavebnímu dozoru Ing. Daniela Halfara a statika Ing. Jana
Homoly. Místo širokého mostku se sníženým stropem, který způsoboval zahlcování vody, byly stávající betonové roury

(průměr 140 cm) spojeny novými sklolaminátovými. Ty pak jsou
chráněny železobetonovým stropem.
Uzavření cesty při opravě sice zkomplikovalo dopravu na ulici
Svobody, na druhé straně si zase místní občané užili většího
klidu z malého provozu aut.
I ostatní závady se postupně podařilo opravit, a tak byl do Dožínek položen tolik očekávaný nový živičný koberec.
Další dodělávky (dlažba za obruby, dosyp za obruby, betonáž
spár,…) jsou dodělávány postupně, ale nebrání již provozu na ulici.
Oprava ulice Svobody se ještě mohla zkomplikovat díky dalšímu mostku na křižovatce ulic Svobody a Ratibořská, po po-

drobné prohlídce stavebním dozorem a statikem však bude jen
sanován zevnitř.
Poděkování za vstřícnost a toleranci opravy ulice patří všem
občanům bydlícím na této ulici i všem, kterým oprava zkomplikovala dopravu do práce, z práce a za nákupy.
Velký dík náleží stavebnímu dozoru Ing. Danielu Halfarovi
za pravidelnou kontrolu stavby i za návrhy řešení jednotlivých
problémů a také statikovi Ing. Janu Homolovi, který vždy ochotně přispěchal s radou při opravách mostků.
Poděkování náleží i zaměstnancům a vedení firmy Strabag, kteří vstřícně realizovali všechny změny na stavbě.
				
Herbert Pavera

Do konce roku bude mít obec Biokoridor za Křeménkami přispěje
k ochraně půdy, flóry a fauny
pasporty veřejných sítí,
majetku a studii zdraví

D

íky dotaci z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost realizuje
obec projekt „Efektivní veřejná správa obce Bolatice“. Projekt je rozdělen na dva roky,
v tom letošním získá obec pasporty inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení),
obecního mobiliáře, veřejné zeleně, hřbitovních míst a obecních budov.
Do konce roku by měla být vypracována i demografická studie a strategie zdraví obyvatel obce.
V příštím roce se pak uskuteční vzdělávací akce pro zaměstnance, zastupitele i občany (rozpočet, tvorba rozpočtu, finanční řízení, veřejné zakázky), uskuteční se 10 auditů činnosti veřejné
správy (správy věcí veřejných a územního rozvoje, životního prostředí, udržitelné spotřeby a výroby, dopravy, zdraví obyvatel, místní ekonomiky a podnikání, vzdělávání a výchovy, kultury
a místních tradic, sociálního prostředí, globální odpovědnosti), pořídí se elektronický infokiosek
a elektronická informační tabule. Všechny aktivity projektu by měly přispět ke zlepšení činnosti
veřejné správy získáním zpětné vazby z činnosti úřadu a obce i k dalšímu zlepšení spolupráce
obce a občanů.
				
Herbert Pavera

Hřiště na plážový volejbal konečně
vypadá jako hřiště, ale nebylo
to zadarmo

V

šichni, kteří chodili na koupaliště a využívali ke sportování i relaxaci hřiště na plážový volejbal, určitě ocenili, že dnes hřiště vypadá mnohem lépe.
Opravu hřiště zajišťovali zaměstnanci TS, kteří kolem hřiště postavili zpevňující zídku, vybudovali nové oplocení, natáhli nové sítě a nechali dovézt nový písek.
Celkové náklady na opravu hřiště se vyšplhaly na 640 000 Kč, ale konečný výsledek určitě stojí
za to. Vyzkoušet hřiště si můžete i vy.
Herbert Pavera

Z

a Křeménkami vyroste během příštích týdnů biokoridor v hodnotě 2 milionů korun. A celou
částku poskytne dotační program EU Operační program Životní prostředí 2014 - 2020.
Biokoridor je jedním ze základních prvků Územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES).
Umožňuje migraci organismů a zároveň dlouhodobou existenci rostlinných a živočišných společenstev.
Biokoridor bude dlouhý 1,3 km (zcela nový bude v délce 810 m na ploše 12 960 m2) a vytvoří
souvislý, vegetační úsek široký 15 m, začínající od jihozápadního okraje lesa Křeménky a směřující k západní části okraje katastru směrem na Kravaře přes stávající lesík.
Celkem zde bude vysázeno 4 829 ks keřů (líska obecná, svída krvavá, růže šípková, brslen
evropský, slivoň trnka) a 1 223 ks stromů (dub letní, lípa srdčitá, habr obecný, javor babyka,
třešeň ptačí, jeřáb obecný, jabloň lesní). Realizaci biokoridoru provede firma Údržba pozemků
a.s., Ostrava - Kunčičky, která vyhrála výběrové řízení a zároveň musí ještě následujících pět let
pečovat o biokoridor i díky další více jak milionové dotaci.
Biokoridor by mohl ještě více přispět k ekologické stabilitě krajiny i k nárůstu různorodosti flóry
a fauny na katastru obce. 				
Herbert Pavera
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Muzikanti a seniorky excelovali Vybráno z Výroční zprávy starosty
obce Bolatice za rok 2018
v Kysuckém Lieskovci

V

neděli 21. července navštívilo družební vesnici Kysucký Lieskovec v rámci Hodových slavností
(slavnost patrona kostela Andreja Svorada a Benedikta) společně se starostou a jeho manželkou deset muzikantů a 19 „mladších“ seniorek.
Už při příjezdu k nám přicházeli místní lidé včetně pana starosty Milana Králika a srdečně nás
vítali. A stejně srdečně se o nás starali po celý náš pobyt.
Naši se jim odvděčili úžasným koncertem dechové hudby, který obohatily hlasy dvou krásných
zpěvaček, a skvělým tanečním vystoupením seniorek.
Jako poděkování za pozvání jsme předali panu starostovi dárkový koš a květiny.
Škoda jen, že náš bouřka vyhnala z náměstíčka do kulturního domu a program se musel na hodinu přerušit. Ani to nám však nevzalo dobrou náladu a všichni jsme si zatančili při zpěvu Michala
Davida - revival.
Naši přátelé nám pak oplatili návštěvu na Dožínkách. 		
Herbert Pavera

Na fotbalovém hřišti se již finišuje,
hrát se bude až za rok

(Zařazeno do majetku
obce v roce 2018*
v hodnotě)

Stavba
1) Oprava místní komunikace Slunečná

2 419 113,09 Kč
2 590 689,14 Kč
422 948,88 Kč
1 041 067,47 Kč
1 515 009,00 Kč
904 728,00 Kč
2 117 150,00 Kč
91 981,09 Kč
132 440,55 Kč
290 951,43 Kč
531 284,00 Kč
142 765,37 Kč
5 280 125,55 Kč
892 038,26 Kč
307 545,71 Kč
4 398 592,38 Kč
4 387 745,00 Kč
580 548,00 Kč
361 571,72 Kč
325 575,35 Kč
52 884,50 Kč

2) Oprava místní komunikace Luční
3) Vjezdy Družstevní
4) Dokončení místní komunikace K Hrázi
5) Polní cesta „V Důlku“
6) Oprava chodníku na ulici Lipová včetně přeložky NN
7) Oprava chodníku na ulici Nádražní (nedokončeno)
8) Prodloužení místní komunikace Krátká
9) Prodloužení místní komunikace Okružní
10) Dokončení místní komunikace Nádražní (Miketa)
11) Vodovod a kanalizace v centru
12) Kanalizace na ulici Svobody (u Vitásků)
13) Přístavba MŠ Borová (nedokončeno)
14) Rekonstrukce pokojů na koupališti
15) Úprava zadního vjezdu FK Bolatice
16) Rozšíření nového hřbitova (nedokončeno, částečně zkolaudováno)
17) Rozšíření sběrného dvoru (dokončení)
18) Oprava tělocvičny ZŠ (výměna světel, nátěr parket)
19) Výměna plynových kotlů – obecní úřad
20) Výměna plynových kotlů – bytový dům
21) Nový sad nad koupalištěm

*Hodnota zařazení zahrnuje veškeré náklady související se zařazovaným majetkem (projektová
dokumentace, stavební povolení, geometrické plány, náklady stavby atd.).
Zpracoval: Martin Bortlík

Knihovna
Statistika

F

2018
14 703
4 206
10 464
861
344
15 635
26 896

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

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

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

otbalovému klubu Bolatice se podařilo po skoro 10 letech příprav, žádostí a jednání konečně
získat šestimilionovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. A přesto se našli
Vzdělávací akce
takoví, kteří jim to nepřáli a pomlouvají je.
Bolatický fotbal, dospělí a především mladí fotbalisté z Bolatic a Borové si zaslouží, aby hráli
Počet
Datum
Název
Počet dětí
na rovnějším, a především kvalitnějším hřišti. A snad tomu tak i bude. I když v průběhu stavby
dospělých
dochází k častým změnám, všichni věří, že i díky podpoře obce se hřiště letos dokončí.
15. 03.
Pohádky – jejich tajemství a výklad
9
Ke změnám došlo ve složení podloží, v síle trubek zábradlí, zadláždění, výstavbě zpevňující zídky,
22. 03.
Velké tajnosti (Arnošt Vašíček)
7
hloubce drenáží atd.
25. 04.
Přednáška – viktoriánská doba
16
FK pomáhá řada odborníků, kteří mají zkušenosti se stavbami i dotacemi a i díky nim by se mělo
13. 09.
Titanic (Dana Šimková)
5
40
vše zdárně dokončit. A snad i MŠMT uzná veškeré změny projektu, aby FK nepřišel o dotaci.
03. 10.
USA a Havajské ostrovy (Márovi)
3
16
Pokud vše dopadne dobře a někdy v říjnu bude zaseta tráva, první fotbalisté vyběhnou na hřiště
příští léto.
Mimo zde uvedené akce probíhaly také lekce pro školku a školu na témata jako on-line kataBude to pro Bolatice i bolatický fotbal velká sláva! 		
Herbert Pavera log, dětští hrdinové, zero waste, pohádky apod.
Kulturní akce
Datum
01. 03.
06. 04.
24. 05.
29. 05.
15. 06.
04. 12.

Název
Ocenění nejlepších čtenářů
Noc s Andersenem
Beseda s Ivanou Chřibkovou
IX. ročník pexesového turnaje
Pasování prvňáčků na čtenáře
Napiš dopis Ježíškovi

Počet dětí

Počet
dospělých

5
17
2
28
50

17
6
8
8
6

18

22

Ostatní akce
Datum
1. - 7. 10.
příležitostně
přes léto
celoročně

Název
Týden knihoven
Chytré kvízy v knihovně
Letní knihovna na místním koupališti
Prodej vyřazených knih

Počet dětí
8
5
-

Počet
dospělých
15
100
-

Zpracovala: Mgr. Jana Štěpáníková
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Kulturní pořady OÚ
Kulturní a společenský život v obci je na vyšší úrovni díky spolkům, organizacím, místním i ostatním podnikatelům, fungující Komisi pro občanské záležitosti a Osadnímu výboru v Borové. V naší
obci se uskutečnily všechny již tradiční akce, např. Obecní ples, Dožínky, Den strašidel atd.
Kulturní pořady (pořádané obcí Bolatice)

ROK
2018

2017

2016

Divadelní představení

2

2

1

Koncerty dechové hudby

0

0

1

Akce (nejen) pro seniory

11

11

2

Akce pro veřejnost

66

59

49

4.3.7. Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí
v Bolaticích
(pozn.: U mnoha akcí pro veřejnost byla obec Bolatice spoluorganizátorem akce.)
V seznamu jsou uvedeny pouze významnější akce, např. řada menších akcí pořádaných spolky
pro své členy, školou pro rodiče apod. zde není evidována!
6. ledna		
12. ledna		
19. ledna		
27. ledna		
3. února		
3. února		
9. února		
10. února		
13. února		
18. února		
24. února		
24. února		
25. února		
6. března		
18. března		
22. března		
25. března		
1. dubna		
6. dubna		
7. dubna		
10. dubna		
15. dubna		
19. dubna		
21. dubna		
30. dubna		
2. května		
5. května		
6. května		
10. května		
11. května		
15. května		
26. května		
26. května		
1. června		
2. června		
7. června		
10. června		
23. června		
24. června		
25. června		
6. - 8. července
4. srpna		
5. srpna		
18. srpna		
24. - 25. srpna
8. září		
15. září		
22. září		
22. - 24. září
26. září		
6. října		
10. října		
13. října		
16. října 		
18. října		
23. října		

Společenský ples ZŠ Štěpánkovice
Společenský ples ZŠ Bolatice
Sportovní ples
Obecní ples
Hasičský ples na Borové
XX. Bál Hlučínska
Ples seniorů
Hasičský ples s pochováním basy
Rozloučení s masopustem a pochováním basy
Maškarní ples pro děti
Borovský ples
Dívka roku
Divadelní představení Ochotnického štěpánkovického spolku
Veřejné bruslení
Vítání občánků
Beseda s Evou Hruškovou a Janem Přeučilem
Koncert „Hudební výlety“
Velikonoční veselice
Veřejné plavání
Bolatická „30“
Koncert Yvetty Simonové a Josefa Zímy
Bolatická „20“
Den Země
Setkání souvkařů
Stavění májky na skanzenu
Veřejné fórum na Borové
Pálení čarodějnic na Borové
Oslava Dne matek
Beseda se Zuzanou Bubílkovou
Dílna se Zuzanou Bubílkovou
Zábavný pořad Haliny Pawlowské Chuť do života
Dětská hasičská soutěž
Fotbalový turnaj na Borové
Kácení máje
Kácení máje na Borové
Vesnice roku 2018
Cesta za pohádkou
Myslivecké odpoledne pro děti
Myslivecká slavnost
Slavnostní ukončení devátých tříd základní školy
Mistrovství ČR ve voltiži
Country festival Křeménky a myslivecké hody
Hasičská slavnost
Dožínky
RETROKLÁNÍ
Bolatický ART JAM
Sportovní den
KOBZOLFEST
Výstava zahrádkářů
Zábavný pořad Aleše Cibulky
Rockový koncert
Divadelní představení ŠAMU, 1+1=3
Barevný večer
Dny zdraví
Zdravé vaření s Petrem Stupkou
Den strašidel
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27. října		
7. listopadu
8. listopadu
9. listopadu
28. listopadu
2. prosince		
9. prosince		
22. prosince
24. prosince
30. prosince

Maškarní ples pro dospělé
Setkání s jubilanty
Zamykání lesa na Borové
Krmášová zábava
Kino nejen pro seniory
Vánoční jarmark
Vánoční oslava
Koledy na skanzenu
Zpívání pod vánočním stromem na Borové
Vánoční koncert
Zpracovala: Gabriela Bočková

Získané dotace a příspěvky v roce 2018
Název dotace
Dotace pro hasiče od Ministerstva vnitra
(150 000 Kč)
Dotace pro hasiče od MSK (50 000 Kč)
Dotace pro hasiče ze SR (10 696 Kč)
Dotace pro ZŠ - Rovný přístup ke kvalitnímu
vzdělávání ve školách (průtoková dotace)
Dotace na Volby PREZIDENTA ČR 2018
Dotace na Volby do Senátu a do
Zastupitelstev
Dotace ZELEŇ V.
Dotace projekt Květných luk
Dotace z MSK na dobrovolné aktivity MA21
Doplatek dotace ZELEŇ III. z r. 2015
Dotace za 2. místo v soutěži VESNICE ROKU
Dotace investiční na rozšíření sběrného
dvora ze SFŽP
Dotace investiční na vodovodní přivaděč
CELKEM přijaté dotace v roce 2018

Hodnota v Kč

Skutečně čerpáno

210 696,00

210 696,00

3 057 256,80

3 057 256,80

97 077,00

64 233,00

152 250,00

121 774,00

250 000,00

250 000,00

24 200,00

24 200,00

200 000,00

200 000,00

63 323,00

63 323,00

150 000,00

150 000,00

2 397 187,00

2 397 187,00

3 346 449,99

3 346 449,99

9 948 439,79

9 885 119,79

Konto veřejné sbírky obce Bolatice
Obec Bolatice vede od roku 2015 konto veřejné sbírky na postižené děti obce Bolatice. K 1. 1.
2018 byl stav konta ve výši 64 685 Kč, během roku přibylo 9 000 Kč finančních darů. V roce
2018 byl poskytnut finanční dar ve výši 64 774 Kč na postiženou Emmu Plačkovou (neurorehabilitační léčba). Zůstatek konta k 31. 12. 2018 činil 8 911 Kč.
Pohledávky za odběrateli a správními poplatky
Účet

Stav k 31. 12. 2018

Srážkové vody k 31. 12. 2018

Pohledávky za odběrateli

311.0001

416 731,84

vyúčt. podnik. subjektům

Vyúčt. vody podnikatelé 2018

311.0015

269 429,00

Vyúčt. vody občané 2018

311.0028

1 446 733,00

Vyúčt. vody občané 2017

311.0019

10 896,00

vyúčt. vody podnikatelům
pohl. z vyúčt. vodného a
stočného za rok 2018
vyúčt. vodného a stočného
občanům za rok 2017

Vyúčt. vody občané 2016

311.0018

4 655,00

dlužné vodné občané 2016

Vyúčt. vody občané 2015

311.0011

11 811,00

dlužné vodné občané 2015

Vyúčt. vody občané 2014

311.0014

18 301,78

dlužné vodné občané 2014

Vyúčt. vody občané 2013

311.0012

17 555,00

dlužné vodné občané 2013

Vyúčt. vody občané 2012

311.0013

5 310,00

dlužné vodné občané 2012

Vyúčt. vody občané 2011

311.0017

6 770,00

dlužné vodné občané 2011

Vyúčt. vody občané 2010

311.0016

7 211,00

dlužné vodné občané 2010

Komunální odpad občané

311.0020

20 140,00 dlužné komun. odpad občané

Komunální odpad podnikatelé

311.0021

0,00

Pohledávky za nájmy

311.0037

17 652,00

Pohledávky z vystavených faktur
Pohledávky za odběrateli
celkem k 31. 12. 2018

311.0900

317 363,84

311.xxxx

dlužné KO podnikatelé
nezaplac. nájmy k 31. 12. 2018
vyúčt. za poskytnuté služby
(inzerce, otop, energie a jiné
služby)

2 570 559,46 Kč

Pohledávky jiné

Účet

Správní poplatky

315.0009

0,00

Za správními poplatky

Poplatek ze psů

315.0024

200,00

Pokuty KPP

315.0036

0,00

pokuty z přestup. řízení

Pohledávky za náklady řízení
Pohledávky za správními
poplatky k 31. 12. 2018

315.0091

0,00

z nákladů z přestup. řízení

315.xxxx

200,00 Kč

ze staveb. povolení
místní popl. za pejsky

Pohledávky evidované na účtech 311 za období 2010 - 2015 vykazují dluhy za občany, které
jsou řešeny právní cestou. Pohledávky evidované na účtech 311.0001, 311.0015, 311.0019
a 311.0900 jsou faktury vystavené se zdanitelným plněním ke dni 31. 12. 2018 a k datu vydání
této výroční zprávy jsou tyto pohledávky již ve snížené/splacené výši.
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Dlouhodobé úvěry obce Bolatice
Účel

Úvěr celkem

Zůstatek
dluhů
k 31. 12. 2018

Začátek
úvěru

Splatnost

2011

2020

2014

2018

Výstavba v obci refin. KB a.s.

13 638 000,00

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

7 386 270,35

FVE a ostatní investice v obci

8 000 000,00

2 269 694,80

2012

2020

Na rozšíření a rekonstrukci MŠ
Borová

4 000 000,00

3 380 341,00

2018

2021

Na rekonstrukci sběrny

4 100 000,00

2017

2020

2 726 000,00
splacen

splacen

Zůstatek závazků z dlouhodobých úvěrů celkem k 31. 12. 2018 činí 8 376 035,80 Kč.
Zpracovala: Renáta Řehořová

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

D

atum zahájení činnosti: 1. 1. 2003
Počet stálých zaměstnanců:
- 3 TH pracovníci (ředitel, ekonom, provozní pohostinství)
- 13 dělnických profesí v TS (z toho 1 žena + 1 dlouhodobě nemocen)
- 8 dělnických profesí v pohostinství (snížení stavu o 1 pracovní místo)
Počet zaměstnanců přes ÚP: 5 dělnických profesí (pracovní poměr 05 - 11/2018
Počet brigádníků - studentů: 20, z toho 7 dívek (krátkodobé brigády o letních prázdninách)
Pravidelná činnost TS: úklidové práce (úklid komunikací a chodníků, vysypávání odpadkových košů, úklid veřejných prostranství, úklid v kulturním domě a DPS atp.), údržba zeleně (sekání, sběr a odvoz trávy, stříhání stromů a keřů, úklid listí), zajištění provozu vodovodu,
kanalizace a čistíren odpadních vod, údržbářské práce v obecních budovách, zajištění provozu
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plynových kotelen v některých budovách v majetku obce, údržba komunikací a chodníků v zimním období, montáž a demontáž sněhových zábran, rozvoz obědů do MŠ Borová a cizím strávníkům, sběr kartónových obalů a polystyrénu, údržba a čištění suchých poldrů, výměny vadných
zemních ventilů, opravy na kanalizačním a vodovodním řádu, opravy chodníků a komunikací,
příprava zázemí pro kulturní akce + následný úklid, odchyt a péče o zatoulané psy atd.
Pravidelná činnost pohostinství: zajišťování provozu restaurace.
Největší zakázky: stavební úpravy sklepních prostor v KD, rozšíření hřbitova (oplocení,
chodníky, zeleň, kolumbária atd.), rozšíření a rekonstrukce chodníku na ul. Lipová, rozšíření
kanalizačního a vodovodního řadu v lokalitě „Větřák“, stavební úpravy v MŠ Bolatice, realizace
vodovodních a kanalizačních přípojek k RD, stavební práce při rekonstrukci pokojů v areálu
koupaliště, dokončení úprav na vodojemu, nátěr oplocení na hřbitově, rozšíření vodovodního
řádu na části ul. Mírová a další drobnější práce.
Strojní a automobilové vybavení: dodávkový automobil, 2x kolový traktor (+
sklopný přívěs, nosič kontejnerů, 2x kontejner, ramenová sekačka, sypač inertního materiálu,
2x sněhová radlice), 2x malotraktor (+ 2x sklopný přívěs, zametací kartáč, 2x sněhová radlice,
půdní vrták), 2x osobní automobil (+ 1x přívěs za OA), 2x pick-up (+ 1x přívěs za OA), kolový
nakladač (2x čelní lžíce, paletizační vidle), malotraktor - sekačka.
Finanční přehled
Nákup pohonných hmot: 299 827 Kč (v roce 2017 - 294 102 Kč)
Nákup ochranných pomůcek: 89 172 Kč (v roce 2017 - 35 662 Kč)
Finanční úvěry: 1 892 436 Kč
Mzdové náklady (bez sociálního a zdravotního pojištění): 6 475 736 Kč (v roce 2017 6 419 507 Kč)
Celkové výnosy společnosti: 20 177 814 Kč (v roce 2017 – 22 427 477 Kč, z čehož 12 808 722 Kč,
tj. 63,48 %, bylo fakturováno obci)
Výnosy TS (bez pohostinství): 14 364 872 Kč (v roce 2017 - 16 489 016 Kč)
Celkové náklady společnosti: 19 726 026 Kč (v roce 2017 - 21 786 680 Kč)
Zisk společnosti: 452 tis. Kč (v roce 2017 - 640 tis. Kč)
				
Zpracoval: Pavel Koch, ředitel TS Bolatice

Stavební práce budou O prázdninách se udělaly
pokračovat i na podzim i jiné práce
K

romě staveb, které popisujeme v samostatných článcích, se opravilo oplocení v MŠ Bolatice
i na Borové (pod nově vystavěnou školkou), které provedly TS Bolatice. Část zaměstnanců TS
Bolatice realizovala výměnu ventilů na vodovodním řádu a drobné opravy na kanalizaci, další
včetně brigádníků prováděli údržbu zeleně a úklid obce.
Firma EL - EKO pana Ondruše zajistila přeložku vedení NN a veřejného osvětlení v centru obce,
firma pana Petra Glössla dokončila rozvody kabelů s optickými vlákny po sloupech ČEZ. Na hřišti pak opět firma EL - EKO pana Ondruše posunula stožáry se světly, aby zde mohla vzniknout
běžecká dráha pro hasiče. A i pro tuto dráhu pak firma Zahradní servis Opava - Komárov
(výkopy) a firma pana Libora Halfara vybudovala přívod vody.
						
Herbert Pavera

Nové přístřešky na autobusových
zastávkách

J

ezdíte občas autobusem? Pokud ano, pak jste si určitě všimli, že stávající dřevěné přístřešky
již zub čas poškodil a musí se vyměnit.
A protože se připravuje rekonstrukce centra obce, do kterého přijdou nové přístřešky, objednala
obec podobné nové přístřešky i na další zastávky autobusů.
Na přelomu září a října bude firma mmcité 1 a.s., Bílovice instalovat celkem 7 ks moderních
skleněných přístřešků s antracitovými kovovými sloupky a dřevěnými sedačkami. A kde je naéto již pomalu končí, ale s ním nekončí práce v obci. Na fotbalovém hřišti bude pokračovat jdete? Na obou zastávkách v průmyslové zóně, na ulici Hlučínská (směr Dolní Benešov), na ulici
oprava hrací plochy a výstavba zpevněných ploch, na hřbitově se dokončí dláždění chodníků Ratibořská (na obou zastávkách), u nádraží a na Borové u hasičské zbrojnice.
a výsadba zeleně.
Přejeme Vám příjemné cestování. 				
Herbert Pavera
Na ulici Svobody pravděpodobně ještě zaměstnanci firmy Strabag provedou poslední úpravy.
Na Borové se dokončí rekonstrukce chodníku na ulici Lipová a pravděpodobně se začne oprava
chodníku na ulici Hlučínská.
Obec také zvažuje opravu částí ulice Mírová od ulice Družstevní k areálu JZD, ale v roce 2021
zde chce ČEZ položit kabel vysokého napětí. Tak se možná provede jen část opravy. Firma Berkastav pokračuje v rekonstrukci části polních cest za Křeménkami a památníku Vyhlídka směrem
astupitelé obce schválili zakoupení nové dodávky a auta na provoz Senior taxi. A rada obce
na Výhodu a zahájila opravu suchých poldrů č. III., IV. a V.
tento záměr pak realizovala prostřednictvím výběrového řízení.
Na podzim jsme počítali i se zahájením výstavby nové budovy v areálu bývalé skládky na Borové, Oba vozy se jeví jako velmi potřebné a v obci dosud chyběly. Dodávku na převoz až 9 osob využijí
ale trošku se komplikuje rozpočet stavby.
ve škole a také spolky a organizace při dopravě dětí, mládeže i dospělých na různé soutěže a akce.
A s největší pravděpodobností se opraví mostek (sanace stropu a zdiva) na křižovatce ulic Svo- Služba Senior taxi již funguje v obci téměř rok a u občanů si získala velkou oblibu. Pan Curylo,
body a Ratibořská.
který jako zaměstnanec obce zajišťuje tuto službu pro občany, zatím využívá svůj automobil. Ale
Stavět by se měly i nové autobusové zálivy u nového centra obce. V rámci něho se opraví i parko- i tady bude k dispozici nové vozidlo.
viště u bytových domů na ul. Opavské a vystaví se nové parkoviště v jižní části budoucího centra. Z výběrového řízení vyšla jako nejlepší nabídka firmy Auto CZ spol. s.r.o., Praha 5-Košíře (Auto
Kolem zálivů se postaví také nové sloupy veřejného osvětlení.
Heller Opava).
Protože se zatím úplně nerozjede výstavba nového centra, je možné, že se využijí finanční pro- Oba vozy značky VW vyšly obec na 1 727 752 Kč včetně DPH a k dispozici je bude mít obec
středky na jiné plánované stavby.
i občané pravděpodobně do konce roku.
						
Herbert Pavera 						
Herbert Pavera

L

Obec bude mít novou dodávku
a automobil pro provoz Senior taxi

Z
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Zpravodajství z obce/Zdraví

Letní kino nebylo zadarmo! Sběrný dvůr bude mít

L

etní kino patří již neodmyslitelně ke kulturnímu létu v naší obci. A to i díky vstřícnosti manželů
Loskotových, kteří shánějí filmy a promítají je u nás i v okolí.
A počet diváků na projekci filmů je pak odměnou i pro ně.
Bohužel, protože se výrazně zvedl zájem obcí o provoz Letních kin, zvedli filmoví distributoři
výrazně ceny za půjčení filmů bez vstupného.
Abyste byli v obraze, pokud se promítá film za vstupné, je stanoveno nějaké minimální vstupné
a z celkového vstupného se odvádí 50 %. Pokud se vstupné nevybírá (vybírá se jen dobrovolné
vstupné), platí se za půjčovné určitá částka.
Ještě loni nestálo půjčovné u „trháků“ více jak 3 000 Kč. Dnes stojí půjčovné filmů „Ženy
v běhu“ či „Bohemian Rhapsody“ 6 000 Kč bez DPH. Ostatní min. 3 000 Kč.
Za projekci 5 filmů zaplatila obec přes 60.000 Kč.
Naštěstí je zájem občanů velký (v průměru se vybralo na jedno vystoupení 8 000 Kč, což je
nejvíce za všechny provozy Letního kina!) a Letní kino je tak úspěšným kulturním projektem.
A tak bude určitě pokračovat i v příštím roce, přestože není zadarmo.
Herbert Pavera

upravenou provozní dobu

O

d listopadu letošního roku dojde k úpravě provozní doby sběrného dvora v Bolaticích.
Na základě vydaného souhlasného stanoviska Krajského úřadu v Ostravě bude sjednocena
provozní doba ve středy pro zimní i letní období, a to od 12:00 do 17:00 hod. Ostatní otevírací
hodiny zůstávají v platnosti.
Březen - říjen

Listopad - únor

Pondělí

12:00 - 17:00

-

Středa

12:00 - 17:00

12:00 - 17:00

Sobota

8:00 - 12:00

8:00 - 12:00

Martin Bortlík

Provoz čistíren odpadních vod a kanalizace
O

bec je vlastníkem a provozovatelem vodovodního a kanalizačního řádu. Kanalizační řády
jsou zakončeny třemi samostatnými čistírnami odpadních vod, z nichž dvě jsou v Bolaticích
a jedna v Borové. V téměř celých Bolaticích je jednotná kanalizace mimo oblast průmyslové
a k ní přilehlé obytné zóny, kde je vybudována zvlášť kanalizace dešťová a kanalizace splašková.
Délka kanalizační sítě v obci je téměř 33,2 km.
V rámci provozu kanalizace a čistíren odpadních vod se naše obec potýká s obdobnými problémy stejně jako ostatní provozovatelé VaK v České republice.
Z důvodu nezodpovědnosti některých občanů, kteří splachují do kanalizace zejména vlhčené
ubrousky a upotřebené oleje, dochází k ucpávání kanalizačního řádu, případně k poruchám
nebo zasekávání čerpadel na čistírnách odpadních vod.
Na hlavní čistírně v Bolaticích byly rovněž zjištěny zvýšené hodnoty obsahu čpavku v přitékajících vodách. To může být způsobeno vypouštěním splaškových vod ze zemědělské činnosti
do kanalizace.
Obec Bolatice upozorňuje všechny soukromě hospodařící zemědělce a chovatele dobytka, že
není povoleno a je nepřípustné vypouštět do obecní kanalizace jakékoliv odpadní vody ze
zemědělské - živočišné i rostlinné výroby (močůvka, hnůj, silážní šťávy, rostlinné odpady apod.).
Uvedené látky mohou negativně ovlivnit činnost čističky, poškodit technologii čištění a způsobit
havárii ČOV. Obec vyvine veškeré úsilí vedoucí k určení viníka a náhradu způsobených škod
bude vymáhat po původci těchto látek.
Vypouštění těchto látek do kanalizace je trestným činem, který se dává k prošetření Policii ČR
a České inspekci životního prostředí.				
Martin Bortlík

Co nového v Senátu?
A

ni v letních měsících Senát nezahálí a červencová
schůze byla takové první kulaté výročí od voleb –
byla to totiž 10. schůze pléna. Celkově jsme řešili 27
bodů programu, a pokud alespoň občas sledujete
zprávy, určitě vám neunikly hlavní body této schůze.
Asi nejzajímavější ze středečního jednání bylo neveřejné projednání ústavní žaloby na prezidenta České
republiky, které se protáhlo až do pozdního večera.
Senát ústavní většinou (48 ze 75 přítomných senátorů) odsoudil chování pana prezidenta
a jeho neřešení výměny ministrů apod. Zda se žaloba dostane až k Ústavnímu soudu, rozhodne
Poslanecká sněmovna.
Mám tady taky dobrou zprávu i pro všechny seniory. Senát nejenže schválil návrh na zvýšení důchodů průměrně o 900 Kč, Poslanecké sněmovně doporučil navýšit je ještě o dalších 1000 Kč měsíčně
každému, kdo je již 25 let v penzi. Protože když se daří celé ekonomice, je třeba myslet i na seniory.
Senát zamítl a do Poslanecké sněmovny vrátil novelu zákona o EET. Právě náběh 3. a 4.
vlny EET by dopadl nejvíce na ty nejmenší podnikatele a živnostníky, na naše kadeřnice, obuvníky
a třeba řemeslníky. Poslední slovo bude mít opět Poslanecká sněmovna. Kromě toho 10 senátorů
z Klubu starostové a nezávislí (STAN) navštívilo ve dnech 30. a 31. července region Třebíčsko,
kde si mj. prohlédli a seznámili se s výrobou elektrické energie v Jaderné elektrárně Dukovany
a setkali se s tamními starosty a starostkami.
Senát má za sebou i srpnovou 11. schůzi pléna, na které se projednalo 14 bodů, přičemž 5
návrhů dorazilo z Poslanecké sněmovny od vlády, další 2 návrhy jsou z pera poslanců a 2 tisky
jsou přímo senátní. Mimo to se projednávaly další materiály a výroční zprávy.
A které z těchto tisků se týkají našeho života nejvíce? Senátoři schválili novelu zákona
o pozemních komunikacích, která počítá od roku 2021 se zavedením elektronických dálničních
známek. Je dobře, že po letech čekání si budou moci řidiči i u nás pořídit elektronickou dálniční
známku, klidně z pohodlí domova.
Senát se také zabýval poslaneckou novelou insolvenčního zákona. A co je podstatou celého návrhu? Tzv. dětské dluhy. Zjednodušeně jde o oddlužení pro ty, kteří vstupují do dospělosti

s exekucí třeba jen kvůli tomu, že za ně jejich rodiče neplatili poplatky za vyvážení popelnic
nebo pokutu za jízdu MHD.
V neposlední řadě Senátem prošel návrh zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, díky kterému si bude moci více lidí požádat o přiznání příspěvku na pořízení
kompenzačních pomůcek. Což je dobrá zpráva nejen pro osoby s postižením, ale také pro jejich
rodiny, které o ně pečují například i v domácnostech.
Další informace o schválených zákonech i o činnosti Senátu najdete na www.senat.cz.
						
Herbert Pavera

Podmáčení půdy na pozemku kvůli

vyústění trativodu ze sousedního pozemku

D

le § 1012 občanského zákoníku platí: Vlastníku se zakazuje nad míru přiměřenou poměrům
závažně rušit práva jiných osob, jakož i vykonávat takové činy, jejichž hlavním účelem je jiné
osoby obtěžovat nebo poškodit.
Dále dle § 1013 odst. 1 občanského zákoníku vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad,
voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají
na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně
omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise
na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda,
ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.
A předně dle § 1019 odst. 1 občanského zákoníku vlastník pozemku má právo požadovat, aby
soused upravil stavbu na sousedním pozemku tak, aby ze stavby nestékala voda nebo nepadal
sníh nebo led na jeho pozemek. Stéká-li však na pozemek přirozeným způsobem z výše položeného pozemku voda, zejména pokud tam pramení či v důsledku deště nebo oblevy, nemůže
soused požadovat, aby vlastník tohoto pozemku svůj pozemek upravil.
Skutečnost, že nesousedíte přímo s daným pozemkem, není v tomto případě podstatná. Pojem
„soused“ zahrnuje i osobu, která vlastní pozemek, který nesousedí přímo s dotčeným pozemkem.
Ve výzvě popište závadní stav a vyzvěte vlastníka, aby upustil (zdržel se) takového dalšího jednání. Pokud by na tuto výzvu nebylo reagováno, je možné se domáhat práv u civilního soudu, kde
také můžete uplatňovat náhradu škody způsobené podmáčením pozemku.
			
Zdroj: právní poradna, Mgr. Šárka Ocelíková (právník)
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Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila
životnímu prostředí

L

oni občané odevzdali k recyklaci 10 428,61 kilogramů starých spotřebičů.
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně
vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vyřadili 10 428,61 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili 139,97 MWh elektřiny, 7 798,42 litrů ropy, 621,16 m3 vody a 5,24 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 29,17 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 129,17 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří
přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více než
17 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Rakousku. Sběrný
dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a separační stání jsou doplněny o červené
kontejnery na drobné elektro. Každý, kdo má zájem třídit vysloužilé elektro, si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.
-----------------------Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr,
dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů
do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie
jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.
						
Text převzat od fy ASEKOL

Zprávy ze ZŠ a MŠ Bolatice

Poděkování

R

ády bychom poděkovaly Pavlovi a Václavovi Šafarčíkovým za skvělou spolupráci a možnost
využití areálu STARÉ PÍSKOVNY. Areál byl využíván příležitostně po celý školní rok k pobytu dětí v přírodě. Děti si v areálu užívaly sportovních a přírodovědných aktivit, opékání párků
a „zdolávání těžkého terénu“. Vždy jsme se mohly spolehnout na pomoc, ochotu a perfektně
připravené zázemí.
Pevně věříme a těšíme se na to, že i nadále budeme moci tento areál využívat.
					
Učitelky nižšího stupně ZŠ Bolatice
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Příměstský tábor Barvínek 2019

V

e dnech 15. 7. – 19. 7. 2019 se konal druhý ročník příměstského tábora Barvínek organizovaný Základní školou Bolatice. Tábora se zúčastnili budoucí prvňáci a školáci prvních
a druhých tříd. Celý týden si děti užívaly různorodých aktivit v týmech. Kromě soutěží, vymýšlení
názvu a znaku týmu si děti užily i výlety. Společně jsme navštívili minigolf a dětské hřiště v Kravařích, Dětský ranč v Hlučíně a Funpark Žirafa v Ostravě. Za všechny aktivity získávaly jednotlivé

týmy body a na konci týdne nás čekalo závěrečné vyhodnocení. Celý týden jsme uzavřeli výletem
a opékáním párků v bolatické staré pískovně, kde byly všechny děti odměněny malým překvapením. Všechny děti si zaslouží pochvalu za výdrž a respektování stanovených pravidel.
			
Gabriela Elblová, Silvie Běláková, Jana Stuchlíková
			

Poprvé v nové školce a poprvé netradičně!

I

když den otevřených dveří proběhl již ve středu 15. 5. 2019, pro naši třídu měla nová školka svou premiéru až 28. 5. 2019, oslavou Dne matek. Protože v rámci stěhování nebyl čas
na nacvičování, rozhodly jsme se, že tentokrát proběhne oslava Dne matek jinak. Pár básniček
a písniček samozřejmě bylo, ale hlavně jsme chtěly, aby si maminky a babičky novou třídu
pořádně prohlédly a vychutnaly všemi smysly. Spolu s dětmi u čtyř stolečků maminky a babičky
připravily a nazdobily čtyři pomazánky k pozdější ochutnávce, nakreslily a vyzdobily si textilními
fixy plátěné tašky a zhlédly promítání fotografií svých dětí z celého školního roku. Nakonec
předaly děti maminkám dárečky a ochutnávka pomazánek mohla začít. Nechybělo ani dobré
kafíčko, čaj či osvěžující mátová limonáda. Věříme, že si maminky i babičky svůj svátek v naší
třídě parádně užily. V závěru celé oslavy se umoudřilo i počasí, a tak se všichni bez rozevřených
deštníků rozcházeli do svých domovů.
				
Za učitelky MŠ Borová Iveta Komárková
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Zprávy z knihovny

A

ni o prázdninách v knihovně nebyla nuda! Poslední týden v červenci byla knihovna týden
uzavřena, protože ze zákona jsme prováděli revizi knih – každou knihu fyzicky zkontrolovat,
jestli je navedena v systému, zda není poškozená, zda se v posledních pěti letech půjčila a další
kritéria. A výsledek? Dost jich bylo vyřazeno z fondu, a tak si z nich můžete přijít vybrat - za 3,- Kč
nabízíme knihy různých žánrů (romány, detektivky, dětské, kuchařky, válečné atd.). Také byl odborně vyčištěn koberec, protože ročně projde knihovnou cca 15 000 osob, což je docela vysoké
číslo! Mimo revizi jsme začali s obalováním učebnic, hodně se také půjčují knihy ze seznamu
povinné četby. Je lepší přijít dříve, i když většinou máme více výtisků od jednoho titulu.

A co nás čeká na podzim? Tradiční akcí je celorepublikový Týden knihoven. Během těchto dnů
bude uplatňována amnestie na upomínky (pokuta za pozdní vrácení knih bude prominuta).
Navíc každý nový čtenář bude zaregistrován zdarma. V rámci prvního úterý v měsíci (1. října),
kdy je knihovna otevřena až do 20:00 hodin, se bude konat herní večer. Můžete si zahrát různé
hry z naší nabídky - máme jich více jak 90, takže je opravdu z čeho vybírat. Tyto hry si lze půjčit
také domů na maximální dobu dvou měsíců. Můžete také najít novou knižní lásku, protože
k rozebrání budou připraveny balíčky s knihami, jen prostě nepoznáte, jaká kniha je uvnitř.
A na každého návštěvníka čeká malý dárek! 			
Jana Štěpáníková

Kostelní zvony – náš každodenní společník
O

bec Bolatice bude v příštím roce slavit 770 let od 1. písemné zmínky o obci Bolatice (1250).
Svým příspěvkem k tomuto významnému výročí obce Bolatice bych rád připomenul to, jak
každý den každý občan Bolatic, bez povšimnutí, jako samozřejmost, vnímá činnost, o které se
nemluví, ale bez které si náš život v obci neumíme představit. K tomuto zjištění bychom došli až
v tu dobu, kdyby byla z jakýchkoliv důvodů přerušena, nebo zanikla.

Jsou to naše zvony, jejich zvonění a dění okolo jejich činnosti.
Tato informace by měla doplnit popis událostí v dosavadních historických publikacích, jako je
„Kronika obce Bolatice“, „Bolatice od pravěku k současnosti“ z roku 2010, „Almanach z historie
a současnosti obce Bolatice“ z roku 2000, „Farní kronika“ a „Almanach k 300. výročí posvěcení
kostela svatého Stanislava v Bolaticích“ z roku 2003.

Zvony a zvonění v kostele sv. Stanislava v Bolaticích
Historie zvonů, zvonění

O

d 10. století již bylo užívání zvonů běžnou záležitostí v klášterech pro svolávání členů řádu
k modlitbám a k jiným činnostem.
Od roku 1318, kdy zavedl papež Jan XXII. večerní zvonění, bylo zavedeno ještě ranní zvonění.
V roce 1456 bylo pak ustanoveno trojí denní zvonění. Ráno, v poledne a večer.
Na popud císaře Josefa II. bylo vydáno nařízení o povinnosti zřizování „ZVONIČEK“ za účelem
upozornění na nebezpečí napadení nájezdníky, nebezpečí požáru aj.
V počátcích zvonění byla tato činnost považována jako čestná funkce.
V nalezené listině v malé báni věže našeho kostela sv. Stanislava se uvádí, že v hlavní věži se
nacházejí tři zvony.
1. Velký zvon s nápisem: „O Rex Domini, veni cam pace“ (Ó Pane a králi, přijď, vroucně Tě
prosíme),
a.d. MCCCCXCV Jesus Maria (1495).
2. Střední zvon s nápisem: „Chvála Bohu na výsostech“, odlit v roce 1852, H. P. Liebeld Guadenfeld.
3. Malý zvon sv. Mikuláše s nápisem: „Bůh buď s vámi“, zhotovený v roce 1834.
V malé věži nad kruchtou se nachází malý mešní zvonec s nápisem: „Et verbum carofactem est
et habita vit us nobis“ (A Slovo se stalo pro nás a učinit náš život), z roku 1859.
V roce 1917, ke konci 1. světové války, nám byly odebrány dva naše zvony, až na zvon z roku
1495, který byl vzhledem ke své historické ceně zachován.
Dne 18. listopadu 1928 byly v obci slavnostně vysvěceny nové zvony. Sbírka na tyto nové obecní
zvony vynesla o 2 000,- Kč více, než byla cena dodaných zvonů. Peníze byly uloženy u zdejší
spořitelny.
Dne 27. února 1943 byly německou armádou odvezeny naše zvony, až na historický zvonz roku
1495.
Nové tři zvony byly dodány dne 19. ledna 1970, z nichž dva byly 1. března 1970 vysvěceny
a zavěšeny do věže kostela. Třetí zvon, sv. CYRIL, byl vysvěcen a zavěšen až 15. listopadu 1970.
Ten původní se vrátil z důvodu špatného ladění.
Zvonění byla velice náročná činnost na čas a musela být konána bez ohledu na zájmy zvoníka
nebo domácí a jiné povinnosti zvoníka. Jeho činnost nebyla vidět při výkonu poslání, ale svojí
činností – zvoněním - byla nedílnou součástí života věřících naší obce.
Tuto činnost, jako první známý zvoník, vykonával v Bolaticích pan Lorenc z ulice Opavská. V básni o učiteli Oskaru Kuroňovi, od Pavla Fuse z Borové, je zmínka o zvonění, které zajišťoval pan
Rechtur, v té době učitel Farní školy v Bolaticích, který byl současně varhaníkem.
Následně zajišťovala zvonění rodina Dastíkova, otec a syn s manželkou. Od roku 1965 do roku
1986 byla za výkon zvoníka odměněna dne 27. 7. 1986 panem farářem, čestným kanovníkem
kroměřížské kapituly a skutečným arcibiskupským radou R.D. Antonínem Lančou paní Marie
Dastíková, která za svou činnost obdržela cyrilometodějskou medaili.
Kvůli činnosti zvoníka byla bývalým totalitním systémem, tak jako mnoho jiných, postižena jejich
dcera, která nebyla přijata na Střední hotelovou školu v Opavě v roce 1986 z důvodu náboženského založení rodiny.
Po elektrifikaci zvonění v roce 1978 byl pověřen zvoněním pan Alfréd Slivka bydlící v blízkosti
kostela sv. Stanislava a po něm byl pověřen zvoněním pan Pavel Fus z ulice Ratibořská.
Údržbu elektrifikace zvonění provádí pan Kurt Seidel z ulice Na Lánech.
Na Henneberkách - Borové zvonil v minulosti pan Maxmilián Lischka, potom pan Duda a následně pan Rimel. V současné době zvoní na Borové pan Walter Fojtík, který tuto čestnou
povinnost převzal po zemřelém panu Adolfu Duxovi.

Pravidelné zvonění:
Každodenní zvonění zvoní podle dohody ráno, v poledne a večer.
Všechno trojí zvonění se nazývá „Na klekání“, a to proto, že zvoněním se dává na vědomí věřícím, aby přerušili konanou práci a uklekli k modlitbě Anděl Páně. Délka zvonění činí cca 21/2 až
3 minuty, to je doba trvání této modlitby.
Pravidelně se zvoní 1/2 hodiny před konanou mší svatou. V neděli byla dříve „ranní“ mše v 7.00
hodin a „velká“ mše v 10.00 hodin. Na mši, v části „Požehnání“, se zvonilo malým zvonkem
umístěným v samostatné malé věžičce na střeše kostela. Ještě v neděli odpoledne ve 14.00
hodin se sloužilo „Požehnání“. Dnes je mše s nedělní platností v sobotu v 18.00 (resp. v 17.00)
hodin, nedělní pak v 8.00 hodin a v 10.00 hodin.
Každý pátek v 15.00 hodin se zvoní, jako připomínka ukřižování Ježíše Krista.
Na „ZELENÝ ČTVRTEK“ odlétají“ zvony do Říma. Po tuto dobu je místo zvonění zvonů „klepání“ dětí s klepačkami, řehtačkami a vozíky s úpravou na klepání. Děti procházely obcí, aby
upozornily věřící na ranní, polední a večerní klekání.
Znovu začínají slavnostně zvony zvonit na Bílou sobotu, od GLORIA, kdy „přiletí z Říma“.
Sváteční zvonění se koná
- při procesí BOŽÍHO TĚLA
- na Štědrý den před PŮLNOČNÍ mší
- u příležitosti 1. svatého přijímání, biřmování, svatby
- u příležitosti významných církevních událostí, návštěv
- u příležitosti vítězství, korunovace panovníka, narození následníka trůnu
- zemře-li duchovní, zvoní se velkým zvonem
Úmrtí věřících v Bolaticích a Borové se oznamuje zvoněním, a to:
- zemře-li muž, zvoní se 3x /3 sloky/,
- zemře-li žena, zvoní se 2x /2 sloky/,
- zemře-li dítě, zvoní se 1x /1 sloka/. Dítě musí být po 1. sv. přijímání,
- v den pohřbu se zvoní „HRANA“ v poledne.
Podle obecní kroniky se po zvonění večerního klekání zvoní malým zvonkem ve třech malých
intervalech tzv. „zvonění na klekání“. Toto zvonění bylo nařízeno v době zvýšeného nebezpečí
tureckých válek, aby se tak napomínali věřící k modlitbě a půstu.
Dříve, když zemřelý byl nesen ze svého domu do kostela, začaly zvony zvonit od doby, kdy
byl smuteční průvod spatřen z věže kostela do doby, než rakev se zemřelým prošla vstupem
do kostela. Po mši za zemřelého zvony zvoní od doby projití rakve hlavním vstupem z kostela až
do doby uložení rakve nad hrobem ke spuštění do hrobu, tj. stejně dříve i dnes.
Zemřelé na Borové dříve doprovázel na okraj Borové starobylý zvonek na náměstí na Borové,
který zvonil a pravidelně zvoní i dnes každý den jako v Bolaticích, ráno, v poledne i večer.
Dnes je zemřelý z Bolatic i Borové uložen již hodinu před mší v kostele a po mši začínají zvony
zvonit po opuštění rakve prostor kostela a zvoní až do doby přípravy uložení rakve do hrobu.
Zvonek na Henneberkách rovněž zvonil na poplach v roce 1855, kdy vypukly dva velké požáry,
při kterých shořelo 7 z 13 domků a došlo málem ke zrušení Henneberků.
Místní administrátor Leopold Kolibabe /1795 - 1830/ v době svojí služby v Bolaticích ochránil
obec svými modlitbami provázenými zvukem zvonů od pohromy, průtrží mračen a povodněmi.
Tuto moc zvony ztratily, když oznamovaly zvonem úmrtí kostelníka, který se oběsil.
Co nám ještě naše kostelní zvony oznámí, nevíme. Můžeme si však přát, aby to byly pouze
příjemné události.
V Bolaticích dne 15. června 2019			
			
Zapsal: Manfred Ruský dle vzpomínek paní Dastíkové
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Článek o Mobilním hospici
Strom života

M

obilní hospic Strom života je nestátní
nezisková organizace, která poskytuje
specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným pacientům, pomoc v péči
osobám blízkým, pomoc pozůstalým.
Lidsky: jsme podanou rukou těm, kteří
se rozhodnou zůstat se svým nejbližším
do poslední chvíle ve známém domácím
prostředí, mezi věcmi, které nás celý život
obklopují a provází. Vypít poslední doušek
z oblíbeného hrnku, vydechnout ve vlastní posteli, ve svých peřinách. Držet se za ruku a mluvit
beze slov.
Každý náš pacient píše příběh, někdy delší, někdy jen opravdu krátký, trvající jen pár dnů. Tady
je jeden z nich, vypovídá o naší práci mnohem více než sdělení obecných informací a statistických dat.
Do péče jsme přijali mladou čtyřicetiletou ženu s nádorem v břišní dutině, měla toho jen málo
před sebou. Ale nakonec jsme s ní a její rodinou prožili 8 měsíců statečného boje a posléze
i klidného smíření s odchodem z tohoto světa.
Měla jedenáctiletou dceru, úžasnou, chytrou holku, která stále věřila, že se maminka uzdraví,
a proto nechápala, proč s ní už nechce nic plánovat, proč s ní mluví čím dál míň. Téměř každý
den za ní jezdil Petr – naše skvělá zdravotní sestra, který viděl trápení malé holky i rodičů a nejlepší kamarádky, kteří spolu s ním příkladně, s láskou a nadějí pečovali. Bylo nutné, aby do rodiny vstoupily i holky z poradny, aby s mladou paní a všemi kolem ní vyřešily všechny věci, které
nastanou. Petr u postele pacientky trávil hodiny a hodiny, převyprávěla mu celý svůj příběh,
byli si neuvěřitelně blízcí. Pravidelně jí aplikoval léky proti bolesti, když se její stav zhoršoval,
respektoval i alternativní metody, pro které se rozhodla po poradě s naší lékařkou, ke které
měla bezmeznou důvěru. Samozřejmě došlo k očekávanému okamžiku, holčička se s maminkou
rozloučila sama a potom všichni seděli u lůžka, objímali se a vzpomínali na všechno krásné.
Po třech hodinách vydechla naposledy, v klidu, bez bolesti, doma mezi svými nejbližšími.
Tuto naši pomoc, která je naší prací, můžeme poskytovat i díky Vám, kteří nás podporujete a tím
společně s námi pomáháte. Děkujeme.
Číslo účtu pro zasílání darů: 3925391369/0800
Jsme Mobilní hospic Strom života a jsme připraveni pomoci i Vám.
V případě potřeby volejte 553 038 016, informace hledejte na: www.zivotastrom.cz.

Mše svatá na hřišti Podzimní část soutěží začala
P
se opět vydařila

rázdniny jsou u konce a my jsme již zahájili podzimní části nového soutěžního ročníku
2019/2020.
Naši A muži začali s přípravou v půli července, kdy využívali hrací plochu tréninkového hřiště
v našem areálu. Na hlavním hřišti začala generální rekonstrukce koncem června, kdy do konce
roku bude celý projekt ukončen. Po jarní části minulého soutěžního ročníku skončil v Bolaticích
Petr Buchvaldek, který se vrátil zpět do Darkoviček, jinak je kádr mužstva stejný. Na pozici
asistenta trenéra skončil Petr Boček, kterého nahradil Tomáš Kretek. Ten bude dále spolu se
Zdeňkem Dudou tvořit trenérské duo u béčka mužů, kde nahradí Rudu Rataje, který tak zůstane
pouze u našich nejmladších žáků. Součástí přípravy bylo i několik přátelských utkání se sousedními kluby a na generálku jsme odjeli do Rud v Polsku, kde jsme se utkali s jejich áčkem mužů.
I tento zápas byl dalším prohlubováním spolupráce s partnerskými zahraničními obcemi. Nový
ročník zahájili na domácím hřišti s nováčkem z Hradce nad Moravicí, a to v neděli 11. srpna.
I touto cestou bych chtěl naše příznivce poprosit o pochopení a vstřícnost při domácích utkáních, kdy nebudou mít vzhledem k rekonstrukci hlavní hrací plochy požadovaný komfort. Výbor
klubu se bude snažit vytvořit pro naše diváky maximum možného.
Béčko mužů zahájilo svou soutěž na bolatické Dožínky, kdy od 13 hodin přivítalo rezervu Kobeřic, dorost o stejném víkendu zajížděl k prvnímu mistrovskému utkání do Velkých Hoštic.
Ostatní mládežnické celky začaly koncem prázdnin.

P

oslední červnovou neděli se konala již potřetí venkovní mše svatá v prostorách areálu Fotbalového klubu Bolatice. Počasí nám opět přálo, proto byla letošní účast rekordní při návštěvě přesahující dvě stovky účastníků. Velké poděkování patří duchovnímu správci naší farnosti
p. Mgr. Leslawu Romanu MAZUROWSKÉMU za podporu myšlenky mše svaté pod otevřeným
nebem a uspořádání tohoto netypického zážitku. Během mše došlo i na požehnání našeho
areálu před chystanou rekonstrukcí našeho hřiště. Nemůžeme zapomenout poděkovat za pomoc p. Patriku VEHOVSKÉMU a dalším, kdy úroveň a kvalita mše svaté připomínala klasické
prostředí v kostele.
Za náš klub má celou záležitost na starost Ing. Michal BALLARIN, kterému rovněž děkujeme.
Pevně věříme, že účastníci byli spokojeni a najdou si i v následujících letech svou cestu k duchovnímu setkání na fotbalovém hřišti. V této myšlence proto chceme i nadále pokračovat Společná fotografie utkání LKS Buk Rudy: FK Bolatice ze dne 3. 8. 2019
Závěrem přeji všem členům, příznivcům a obyvatelům naší obce, krásné babí léto a těším se na sea chceme vytvořit tradiční akci konání mše svaté v našem areálu.
Josef BOČEK, předseda FK Bolatice
					
Josef BOČEK, předseda FK Bolatice tkání s vámi při mistrovských utkáních nového ročníku.
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S

ezonu 2018/2019 zahájili mladí hasiči v Kravařích, kde pro nepřízeň počasí byla soutěž
zrušena. Další soutěž pořádaly Hněvošice, mladší družstvo získalo třetí místo a odváželo
si tak pohár. Staršímu družstvu se bohužel nevedlo moc dobře. Na třetí soutěž jsme zamířili
do Chvalíkovic, kde po odběhnutí požárního útoku napodruhé mladším uniklo jen o chlup třetí
místo, tudíž se museli spokojit s místem bramborovým. Deváté místo ze sedmnácti si odváželo
starší družstvo. Poslední podzimní soutěž se konala v Malých Hošticích 29. 9. 2019. Této soutěže se zúčastnilo jen mladší družstvo a zaslouženě si vybojovalo krásné druhé místo. Odváželi si
nejen pohár, ale všichni i medaili.
Ještě v roce 2018 naše hasiče čekal branný výcvik na Svobodě. Složili jsme celkem tři družstva,
dvě starší a jedno mladší. Všechny děti bojovaly velmi statečně a navíc jim přálo i krásné počasí.
27. 4. 2019 započalo krásným počasím jarní kolo v Těškovicích. Mladší vybojovali opět skvělé
druhé místo, starší žáci se bohužel neposkládali. V Kobeřicích nás přivítali další sobotu, mladší
opět o malý kousek skončili na krásném 4. místě a starším se ani tentokrát moc nevedlo.
8. 5. 2019 probíhalo jarní kolo pro okrsek 10. a 11. na Svobodě. Zde se vedlo oběma družstvům,
ale na postup to bohužel nestačilo.
V Kylešovicích po všech nesnázích na stroji se mladšímu družstvu dařilo výborně, na bednu to
však nestačilo, a tudíž si odváželi opět „bramboráky“. Starší tým skončil na 8. místě. Na Den dětí
nás přivítaly Lesní Albrechtice, v tento den se dětem z mladšího týmu velmi dařilo a po úspěších
si odvážely nejen medaile, ale také dva poháry, a to za 1. místo a za nejrychlejší útok v mladších
družstvech. Poslední soutěž v ročníku byla ve Štěpánkovicích. Tady muselo mladší družstvo hodně zabojovat, aby postoupilo dál. Šlo totiž o Pohár starosty okresního sdružení Opava.
Nejen děti, ale i vedoucí byli nervózní a po sečtení bodů se rozhodlo. Mladší tým získal 2. místo
na soutěži a 2. místo v celkovém pořadí sezony 2018/19. Radost byla veliká a mladí hasiči si
domů odváželi poháry a medaile.
Předposlední sobotu v červnu jsme vyrazili do Kyjovic na postupovou soutěž, kterou jsem již zmínila
výše. Nervozita panovala již od ranního výjezdu a pokračovala celou dobu od vyběhnutí až do odsoutěžení. Moc se nepovedl požární útok, ale i umístění na hezkém 8. místě z 16 soutěžních týmů
je chvályhodné. Proto mladšímu týmu patří velké díky za perfektní sezonu a postup až na Pohár
starosty OSH. Staršímu taktéž patří díky za reprezentaci SDH. Vedoucím za jejich čas a nervíky.
Všem dětem přejeme do dalšího ročníku hodně sil, spoustu úspěchů a pevné zdraví. Vedoucím
pevné nervy a sílu, neboť to dělají ve svém volném čase, který věnují dětem.
					
Za SDH Bolatice Andrea Pytlíková

Příměstský tábor mladých hasičů z Bolatic
V

pondělí ráno 15. 7. 2019 započal týdenní maraton příměstského hasičského táboru. Ráno
jsme se sešli na Autobusovém nádraží v Bolaticích a poté nasedli do autobusu směr Ostrava
a následně pak jeli vlakem do Frýdku-Místku. Naše kroky směřovaly na Svatojánskou věž, kde
nás již čekala paní průvodkyně. Vystoupali jsme 211 schodů, zažili zvonění zvonu ve věži a užili
si krásnou vyhlídku na město z vrcholku věže. Lahodným obědem byly zasyceny všechny žaludky,
a tak naše putování mohlo pokračovat. Nastoupili jsme do autobusu, který nás zavezl skoro
až před bránu firmy Marlenka. Po uvítání a výkladu historie této firmy, spojené s uspokojením
chuťových buněk místních výrobků, nás průvodce vedl dlouhou chodbou napříč výrobou. Všichni
jsme si tuto prohlídku velmi užili a dozvěděli se tak spoustu nových věcí.
Úterním vlakem a následnou cestou autobusem jsme navštívili zámek v Raduni s výkladem
a prohlídkou místního okolí. Využili jsme i čas čekání na autobus zpět, a tak jsme obešli 3 z 5
velkých rybníků v blízkosti zámku.
Středa patřila zábavnému dni v Bohumíně. Prvním zpestřením byla Mauglího stezka, kde se
vydováděli všichni, kromě vedoucích, které na ně dohlížely. Skoro dvě hodinky utekly velmi
rychle, a tak další štací tohoto dne byl minigolf opodál stezky. Děti se rozdělily do čtyř skupin
a můžu říct, že si zahrály velmi krásnou hru, neboť jim k tomu přálo i počasí. Velký hlad nás
zahnal na oběd a po něm jsme zamířili do aquaparku. Tady se už vydováděly i vedoucí, a to
nejen na tobogánu, ve vířivce, ale i proplaváním do venkovní části bazénu. Krásný den uběhl
velmi rychle a my se pomalu blížili k domovu.
Svinovské nádraží nás přivítalo ve čtvrtek ráno s odjezdem směr Brno. Bohužel nás výluka neminula, a tak v Hulíně naše osazenstvo nastupovalo do autobusu. Po příjezdu jsme si zašli složit
bágly na ubytovnu a poté již směřovali tramvají do Technického muzea v Brně. Návštěva muzea
se líbila nejen chlapcům, ale i dívkám. Vyzkoušeli si spoustu věcí ve fyzikální části, mohli se
posadit do starého auta, vyzkoušet si, jak funguje vodní mlýn a jiné. Tříhodinová exkurze všechny zmohla, a tak nezbývalo nic jiného, než nasytit hladové krky. Po utišení kručících žaludků
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vedla naše cesta na náměstí a poté na lasergame. Tady se zapojili opravdu všichni a hru si užili
naplno, neboť každý hrál sám za sebe, což byla velká výzva. Po skončení hry nám opět vyhládlo
a my tak mířili do pizzerie, nespočet pizz spadl do hladových bříšek a ke konci hodování jsme
popřáli ještě jedné z našich členek ke krásným 15. narozeninám. Večer se chýlil ke konci a naše
unavená těla padala do postelí v hostelu.
Ranní probuzení zásobováním nám až tak nevadilo, neboť jsme museli posnídat a nachystat se
na výlet na Macochu. Jízda vlakem a autobusem utekla rychle a my nastupovali na místní vláček
směr hlavní vchod jeskyně. Před studeným vzduchem uvnitř nás zachránilo sbalené teplejší
oblečení, a tak prohlídka mohla začít. Krásné pokochání nejen v jeskyni, i mimo ni a překrásná
plavba lodičkou ven byla, je a bude nezapomenutelným zážitkem. Výletování ale ještě neskončilo, protože nás čekala ještě příjemná vyjížďka lanovkou na horní můstek jeskyně. Krásný výhled
do jeskyně byl luxusní a taky zdolání několika schodů na nižší můstek neměl chybu.
Čas nás však tlačil, a proto jsme již nasedali na lanovku zpět, poté vláčkem do Skalního mlýna
na oběd. Ještě jsme stačili projít i stánky se suvenýry, které byly v místě, a již přistavený autobus
byl pro nás nástupem směr Brno. Chvíle času na zmrzlinu se po parném dni v Jihomoravském
kraji také našla. Večerní nástup do autobusu směr Hulín, posléze vlakem do Svinova, byl velmi
vyčerpávajícím zakončením celého týdne.

Informace o činnosti
SDH Bolatice
Z

důvodu rekonstrukce místního fotbalového hřiště se letošní Hasičská slavnost musela přesunout jinam. Poprvé v historii se tak Moravskoslezský pohár, do kterého je soutěž zařazena,
konal ve sportovním areálu na Borové. Počasí vypadalo zpočátku všelijak, ale déšť nás tentokráte minul.
Hasičskou slavnost zahájil úvodní nástup družstev doprovázený českou hymnou. Poté odstartovala mužská kategorie, které se zúčastnilo celkem 21 týmů. Předposlední tým startovního pořadí, extraligové družstvo z Prchalova, letos podruhé zavítal na půdu Moravskoslezského poháru
a jako jediný předvádí šestnáctkový čas (16:15), za který zaslouženě získává první místo. Prchalovské béčko se s časem 17:12 řadí hned za ně. Třetí příčku bere průběžně čtvrtý tým hodnocení
Moravskoslezského poháru Svoboda za čas 17:54. Po více než sekundovém prostřiku na levých
terčích se na čtvrté místo řadí Velké Hoštice (17:60) a na páté Hněvošice (17:83). Domácí družstvo mužů muselo trošku improvizovat se sestavou. Na proudech to bylo známé duo v podání
Standy a Kamila a za stroj se postavil Marcel. Klukům vepředu se podařily krásně vyrovnané
sestřiky - Standa nalevo sráží v čase 18:69 a Kamil napravo 18:73. Za vysokou osmnáctku však
berou kluci bohužel až 14. příčku.
Po zkrácení trati o 20 metrů jsme se mohli těšit na ženskou kategorii, které se letos zúčastnilo
11 družstev. Se startovním číslem čtyři se na start postavilo družstvo našich žen. Krásně rozběhnutý požární útok končí bohužel pětisekundovým prostřikem na pravém terči, a tak se holky
za čas 22:22 (napravo však 17:29) řadí na 8. příčku výsledkové listiny. První čas pod hranicí 19
sekund (18:45) se podařil až osmému týmu startovního pořadí, a to holkám ze Starého Jičína,
které se za tento výkon staví na bronzovou příčku. Jediný sedmnáctkový čas (17:11) v podání
Svobody znamená stříbro. Soutěž uzavíral požární útok děvčat ze Závady. Za svoji druhou letošní
šestnáctku (16:96) si holky odváží vítězství. Slavnostní vyhodnocení soutěže proběhlo krátce
po ukončení požárních útoků.
Po celou dobu slavnosti bylo pro návštěvníky z širokého okolí připraveno bohaté občerstvení.
Své štěstí si mohli vyzkoušet v hasičské tombole, která byla letos připravena i pro děti. Novinkou
bylo kolo štěstí. K poslechu i tanci hrála jako již tradičně naše Hasičská dechová hudba, jakou
se může pyšnit už jen málokdo. Letos slaví krásné 25. výročí svého vzniku.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem sponzorům a také těm, kteří se na přípravě a organizaci
slavnosti jakkoliv podíleli. Velké díky patří také návštěvníkům, kteří vytvořili nádhernou atmosféru.
					
Za SDH Bolatice Lenka Sedláčková
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Za sebe, jako hlavního vedoucího táboru, hodnotím tento týden jako velmi vydařený se spoustou zážitků, poznání, srandy a také i ukápnutí slziček. Adri Teichmannové, Pavle Jarošové, Ivet
Jarošové a Šimonu Plaskurovi chci za sebe a další vedoucí poděkovat za pomoc během táboru,
taktéž za milé dárky pro nás. Vedoucím, a to Janě Ratajové, Markétě Peterkové a Bronislavě
Malurkové, za to, že si vzaly volno a strávily ho v kruhu hasičském a za výpomoc během celého
týdne.
Těším se na vás všechny i v příštím roce a určitě i na další akce či pobyty s vámi.
					
Za SDH Andrea Pytlíková
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Klub seniorů Bolatice

D

ne 12. 6. se početná skupina seniorek, doplněna o rodinné příslušníky, účastnila
sportovní soutěže seniorů v Bělé. Po slavnostním nástupu a zpěvu hymny jsme naladily atmosféru dovádivým tanečním vystoupením. Některé z nás pomáhaly při obsluze
v restauraci, některé při činnostech týkajících se sportu. Jako každoročně byly jednotlivé
disciplíny fyzicky náročné, v letošním parném létě zvlášť. Soutěžící měli srdce na pravém
místě a svými výkony vybojovali mezi sedmi týmy první místo. Velmi jsme se z nádherného
umístění radovali.
Dne 7. 7., u příležitosti konání Festivalu kultury a řemesel v Hlučíně, vystoupila taneční skupina
s pochodem Radeckého. Poděkování patří panu Dominiku Theuerovi, který pohotově zastoupil
za chybějícího tanečníka a zhostil se úlohy Radeckého. Druhý tanec, rozpustilý tingel-tangel,
potěšil přihlížející obecenstvo a sklidili jsme za něj veliký potlesk.
Hodových slavností v Kysuckém Lieskovci jsme navštívili dne 21. 7. Mše svatá se konala v dopoledních hodinách na náměstí za hojné účasti věřících. Vysoká teplota byla předzvěstí odpolední
bouřky. Proudy deště a silný vítr mnohé ze stanů pobořily a bylo jasné, že další program bude
přesunut do sálu kulturního domu. Přesto jsme všichni za déšť a trochu ochlazení v letošním
suchém létě děkovali. Návštěva Hodových slavností odpoledne již nebyla taková jako v dopoledních hodinách. Program pokračoval a všichni účastníci svým vystoupením přispěli k pohodě
a dobré atmosféře.

Projekt Lyskor Polsko

V rámci projektu Lyskor, česko-polské společné vášně, country tance, určený pro taneční
skupiny a poznávání česko-polské kultury, jsme dne 22. 6. navštívili polské město Žory a v něm
country vesničku Twinpigs. Vesnička je postavena podle filmu z divokého západu a nabízí mnoho
atrakcí pro děti i dospělé. K poslechu a tanci hraje country živá hudba, taneční parket je na písku před posezením. Návštěva vesničky stála za to a doporučujeme ji všem milovníkům country.
Dne 22. 7. jsme navštívili polské město Ustroň. Celá skupina country tanečníků nacvičovala tance pro
společná vystoupení. Lázeňské městečko leží okolo řeky Wisly a nabízí mnoho příjemného vyžití. My
jsme využili velkého tanečního prostoru v nově postavené stodole, kde se tanečníci do sytosti vytančili.
Country festival na Křeménkách v letošním roce nabídl nádherný koncert Františka Nedvěda
a jeho skupiny. Bylo nám velkou ctí vystoupit s tancem Marietta před začátkem koncertu. Nevadily ani kapky deště při našem vystoupení, naopak, ještě krásnou atmosféru umocnily.
Byly jsme požádány, abychom vystoupily v Domově seniorů v Kyjovicích dne 11. 8. u příležitosti
Zámecké slavnosti a dne otevřených dveří, které domov seniorů každoročně pořádá. Program jsme
zahájily pochodem Radeckého. Svým vystoupením jsme potěšily seniory i jejich rodinné příslušníky.
Akce, na které se těšíme: dne 5. 9. zájezd po okolí Brněnské přehrady s plavbou, počátkem října
prezentace Klubu seniorů v Plzni.
Přijďte mezi nás. 					
Klub seniorů Bolatice
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Římskokatolická farnost Bolatice

Příspěvek za Římskokatolickou farnost Bolatice

P

otřebujeme chvíle, kdy je dobré se zastavit.
Stále se za něčím ženeme, před něčím utíkáme, stále na nás něco tlačí, něco nás pohání.
Jako bychom byli na neustálém útěku – před
neúprosnými termíny, přemírou informací, před
přesvědčením, že musíme být neustále on-line
a dostupní, před lidmi i před sebou samými. Dá
se říci, že dnešní člověk se někam řítí a chybí
mu v životě záchytné body. V důsledku toho dochází k odcizení se sobě samému.
Zapomněli jsme se ptát, kdo jako lidé
jsme a kam kráčíme. Proto je potřebné se čas
od času zastavit, odpočinout si, zarazit proud
myšlenek, dotknout se svého nitra a načerpat
tak potřebnou sílu.
Je zapotřebí dobře vyvážit odpočinek
a aktivitu, volno a práci. Právě tento řád zavedl už v 6. století svatý Benedikt pro své mnichy: Ora et labora – Modli se a pracuj. Anselm
Grün v knize Hory a údolí života píše, že ten,

kdo se pouze modlí, začíná se točit jen kolem
sebe. A naopak ten, kdo pouze pracuje, se
často jen bezmyšlenkovitě řítí kamsi kupředu.
I ve všedním dni tedy potřebujeme zastávky
k odpočinku, abychom se mohli znovu a s novou chutí pustit do práce.
Potřebujeme i chvíle, kdy nastane čas
udělat nový krok vpřed a vyrazit „na cestu“.
Říká se, že cesta existuje, ale není vidět; vytváří se, když člověk dělá kroky. A právě měsíc
září je pro mnohé obdobím, kdy se tyto nové
kroky dělají. Před námi se otevírá něco nového, jakýsi další nepoznaný obzor. A tak se nyní
podívejme na některé události, které čekají
naši farnost na začátku nového školního roku,
tzn. v měsících září a říjnu 2019.
Vracíme se k běžnému pořadu bohoslužeb. Mše svaté budou v pondělí v 18:00 hodin, v úterý v 6:30 hodin, ve čtvrtek v 18:00
hodin, v pátek v 18:00 hodin, v sobotu
v 18:00 hodin (s nedělní platností), v neděli
v 8:00 a 10:00 hodin. O prvních sobotách
v měsíci jsou navíc slouženy mariánské mše
svaté v 6:30 hodin a mše svatá na Borové je
vždy poslední pondělí v měsíci v 18:00 hodin.
Dětské mše svaté budou jako doposud slouženy vždy 2. a 4. neděli v měsíci v 10:00 hodin. Každou středu je také možnost účastnit
se tiché adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní,
a to v letním čase od 18:00 do 19:00 hodin

a v zimním čase od 17:00 do 18:00 hodin.
Od září se budeme opět moci zapojit do všech
pobožností, adorací a společenství, které byly
v období prázdnin přerušeny.
Úřední hodiny na faře budou v pondělí a v pátek od 16:30 do 17:30 hodin (v letním čase)
a od 15:30 do 16:30 hodin (v zimním čase).
Slavnost svatého Václava připadne
na sobotu 28. září. Svatý Václav žil v 10. století. Jde o českého knížete a světce, hlavního
patrona Čech a Moravy a symbol české státnosti. Velký vliv na jeho výchovu měla jeho babička, svatá Ludmila, manželka prvního historicky doloženého českého knížete Bořivoje.
Oba jsou známí také tím, že přijali křest přímo
od svatého Metoděje. Jejich vnuk Václav, který
byl později prohlášen za svatého, byl zavražděn ve Staré Boleslavi, v sídle svého bratra
Boleslava, jenž se poté chopil vlády.
Měsíc říjen je už tradičně zasvěcen Panně Marii Růžencové, a proto je v něm třeba
pamatovat zvláštním způsobem na modlitbu růžence. Růženec je rozjímání o dvaceti
zásadních okamžicích Ježíšova života, které prožívala také jeho matka, a připomíná
nejvýznamnější Boží činy. Jde o velmi silnou
modlitbu.
Slavnost patronky Ostravsko-opavské
diecéze, svaté Hedviky, si připomeneme
ve středu 16. října. Hedvika Slezská žila

na přelomu 12. a 13. století. Pocházela z Andechse v Bavorsku. Provdala se za Jindřicha
I., který se roku 1201 stal slezským knížetem.
Měla sedm dětí. Život jí přinesl mnoho utrpení, zejména smrt nejdražších, kterou přijímala
s odevzdaností do Boží vůle. Vedla asketický
život a ze všech sil pomáhala chudým a nemocným. Měla velký vliv na zakládání chrámů
a klášterů, a tím se zasloužila o povznesení života víry ve Slezsku. Za svou činnost se posléze
stala světicí a patronkou Slezska.
Od pondělí 28. října bude platit zimní
pořad bohoslužeb. Večerní mše svaté budou
v 17:00 hodin a úřední hodiny na faře v pondělí
a pátek od 15:30 do 16:30 hodin.
Konec měsíce října je rovněž časem přípravy na slavnost Všech svatých a den vzpomínky na všechny věrné zemřelé. Před touto
slavností bude rozšířena možnost svátosti
smíření. Podrobný rozpis zpovědních možností
bude zveřejněn v říjnových ohláškách, na vývěskách a na internetu.
Všechno má svůj čas. Je čas zastavit se,
načerpat potřebné síly, trpělivě čekat, a je čas
činit první či další kroky a jednat. Ze srdce
přeji nám všem, aby ten podzimní čas barev,
rozmanitostí přírody a pro mnohé i nových začátků byl časem dobrým a požehnaným!
Za Římskokatolickou farnost Bolatice
Pavlína Řehánková

Do naší farnosti přijede Mary Shaw, laická misionářka z Floridy
aktuálně procházíme a neumíme zastavit stále se opakující vzorce vážných pochybení. Srdce
každého z nás je nějak zasaženo. Někdy to jsou krvácející rány, jindy jen bolestivé šrámy a někdy
už to jsou jen jizvy, ale i ty mohou být stále citlivé.
Vnitřní uzdravení je proces. Někdy dlouhodobý a vyžaduje trpělivost. Týká se čtyř oblastí:
tělesné, emocí (vzpomínek), osvobození od útlaku Zlého a Spásy (poznání Ježíše jako Spasitele).
Jde v podstatě o krizi identity. Bez vědomí toho, kdo jsme, začínají duchovní problémy. Naše
hříchy pramení z reakcí na rány, které jsme prožili. Tyto překážky nás blokují ve vztazích a způsobují, že nejdeme kupředu. Mohou to být také lži o sobě, neodpuštění, zahořklost, vzorec trvalého
(opakujícího se) hříchu, okultní praktiky apod.
Přesné datum a podrobnosti okolo návštěvy Mary Shaw v naší farnosti jsou zatím v jednání
a po upřesnění budou včas zveřejněny ve farních ohláškách, v obecním rozhlase, na plakátech
a na internetu. Akce se bude konat v kostele sv. Stanislava v Bolaticích.
Nenechejme si ujít jedinečné příležitosti k setkání s touto významnou a zajímavou osobností! Všichni jsou srdečně zváni!
Pavlína Řehánková

Mary Shaw a Václav Čáp na duchovní obnově pořádané Modlitbami matek v Brně 2018

V

polovině října letošního roku přivítá naše farnost významného hosta, a to laickou misionářku z Floridy – Mary Shaw.
Mary Shaw, PhD., je původním povoláním zdravotní sestra a po doktorandském studiu se
stala školitelkou zdravotnického personálu. Od roku 1998 slouží jako misionářka a učitelka. Již
více než 15 let přijíždí do České a Slovenské republiky pod záštitou Renewal Ministries (Služby
obnovy). Pořádá semináře, konference a vede duchovní obnovy jak pro laiky, tak pro kněze
a řeholníky. Slouží především v oblasti modlitby za vnitřní uzdravení a osvobození, k čemuž
byla uschopněna mnohými charismaty. Má též vzdělání v oblasti duchovního doprovázení. Je
členkou katolické charismatické komise na Floridě. Vede modlitební společenství v Gainesville
na Floridě, kde také bydlí.
Tlumočit bude laický misionář, teolog a dlouholetý tlumočník maltského kněze a exorcisty
o. Eliase Velly - Václav Čáp, který návštěvy těchto osobností v českých zemích a na Slovensku
zprostředkovává a organizačně zaštiťuje a naši farnost také v minulosti několikrát navštívil.
Téma, o kterém bude řeč, je velmi široké a potřebné pro každého z nás. Týká se vnitřního
uzdravení, tzn. uzdravení srdce. Potřebujeme uzdravovat svá srdce. Uzdravovat ze všeho, čím
jsme v minulosti prošli, čím jsme byli zasaženi a také čím jsme sami hřešili. Možná i z toho, čím
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Někdy je dobré udělat čelem vzad
P

ři putování po horách někdy nastanou i situace, kdy
do cíle na vrchol vůbec nedojdeme. Cestou se například může nečekaně zhoršit počasí a spustí se liják.
Nebo se přižene bouřka, z mraků srší blesky a prudký
protivítr nám brání jít dál. Někomu z putujících se může
udělat špatně, nebo mu prostě dojdou síly. Přiznat si
pak, že nemá cenu v cestě pokračovat, nám často připadá hodně těžké. Ale je moudřejší otočit se v takových
okamžicích nazpátek a nepřepínat vlastní síly. Přiznat
si, že dnes nezvládnu dojít až nahoru, že právě teď
znám své meze a respektuji je – k tomu je zapotřebí
nejen moudrosti, ale také odvahy.
Jednou jsme například na túře v Alpách zabloudili. Neustále jsme se vzdalovali od cíle. Chtělo to tehdy
odvahu a moudrost přiznat si, že bude lepší obrátit se
nazpátek. Spletli jsme si cestu. Nedávali jsme pozor
a přehlédli jsme jeden rozcestník. Oklika, kterou jsme museli pak jít, byla nakonec tak dlouhá,
že už nemělo smysl držet se původního plánu. Místo toho jsme raději sešli dolů a vrátili se
do výchozího bodu své cesty.
Některým lidem působí skutečné problémy přiznat si, že by bylo lepší obrátit se a jít nazpátek. My jsme tenkrát dali svému obratu nový význam – cesta, po které jsme právě šli, byla
také zajímavá. Něco jsme na ní zažili, i když to nebylo právě to, co jsme měli původně v úmyslu.
Snažili jsme se tenkrát si tu zpáteční cestu navíc ještě nějak zkrátit. Samozřejmě jsme se

ale dočkali nového problému, protože pěšina po nějaké době úplně zmizela. Prostě skončila
v půlce svahu a my se museli probojovávat hustým porostem a brodit potok. Když je však člověk
ale na cestě ve společnosti přátel, připadne mu i něco takového jako legrace. Pak se pro nás
i taková nepříjemná oklika může stát dobrodružstvím.
Umět se obrátit patří k důležitým tématům v našem běžném životě
Umět se obrátit patří k důležitým tématům i v našem běžném životě. Možná jsme vystudovali a začali pracovat v určitém povolání. Jenomže pak nastane okamžik, kdy si uvědomíme, že
takhle už to dál nejde. Máme dost důvodů si říci: Tolik sil jsem přece vynaložil na to, abych vystudoval, tak teď zkrátka musím ve své profesi snést období suchopáru. I to totiž může mít smysl,
především když existují vyhlídky, že se vše zase změní k dobrému. Jsou ovšem i takové situace,
kdy si musím přiznat, že tahle cesta pro mě už skutečně nevede dál. Onemocním. Hromadí se
ve mně hořkost a zklamání. V tom případě je lepší otočit to nazpátek. Samozřejmě se zlobím,
mám-li uznat, že dosavadní cesta byla zřejmě zbytečná, ale – je tomu skutečně tak? Zpravidla
nikoli, vždyť jsem přece také nabyl nějaké zkušenosti a více poznal sebe samého. A rovněž jsem
poznával dosud neznámý terén. Jedno německé přísloví říká, že okliky nás dovedou k lepší znalosti toho místa, kde se nacházíme.
K umění žít patří i schopnost improvizovat
Naše dosavadní cesta skutečně nebyla marná. Stalo se pouze to, že na tomto místě nevede dál. Zcela svobodně a pokorně se proto můžeme rozhodnout, že se obrátíme a že si přiznáme
špatný odhad situace i to, že jsme zabloudili, poněvadž jsme přehlédli důležité rozcestníky.
Obrátit se nemusí znamenat totéž co ztroskotat, může to znamenat nový začátek. K umění žít
patří i schopnost improvizovat, proměnit čáru přes rozpočet v něco smysluplného.
Z knihy Anselma Grüna Hory a údolí života

Blahořečení P. Richarda Henkese
„Jdu i zde svou cestou s Bohem.
tech v širokém okolí.
Ano, Bůh je zde blíže než kdekoliv jinde, Osudné se Henkesovi stalo jedno kázání v březnu roku 1943 v Branicích, jemuž naslouchali
i němečtí velitelé umístění v tamním vojenském lazaretu. Ostře se v něm vyhrazuje proti totalitprotože ho také více potřebujeme.“
ním poměrům hitlerovského Německa. Řekl: „Současný režim nepotřebuje inteligentní občany,
ato slova napsal do dopisu z nacistické- ale jen stádo ovcí. V dobách prvotní církve byli věřící ochotni se za svou víru obětovat, vzdát se
ho vězení P. Richard Henkes, SAC, který všeho. Víra pro ně byla takovou hodnotou, že pro ni riskovali děti, rodiny, dokonce i život. Takový
působil na území Ostravsko-opavské diecé- postoj vyžaduje i dnešní doba. K výchově našich dětí v nacisty ovládaném školství mlčíme, ve veze. V jeho rodišti intenzivně probíhají přípra- řejném prostoru, který ovládá nacistická ideologie, mlčíme. Přichází doba, kdy nám možnost
vy na jeho blahořečení, které bude 15. září mluvit bude úplně vzata.“
2019 v německém Limburgu. Představme si
Jeho činnost byla neustále sledována gestapem. Na základě udání byl 8. dubna 1943 pro
tuto zajímavou osobnost blíže.
„pobuřování národa z kazatelny“ zatčen a odvezen do Ratiboře, kde v jednom dopise napsal:
Mládí, studia a první působení „Na počátku jsem se ještě modlil za své osvobození, ale nyní jsem se probojoval dál, a i kdybych
Narodil se 26. května 1900 v Ruppa- musel jít do tábora, řekl bych stejně tak ´Deo gratias´ jako při svém zatčení… Nyní nastala
chu, v německém Porýní. V roce 1919 vstou- doba, kdy my kněží následujeme svého Spasitele do Getseman a možná až na Golgotu… A tak
pil do řádu pallotinů, řeholního společenství, jež se snaží zapojit laiky do života církve. Na kněze už nemám strach.“
byl vysvěcen 6. 6. 1925 v Limburgu. Působil jako učitel, exercitátor, kazatel a nakonec i jako O potraviny se dělil s ostatními vězni
farář. Od roku 1931 působil v Horním Slezsku, a to v pallotinských studijních domech v Katscher
Z Ratiboře P. Richard Henkes zakrátko putoval do koncentračního tábora v Dachau. Na za(dnes Kietrz) a Frankensteinu (dnes Ząbkowice Śląskie). Vyučoval němčinu a dějepis, později čátku pobytu v Dachau vystřídal několik fyzicky náročných zaměstnání, nakonec se stal kantýnským
také latinu. Od roku 1938 pracoval v generálním vikariátu Branice.
na bloku číslo 17. Jeho úkolem bylo obstarávat pro vězně ze svého bloku poštu, zajišťovat jídlo
Postavil se jednoznačně proti národněsocialisa vyřizovat potřebné náležitosti ve vztahu k veliteli blotické ideologii a odvážně zvěstoval poselství křesťanku. Henkes i nadále pomáhal potřebným, kde mohl. Byl
ství. Věděl, že nacismus je uskutečňováním zla a neznám i tím, že se s kýmkoliv dělil o své potraviny.
návisti, a zároveň byl hluboce přesvědčen o velikosti
Odevzdat se radikálně Bohu
Ježíšova poselství lásky. Měl v sobě sílu a odvahu
„Člověk je vydán lidské krutosti, a tak má smysl
obojí nejen srozumitelně a nahlas pojmenovat, ale
jen jedno – odevzdat se zcela radikálně Bohu.“ (P. Ritaké konkrétně a prakticky uskutečnit. Když se v Něchard Henkes, Dachau)
mecku dostali k moci nacisté, Richard Henkes se proV situaci tyfové epidemie (v zimě 1944/1945 hladem
ti nim začal ve svých kázáních vyslovovat. Mluvil velmi
a epidemií skvrnitého tyfu zemřelo v Dachau asi 15 tiodvážně, podle evangelia, ale jasně protinacisticky.
síc lidí) se P. Richard Henkes obětavě věnoval duchovní
Tlak ze strany nacistů vůči Henkesovi kvůli jeho
péči českých vězňů. Spolu s dalšími 19 německými kněveřejným projevům sílil, a tak se představení řádu
žími a 20 polskými se přihlásil k ošetřování nemocných
pallotinů rozhodli, že nebudou riskovat zavření cír– zvláště Čechů – na bloku 17. Rozhodl se dobrovolně
kevních škol, a Henkese poslali do vesnice Branice,
vstoupit do infekčních karanténních bloků, aby sloužil
nyní těsně za polskými hranicemi v sousedství Úvalna
nemocným, i když věděl, že pravděpodobně kvůli tomu
na Krnovsku. Tam se Henkes stal ředitelem exercičnízemře. Táborové pravidlo bylo jasné: „Kdo se odváží
ho domu sv. Josefa. I na tomto místě se ale na něj zavstoupit mezi infekčně nemocné, nemůže se vrátit mezi
čal soustřeďovat zájem nacistů. A protože mu hrozilo,
živé“. P. Richard zde strávil tři měsíce svého života,
že bude muset narukovat do armády, byl jmenován
onemocněl a během pěti dnů, 22. února 1945, zemřel.
do funkce faráře ve Strahovicích na Hlučínsku.
Na prosby uvězněných pallotinů byla jeho mrtvola spáFarářem ve Strahovicích
lena odděleně. Jeho popel byl doručen do Limburgu.
Od roku 1941 byl tedy farářem ve Strahovicích
Tam jej bratři pallotini v den 20. výročí jeho primice, 7.
na Hlučínsku. Čerpal svou sílu z hluboké mariánské
6. 1945, uložili na svém hřbitově.
úcty a z Eucharistie. Kromě plnění povinností faráře
(Zpracováno za použití internetových zdrojů a diecése věnoval exerciciím v exercičním domě sv. Josefa
zního časopisu Okno č. 6/2019)
v Branicích a vystupoval jako kazatel na různých mísPavlína Řehánková
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sezonu. A co hlavně: vychutnáváme nejen všechny sklízené plody, ale taky si vychutnáme krásu
začínajícího babího léta.
Jiřinky – královny podzimu.
Karel Čapek byl nadšeným alpinkářem. Jeho pohled na říjen byl asi jiný než pěstitele zeleniny
nebo ovocnáře. Ale přiznejme si, že to zní lépe než konstatování, že se příroda ukládá ke spánku.
Zatímco některé květiny raší a klíčí, mnoho trvalek ještě stihneme vysadit. Je čas vysadit pivoňky
a cibule narcisů, tulipánů a lilií. Kvůli rozdělení tržeb producenti sadby a obchodníci přesunuli
v posledních letech prodej lilií a pivoněk na jaro, přestože nejlepší termín pro jejich výsadbu je
říjen. Na sklizeň mečíků si pohlídáme předpověď počasí, abychom sklízeli pokud možno za sucha. Jiřiny sklízíme co nejpozději. Až mráz spálí listy, ustřihneme lodyhy cca 15 cm nad zemí.
Hlízy vybíráme dříve, než hrozí promrznutí půdy. Téma skladování by bylo na samostatný článek.
Ošetřujeme kvetoucí chryzantémy. Jejich kvetení věští konec sezony. Pro užitkovou zahradu platí
přísloví „Michal z pole spěchal“ (po našemu „Michal z poľa spichal”). A protože Michala je 29.
září, je třeba v říjnu všechno sklízet: veškerou zeleninu i ovoce. Některé zimní odrůdy jablek co
nejpozději. Letošní rok nebyl ovoci moc nakloněn. Takže se sklizní moc práce nebude. Mám rád
teplou zimu, ale přírodě to moc nevyhovuje. Snad se letos dočkáme slušnější zimy se sněhem
a mrazem, aby se nejen zvedla hladina spodní vody, ale aby rovněž pomrzli někteří škůdci. Na typicky podzimní práce je ještě čas. Říjen je vhodný na procházky do vybarvených lesů a na houby,
pokud začnou růst. Každá část roku je krásná… Taková může být úroda.

„…Tento rozkvět zralého věku je mocnější a vášnivější než ty neklidné a prchavé hejble mladého
jara. Je v tom rozum a důslednost …” Tak vidí září v knize „Zahradníkův rok” Karel Čapek. Množstvím květů a pestrostí barev se září loučí s létem a celou vegetační sezonou. Kvetou podzimní
astry, jiřiny, chryzantémy. Vybarvují se jablka, hrušky nebo hrozny vína. Všemi barvami hýří
rovněž průběžně sklízená zelenina. Na záhony můžeme vysévat zeleninu pro přezimování: zimní
salát, špenát nebo polníček. Do pařeniště vysazujeme salát pro podzimní sklizeň. Pokračujeme
v ošetřování, zalévání a sklizni košťálové zeleniny, rajčat, paprik a tykvovité zeleniny. Pokud si
chceme trochu zaexperimentovat, zjistíme, že v září dozrávají v našich podmínkách melouny.
Posloucháme předpověď počasí, abychom zachránili před prvními ranními mrazíky citlivé druhy
zeleniny. Počátkem měsíce dokončíme letní řez ovocných stromů. Vyčistíme a vydezinfikujeme
sklepy a police k uskladnění ovoce. Sklízíme podzimní odrůdy jabloní a hrušní, koncem září
začínáme sklízet první část zimních odrůd. Kromě typicky podzimních květin ještě dokvétají
mečíky. Krátké nebo slabé květní klasy nenecháme kvést a vylamujeme je, aby mohly narůst
hlízy pro příští kvetení. Na chryzantémách vyštipujeme boční pupeny, aby byl vrcholový květ
mohutnější. Podle potřeby zaléváme a rostliny ošetřujeme postřiky. Vysazujeme a přesazujeme
trvalky a skalničky. Koncem měsíce začneme sklízet hlízy mečíků a vysazujeme drobné cibuloviny. Hlízy jiřin a begonií sklízíme až po prvních mrazech, které jim sežehnou listy. Trávník
ještě stále pravidelně sekáme. Na trávník i na květiny použijeme podzimní hnojivo, ve kterém Podzim je období, které hýří barvami opadajícího listí. Ale je to i období, kdy sklízíme poslední
Za ČZS Karel Matelský
převládá draslo. To pomáhá k vyzrání pletiv a u květin k založení květních pupenů pro příští úrodu a připravujeme zahradu na zimu.			

Na kolech okolo Pálavy

Hrad Galgenberg

Janohrad

Kaple sv.Huberta

Soutok Moravy a Dyje

Tři Grácie

Zámek Lednice

V

e dnech 29. 6. až 7. 7. 2019 podnikli bolatičtí turisté zájezd na kolech okolo Pálavy.
V sobotu jsme přijeli do campingu Pálava v Nových Mlýnech v blízkosti dolní nádrže, kde
jsme se ubytovali.
V neděli jsme absolvovali výjezd Lednicko-Valtickým areálem. Prohlédli jsme si zámecký park
Lednice, projeli kolem zámeckého rybníka až k minaretu a pak jsme vyrazili k Janovu hradu
zvanému Janohrad. Pokračovali jsme okolo Nového dvoru a chrámu Tří Grácií až do Valtic k baroknímu zámku.
V pondělí bylo opravdu velké vedro, tak jsme si udělali volnější den. Ráno jsme se okoupali
na štěrkovně a v podvečer jsme se projeli okolo Zaječí k rozhledně Dalibor. Večer jsme pak
strávili v místním sklípku ochutnáváním vína.
Úterní trasa nás provedla kolem všech tří nádrží – dolní Novomlýnské, střední Věstonické a horní
Mušovské. Po hrázi jsme pak dorazili do Brodu nad Dyjí a přes Klenotnice jsme se vrátili do Pavlova.
Ve středu jsme zavítali do zahraničí. Absolvovali jsme okruh Rakouskem. Po hraničních stezkách
jsme dojeli do obce Paysdorf. Zde jsme na jejich slavném náměstí u sousoší dvou mužů nesoucích hrozen ochutnali místní víno. Po krátkém odpočinku jsme pokračovali do obce Falkenstein.
Vyšlapali jsme na kopec se zříceninou hradu Galgenberg (425 m n.m.). Hraničními stezkami
nad Mikulovem a opět okolo nádrží jsme dojeli zpět do campu.
Ve čtvrtek jsme se nejdříve vrátili k Janohradu a pak jsme pokračovali okolo Dyje přes staroslovanské hradiště Pohansko. Zhlédli jsme zámeček se sochou svatého Rostislava a soutok
Dyje s Moravou. Zpáteční cesta vedla okolo kapličky svatého Huberta a znovu kolem chrámu
Tří Grácií. Zastávku na oběd jsme si udělali v Břeclavi. Bylo také nutné opravit přehazovačku
na kole jedné z účastnic.

V pozadí je Pálava

V pátek jsme vyjeli opět okolo nádrží. První zastávka proběhla v Přítlukách, kde jsme koštli
trochu vína. Pokračovali jsme do Věstonic a v podvečer jsme si užili Zaječí.
V sobotu většina opustila camp již ráno, ale někteří se ještě vydali opět okolo dolní nádrže
a směr domov nabrali až v neděli ráno.
Počasí nám tentokrát přálo, a tak jsme si užili mnoho krásných výhledů a ujeli mnoho spokojených kilometrů.						
Josef Blokeš
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SDH Borová

BOROVŠTÍ MLADÍ HASIČI PŘIVEZLI Z MISTROVSTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY TŘI ZLATÉ A JEDNU BRONZOVOU MEDAILI

Z

dravíme všechny bolatické a borovské občany.
V minulém vydání Bolatického zpravodaje jsme Vás informovali
o vítězství v krajském kole a postupu našeho družstva starších žáků
na mistrovství ČR. To proběhlo ve dnech 29. 6. - 1. 7. 2019 ve městě
Vlašim. Soutěžilo se o osm sad medailí z jednotlivých disciplín a devátou za celkové hodnocení. Borovské družstvo si vedlo skvěle! Vybojovalo si hned čtyři cenné kovy, tři zlaté a jeden bronzový. V tomto
směru bylo jasně nejlepším ze všech zúčastněných družstev! I přesto
na medaili z celkového hodnocení nedosáhlo.
Mohly za to chyby ve zbylých disciplínách. Každopádně na mistrovství naše družstvo zanechalo významnou stopu a zúročilo tak svou
dlouholetou tréninkovou dřinu.
V první den mistrovství proběhlo slavnostní zahájení na stadionu a v nedalekém parku také úvodní disciplína - branný běh. Do toho
jsme nasadili dvě pětičlenné hlídky. Ty měly za úkol na přibližně
dvoukilometrové trati plnit úkoly na šesti stanovištích. Úkoly se týkaly zdravovědy, topografie, střelby ze vzduchovky, vázání uzlů, požární
ochrany a překonání lanové překážky. Bohužel ani jednomu našemu
družstvu se nepodařilo dobře zastřílet. Ačkoliv jedna z našich hlídek
měla druhý nejlepší běžecký čas, ztráta ze střelby byla při vyrovnanosti všech soutěžních hlídek
klíčová. Z první disciplíny jsme tedy odcházeli až s dvanáctým místem. Tímto neúspěšným pokusem jsme se však nenechali rozhodit a řekli si, že zabereme v následujícím dni.
Druhý den mistrovství zahajovala disciplína požární útok CTIF. Tuto disciplínu jsme považovali za svou slabinu. I přesto, že jsme ji před mistrovstvím pilně trénovali, tak jsme v tréninku
nebyli schopni čas stlačit pod 42 vteřin. O to větší byla naše radost, když se v závodě časomíra
zastavila na hodnotě 38,90 vteřiny. Výsledný čas nám stačil na krásné třetí místo a první medaili. Zvítězilo družstvo z Manětína (Plzeňský kraj), před Pískovou Lhotou (Středočeský kraj)
a borovským družstvem. Všichni naši závodníci tedy měli obrovskou radost z prvního vavřínu
a možná z nich i spadla úvodní nervozita. To se asi potvrdilo hned v následující disciplíně,
kterou byla štafeta CTIF. Našich devět závodníků proběhlo celou čtyřsetmetrovou trať s různými
překážkami ve skvělém čase 67,63 vteřiny a ujalo se tak vedení, které jim vydrželo až do konce disciplíny. Pravda, při doběhu družstva z Bludova (Olomoucký kraj) se nám všem málem
zastavilo srdce. Hodnota jejich pokusu totiž byla 67,64 vteřiny a o pouhou setinu tak skončilo
na druhém místě. Třetí skončil Chlumec nad Cidlinou (Královéhradecký kraj) s časem 67,87
vteřiny. Poslední disciplínou druhého dne byla štafeta požárních dvojic. V té se nám už bohužel
tolik nedařilo a s časem 52,31 vteřiny jsme obsadili desátou příčku.

Závěrečný - třetí den mistrovství obsahoval disciplíny štafeta 4x60 metrů s překážkami,
požární útok a běhy jednotlivců na šedesát metrů s překážkami. Na tuto štafetu jsme si obzvlášť věřili. Obě naše čtyřčlenná družstva v tréninku dosahovala skvělých časů, a tak jsme
byli plní očekávání. Jako první na trať vyběhla naše „zajišťovací“ štafeta. Ta svůj úkol zvládla
na jedničku. Doběhla v čase 40,55 vteřiny a výrazně tak snížila tlak na naši druhou čtveřici. Ta
ve složení Adam Fischer, Míša Adamcová, Martin Blahetka a Tadeáš Uvara zaběhla fantastický
čas 37,72 vteřiny a získala tak pro naše družstvo již druhý titul mistrů republiky. Druhé místo ze
štafety si vybojovala Písková Lhota za čas 38,24 vteřiny a třetí Počepice za čas 38,56 vteřiny.
Poslední kolektivní disciplínou byl požární útok. Ač je to naše silná disciplína a krajské kolo
jsme vyhráli s dvousekundovým náskokem, útok na samotném mistrovství je více specifický,
a to především jednotným čerpadlem, které vlastní pouze pár sborů v republice. Ti ostatní mají
pouhých patnáct minut před disciplínou k tomu, aby se s tímto strojem podrobněji seznámili.
Majitelé těchto čerpadel jsou tak výrazně zvýhodňováni před ostatními družstvy. Bohužel, taková už je politika vedení českého dobrovolného hasičstva. Našemu družstvu se požární útok vů-

bec nevyvedl. S časem 25,91 vteřiny jsme obsadili až čtrnácté - předposlední místo v disciplíně.
Po této disciplíně již bylo možné vyhodnotit konečné umístění družstev. Po neúspěšném požárním útoku borovské družstvo kleslo z medailových pozic až na konečné šesté místo. Zvítězil
plzeňský Manětín, který tak obhájil loňské vítězství, druhé byly středočeské Počepice a třetí
olomoucký Bludov.
Následoval boj o poslední dvě sady medailí. Na programu byl závod jednotlivců o přeborníka a přebornici České republiky v běhu na šedesát metrů s překážkami. I zde jsme měli několik
želízek v ohni. Mezi děvčaty jsme nejvíce věřili Míši Adamcové a mezi chlapci mělo šanci získat
některý z cenných kovů trio Adam Fischer, Tadeáš Uvara a Martin Blahetka. Běhy byly ve svém
průběhu asi na půl hodiny přerušeny kvůli průtrži mračen a mokrá trať se následně stala velice
zrádnou. I přesto si naši závodníci vedli na výbornou. Míša zaběhla svůj první pokus za 13,14 vteřiny. Ten druhý vylepšila na fantastických 11,76 vteřiny a s přehledem si vybojovala titul mistryně
republiky. Její náskok od druhé závodnice v pořadí byl téměř půlsekundový.
To v žácích byly časy na nejvyšších příčkách v těsnějších rozdílech. Z Borovských si nakonec
nejlépe vedl Martin Blahetka, který vybojoval úžasné čtvrté místo s časem 12:45 vteřiny.
Na vítězství přitom Martinovi chybělo pouhých třicet setin a na medaili jen dvanáct. Každopádně
i čtvrté místo je v této konkurenci fantastickým výsledkem.
Závěrem článku musíme poděkovat všem našim reprezentantům! Jmenovitě to byli závodníci: Adam Fischer, Martin Blahetka, Bára Kubná, Kryštof Michalík, Jan Hoblík, Jakub Rybka,
Šimon Ceplý, Ondřej Lišaník, Michaela Adamcová a Tadeáš Uvara. Zapomenout nesmíme ani
na skvělé borovské fanoušky, kteří po celé mistrovství hnali naše družstvo mohutným povzbuzováním k medailím. Vystřídalo se jich tam téměř čtyřicet a vytvořili báječnou atmosféru. Poděkování si určitě zaslouží i naše obec a naši sponzoři, díky kterým mělo naše družstvo dobré
podmínky pro svou sportovní činnost. Pravda, k dokonalosti nám ještě stále chybí dostatečně
dlouhá dráha s tartanovým povrchem, která bohužel v obci i širším okolí chybí. Prvních pět
družstev v celkovém hodnocení letošního mistrovství má možnost přímo ve své obci nebo jejím
nejbližším okolí připravovat se na tomto povrchu. Tak doufejme, že i toto se podaří v blízké
budoucnosti pro děti z Bolatic a Borové vybudovat a třeba se z dalších mistrovství přiveze nějaká
ta medaile i za celkové hodnocení. 				
SDH Borová
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Borovští mladí hasiči
zazářili také ve Slezském
poháru

S

lezský pohár je seriál čtyř závodů v běhu na šedesát metrů s překážkami. Závodníkům se
za umístění v jednotlivých závodech přičítají body a dle součtu po posledním závodě se
vyhodnotí vítěz tohoto seriálu. V loňském roce Borovští ovládli dvě ze čtyř kategorií. V mladších
žákyních zvítězila Rozálie Pospíšilová a ve starších žácích Martin Blahetka. I letos se tito dva
závodníci snažili svá vítězství obhájit. Martin to měl těžší o skutečnost, že jeden ze závodů se
termínově překrýval s mistrovstvím ČR, a tak jej musel vynechat. V samotných závodech si vedl
následovně: v Borové skončil těsně druhý, v Opavě zvítězil, závodu v Kravařích se tedy nezúčastnil a v závěrečném kole v Bruntále obsadil čtvrté místo. Celkově posbíral 104 bodů a skončil na druhém místě. První byl Filip Němec z SDH Kyjovice (115 bodů) a třetí Petr Pustelník
z Hněvošic (92 bodů). Nejlepšího času dosáhl v Bruntále, kde v nádstavbové části, která se již
nezapočítává do hodnocení Slezského poháru, zaběhl v semifinále 11,73 vteřiny a vytvořil si tak
i svůj nový osobní rekord. S tímto časem postoupil do finále, které následně také vyhrál. Skvěle
se tak rozloučil s kategorií starších žáků, protože jeho následující závod už bude za kategorii
dorostenců, do které přechází. Podobným kouskem se v Bruntále blýsknul také jeho kolega
Tadeáš Uvara, který si vylepšil svůj osobní rekord na hodnotu 12,83 vteřiny a v bruntálském závodě obsadil skvělé páté místo. V Slezském poháru byl nakonec hodnocený na devátém místě,
ovšem s absencí dvou ze čtyř závodů.

V kategorii mladších žákyň byla situace velice těsná. Borovská závodnice Rozálie Pospíšilová zvítězila v Bruntále, druhá byla v Opavě a čtvrtá v Kravařích i na domácím závodě v Borové.
Ani tyto skvělé výsledky však Rozálii nestačily k vítězství. Celkově posbírala 104 bodů a skončila
třetí o pouhé tři body. 107 bodů posbíraly obě její konkurentky, Petra Mazzolini z Ostravy - Svinova i Adéla Žouželková z Řídče. O vítězství Petry nakonec rozhodl součet umístění z jednotlivých závodů. Každopádně i třetí místo je pro naši závodnici úžasným výsledkem. Navíc jí patřil
i nejlepší čas sezony, který zaběhla v semifinále v Bruntále. Jeho hodnota byla neuvěřitelných
14,32 vteřiny a vytvořila si tak i svůj nový osobní rekord. I ona se tak skvěle rozloučila se svou
kategorií. V následujícím závodě již bude závodit za starší žákyně.
Závěrem tedy přejeme našim závodníkům, aby se jim i nadále dařilo a vozili do Borové
další skvělé výsledky. Pokud byste je chtěli v jejich snažení povzbudit, jste srdečně zváni na první závod nového ročníku Slezského poháru, který se uskuteční 8. září od 13:00 ve sportovním
areálu v Borové.					
SDH Borová
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Provaznická výroba v Bolaticích
slaví sedmdesáté výročí

Kdysi...

S

Foto: archiv Lanexu

polečnost Lanex slaví kulaté výročí, letos uplynulo sedmdesát let od zahájení provaznické
výroby v Bolaticích. Významnou událostí je to nepochybně nejen pro samotnou firmu, ale
také pro obec Bolatice, které existence továrny na výrobu lan na jejím území zčásti vtiskla její
dnešní charakter.
Základy provaznické výroby v Bolaticích položil v roce 1949 místní podnikatel Eduard Višňovský,
který přemístil svou provaznickou živnost z nedaleké Chuchelné do bývalého bolatického statku zničeného válku. Svou firmu, vyrábějící
ještě poměrně primitivním způsobem lana
a šňůry, nazval Slezská provazárna. Na začátku padesátých let po znárodnění byla
provazárna začleněna do národního podniku Konopa. Počet zaměstnanců se z několika desítek rozrostl až na 190, do Bolatic
se sestěhovaly mechanické stoje a zařízení
na výrobu lan ze všech koutů republiky.
V dalších letech prošel podnik několika
reorganizacemi a postupně byl začleněn
do národního podniku Lýko a později
do národního podniku Juta. Zásadní rozvoj
firma prodělala už ve druhé polovině 60.
let, kdy se do výroby zakoupily první moderní italské stoje na výrobu stáčených
lan. V osmdesátých letech se podnik začal
významně orientovat na export, jeho produkty ale nebyly konkurenceschopné, proto se masivně investovalo do moderních
technologií. Na akciovou společnost Lanex
se firma transformovala v roce 1992. Její
výrazná orientace na kvalitu přinesla ovoce
v podobě postupného zvyšování podílu exportu, který v devadesátých letech dosahoval až sedmdesáti procent obratu. V roce
2014 koupil Lanex od Equity fondu její současný majitel Rudolf Bochenek a zařadil
ho do silné české skupiny BR Group, jejíž
součástí je také sousední Conrop, který
loni otevřel továrnu ve slovenském Trebišově, další firma s produkcí specializovanou na horolezecké vybavení Singing Rock, společnosti
Lucco, PF Plasty, Komas, Spojmont Ostrava a polský Stradom. Skupina BR Group, která působí
na mezinárodním trhu především v oblasti textilního průmyslu, výroby dílů pro automotiv a strojírenství, zaměstnává přes 2 tisíce lidí, její obrat v roce 2018 činil 3,6 miliardy korun. Samotný
Lanex dosáhl loni obratu 855,6 milionu korun, v roce 2017 to bylo 786,4 miliony korun, EBITDA
za rok 2018 činila 33 milionů korun. Lanex má navíc dceřiné firmy v Rusku a Polsku. Aktuálně zaměstnává 405 lidí. Za poslední čtyři roky výrazně vzrostly průměrné mzdy zaměstnanců,
mzdové náklady loni narostly o 17 milionů korun oproti roku 2017, a oproti roku 2015 dokonce

o neskutečných 54,7 milionu korun. Na export již jde více jak 90 procent celkové produkce.
„Společnost Lanex je vlajkovou lodí naší skupiny. Jsme hrdí na to, že součástí BR Group je firma
s tak silnou tradicí, sofistikovanou výrobou a obrovským potenciálem,“ uvedl majitel BR Group
Rudolf Bochenek.
„Úspěšný rozvoj podniku po celou jeho historii umožnilo zejména silné zázemí kvalitních zaměstnanců, kteří z velké míry pocházejí právě z Bolatic. Bez jejich přičinění by firma nemohla
dosáhnout svých současných výsledků. V obci se zároveň nachází mnoho výborných podnikatelů,
se kterými spolupracujeme na výrobě specializovaných strojů pro naši výrobu. Kvalita jejich
výrobků je na světové úrovni, což můžeme směle potvrdit, neboť nakupujeme některé složité
technologické celky i ze zahraničí, například z Německa, Itálie, Španělska,“ konstatoval ředitel
společnosti Lanex Martin Václavek.
Práci ve firmě už od začátku její existence nacházelo a stále nachází mnoho občanů Bolatic.
Ze čtyř stovek zaměstnanců je jich v současnosti přímo z Bolatic více jak sto, a dalších 130
bydlí v nedalekém okolí. Další pracovní příležitosti pro místní lidi vytváří sousední Conrop, kde
pracuje 46 obyvatel Bolatic a dalších 66 z nedalekých obcí Hlučínska.
Přítomnost stabilního zaměstnavatele je pro každé město či obec výhodou, zvláště když jeho výroba významně nezatěžuje životní prostředí. Produkce lan s využitím moderních technologií patří
k čistší výrobě, která nijak výrazně neznečišťuje ovzduší. Lanex navíc podporuje nejen samotnou
obec, ale pravidelně finančně přispívá také na činnost místních dobrovolných hasičů, fotbalového klubu, základní školy i Charity Opava, která pro obec zajišťuje některé sociální služby.
„Přesto jsme si v Lanexu vědomi, že činnost tak velké firmy ovlivňuje každodenní život obce a má
i své negativní stránky. Velmi nás zajímá, jak občané firmu vnímají a uvědomujeme si, že naše
nejbližší sousedy trápí hluk z továrny. Bohužel je to dáno historickým vývojem, protože obytná
zástavba se postupně přiblížila až k areálu podniku. Děláme proto maximum, abychom omezili
šíření hluku z výroby do obce,“ ujistil ředitel Václavek.
V posledních letech proto firma přijala mnohá opatření. Vyměnila všechna stará okna za nová,
izolovaná. Vysázela kolem firemních objektů zeleň, která by měla alespoň částečně odclonit okolí
od hluku. Nahradila starší hlučné kompresory ve výrobě novými, s tišším provozem. Opravila komunikace uvnitř areálu, aby snížila hlučnost při pohybu vysokozdvižných vozíků. Důsledně dodržuje
noční klid, což znamená, že od 18 hodin již žádné vozíky nejezdí a v době od 22 hodin jsou všechna

okna a vrata firemních objektů zavřená. V sobotu je provoz vozíků povolen až od 8 hodin. O sobotách a nedělích navíc platí zákaz nakládání kamionů, aby nakládka nenarušovala víkendovou
pohodu obyvatel obce. Firma také vybudovala mimo centrum Bolatic parkoviště, aby zaměstnanci
Lanexu neblokovali místním obyvatelům parkovací místa u nedalekého obchodního centra.
„Provádíme pravidelná měření hluku a plánujeme zavedení ještě dalších opatření,“ slíbil ředitel
Václavek.
Ivana Gračková
mluvčí skupiny BR Group
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Jedenáctý ročník Festivalu kultury a hlučínských
řemesel je za námi

M

írové náměstí v Hlučíně hostilo již pojedenácté Festival kultury a hlučínských řemesel. V neděli 7. července se zde již tradičně představily folklorní a taneční soubory a kapely z celého
Hlučínska. V rámci bohatého programu se představily kapely Hasičská dechová hudba Bolatice,
Hlučíňanka, Slezská kapela a Dolbend, folklorní soubor Vlašanky a taneční soubory Bolatické
seniorky, Vřes, Slunečnice, Bobři, seniorky ze Závady a mažoretky MK Ballerisimo Hlučín.
Součástí festivalu byl jako každoročně jarmark řemesel. Letos si návštěvníci mohli zakoupit
paličkované výrobky, keramiku, skleněné vitráže, bižuterii, pletené a ručně šité dekorační předměty, výrobky pletené z papíru apod. Ochutnat mohli např. domácí kozí sýry, bramboráky, regionální pivo a samozřejmě hlučínské koláče.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím za prezentaci toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků, městu
Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc při přípravách i při samotné koordinaci festivalu,
obci Vřesina za zapůjčení prodejních stánků a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční
podporu celé akce. Za rok opět na viděnou!
Lenka Osmančíková

Nová posezení

a informační cedule s mapou
cyklostezek na Hlučínsku

V

letošním roce pořídilo Sdružení obcí Hlučínska
ve spolupráci s obcemi 44 ks posezení a 29 informačních cedulí s mapou cyklostezek Hlučínska.
Mobiliář byl umístěn do okolí cyklotras a cyklostezek
na Hlučínsku tak, abyste jej mohli v hojné míře využívat k zastavení a odpočinku při svých
cestách po regionu. Na zakoupení mobiliáře získalo Sdružení obcí Hlučínska dotaci ve výši
250 833,35 Kč z dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji
pro rok 2018“.
						
Lenka Osmančíková

Darování krve se starosty Hlučínska

3. a 10. 10. 2019

Transfuzní stanice Opava

Nejbližší kulturní akce
září, říjen:
září - Evropský týden mobility + vyjížďka na kolech
14. 09. - Sportovní den pro celou rodinu (areál ZŠ)
21. 09. - KOBZOLFEST (skanzen)
27. 09. - zábavný pořad Lukáše Pavláska Kdo nepláče,
není Čech (KD)
říjen - Cyklo vyjížďka
05. 10. - Barevný večer (KD)
08. 10. - Den zdraví (KD)
09. 10. - Cestovatelská přednáška s Petrem Nazarovem
15. 10. - seminář „Práce se stresem“
17. 10. - Zdravé vaření s kulinářem Petrem Stupkou (KD)
19. 10. - Maškarní ples pro dospělé (KD)
22. 10. - Den strašidel (průvod + areál FK)
29. 10. - přednáška spojená s ochutnávkou „Čokoláda a víno“
						
Gabriela Bočková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

červenec - srpen 2019

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

3
20

Úmrtí
- Počet od minulého vydání
- Počet od začátku roku

8
25

Jubilanti
91 let – 1, 90 let – 1, 85 let – 1, 80 let – 11,
75 let – 3, 70 let – 6,
Diamantová svatba - 1
Zlatá svatba - 3
				Marcela Bochňáková

H

asiči z Bolatic za přispění obce Bolatice uspořádali 27. 7. 2019 nultý ročník zatím neveřejné, pohodové soutěže o nejlepší polévku. Do soutěže se přihlásily tři kolektivy složené
z členů dobrovolných hasičů, aby se ucházely o vítězství v této soutěži.
Při odpolední a podvečerní ochutnávce polévek si mohli návštěvníci skanzenu poslechnout
a zazpívat si s harmonikářem p. Edou Krakusem, pro děti bylo připraveno kouzlení s mladým
nadějným kouzelníkem Tomášem Dudou a v neposlední řadě vystoupila Hasičská dechovka,
kterou vtipně doprovodil p. Artur Kubica z Českého rozhlasu Ostrava.
Samozřejmostí celé akce byly nejenom polévky, ale taktéž chutné a bohaté občerstvení připravené našimi hasiči, velká tombola pro děti i kolo štěstí pro dospělé.
Tento nultý ročník byl zatím uzavřený, ale pro příští ročníky je uvažováno o soutěži otevřené,
tzn., že se do soutěže mohou přihlásit i kolektivy širší veřejnosti.
Velké díky patří všem organizátorům, účinkujícím i vítěznému kolektivu p. J. Philippa, který
uvařil, dle hodnocení publika, nejlepší polévku.
							
Jiří Langer

Staré rodinné recepty jsou poklady.
Podělte se o ně!

Z

apisovala si vaše maminka či babička recepty? Předává se u vás v rodině po generace tradiční recept? Podělte se o ně s námi!
Tak zní výzva přicházející z Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu Filozoficko-přírodovědecké
fakulty Slezské univerzity v Opavě.
Cílem je záchrana receptů tradičních pokrmů, včetně těch nejobyčejnějších.
Více informací najdete v přiloženém letáku.
Slezská univerzita v Opavě
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Country festival Křeménky

O

bec Bolatice plánovala delší dobu koncert Františka Nedvěda s kapelou. Proto jsme oslovili
bolatické myslivce, abychom společnými silami uspořádali Country festival Křeménky.
tradiční první termín - srpnovou sobotu - jsme do Křemének pozvali kapely COUNTRY S.R.O.,
KAMARÁDI a také kapelu TIE BREAK, která doprovázela Františka Nedvěda.
Během odpoledne nám seniorky zatančily country tance a také přijeli předvést své umění tanečníci ze Štítiny. Pozvání přijali i motorkáři z Bolatic a okolí.
Myslivci doplnili krásnou pohodovou letní akci vynikajícím občerstvením a také vzornou přípravou areálu.
Počasí sice místy trošku zlobilo, ale mírný krátký deštík vyčistil vzduch i zem, ze které se po dešti
tolik neprášilo.
Všem spolupořadatelům patří za jejich ochotu, snahu a píli velký dík!
						
Gabriela Bočková

Chcete vědět, KDO nebo CO
znečišťuje ovzduší v obci?

P

okud chcete opravdu vědět, KDO nebo CO znečišťuje ovzduší v obci, přijďte na přednášku,
kterou pořádá obec Bolatice ve spolupráci s pracovníky Českého hydrometeorologického
ústavu v Ostravě (dále jen ČHMÚ) ve středu 4. září od 17.00 hod. v sále kulturního domu.
Mj. se dozvíte, jak a čím je znečištěné ovzduší, co způsobuje ono znečišťování, jak nám a především našim dětem škodí a jak se můžeme chránit proti těmto špatným vlivům.
A proč zrovna naše obec je v hledáčku ČHMÚ? Bolatice jsou snad jediná obec, která již více jak
10 let měřila znečištění ovzduší v obci. Výsledky měl k dispozici i ČHMÚ. A když pak dostal ČHMÚ
za úkol zjistit, jaké je znečištění v kraji, vybral do mezinárodního výzkumu i naši obec.
V posledních dvou letech probíhala v naší obci čtyři měření, 2x v listopadu a 2x v únoru. A výsledky opravdu nejsou pro naši obec (i celé Hlučínsko) právě nejlepší.
Protože se připravuje ještě další mezinárodní měření znečištění ovzduší, budeme opět zařazeni
do výzkumu. Dokonce by měli u nás provádět i měření složení prachu na cestách!
Můžeme tak být první, kteří budou znát přesné složení znečištěného ovzduší a prachu v obci a také
můžeme být první, kde se provedou patřičná opatření, aby došlo k výraznému zlepšení ovzduší.
						
Herbert Pavera
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pokračování ze str. 1

Vystoupení všech účinkujících jsme se snažili vybrat citlivě, abychom nabídli každé věkové kategorii něco dle jejich gusta.
Velkým poděkováním bylo, když se v neděli po Dožínkách telefonicky ozval sám pan Marcel
Zmožek (zpěvák, který nám zpříjemnil se svou manželkou slavnostní sobotní podvečer) a řekl:
„Je jedno, jestli připravuješ akci, zpíváš nebo vaříš svíčkovou. Když to děláš srdcem, vždy je to
znát!“ Což byla pro nás, pořadatele, pro dobrovolníky a nadšence, kteří zdobili ploty, přispěli
finančně, materiálně, vlastníma rukama, vystoupením, účastí apod., obrovská pochvala! Snad
vás všechny ty, kteří se zapojili, tato upřímná lichotka potěší stejně, jako potěšila nás, organizátory.
K celkovému dojmu z akce jistě přispělo i pěkné počasí, a to i přesto, že se kulturní program
odehrával na hřišti, které je kvůli rekonstrukci dočasně proměněno ve staveniště.
						
Gabriela Bočková
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Životní jubileum RNDr. Zdeňka Gáby – 80 let
D

ne 2. 8. 2019 se dožil významného životního jubilea geolog Zdeněk Gába. Většinu svého
života strávil v práci ve Vlastivědném muzeu v Šumperku. Zde se zabýval ledovcovou tematikou, výzkumem bludných balvanů a ledovcových uloženin. Je to největší odborník na tuto
tematiku u nás. Ze svých výzkumů vydal celou řadu výzkumných zpráv i několik knih. Uskutečnil
veliké množství přednášek i instalaci expozic souvků, včetně jejich určení, v některých muzeích
severní Moravy.
Inicioval vznik „Kruhu pro výzkum souvků“, jehož byl zakladatelem. Zabýval se také historií
výzkumu a sběru souvků v moravskoslezské oblasti.
Jeho kniha „Ledovcové souvky moravskoslezské oblasti“ je stále nejlepší učebnicí pro všechny
sběratele souvků. Co to je souvek? Souvek je horninová částice transportovaná ledovcem
o rozměrech nad 1 cm. Nad 25 cm už to je bludný balvan. Kniha „Společenstvo ledovcových
souvků u Kolnovic“ byla vydána v letošním roce.

podobě pro svou potřebu i pro veřejnost. K dispozici je na webových stránkách obce Bolatice
v odkazu „Skanzen“. Taktéž je k dispozici v knihovně Bolatice, včetně knih týkajících se souvkové tematiky a přírody.
Zdeněk nechyběl ani na jednom setkání souvkařů. Přes zdravotní problémy a velkou vzdálenost ze Šumperku si nikdy cestu do Bolatic nenechal ujít. Jako zakladatel našeho kruhu má
obrovskou radost, že se tato činnost neustále rozvíjí při muzeu v Bolaticích, které se tak stalo
centrem souvkařů. Na schůzkách rozdává radost nad nálezy vzácných exponátů, předává své
zkušenosti s určováním hornin, dobrou náladu a povzbuzení pro další sběry hlavně začátečníkům a případně jim naznačí lokality, které by stály za další výzkum.
Od počátku vydávání našeho zpravodaje do něj pravidelně přispívá odbornými články, určením
různých souvků a fosilií a hlavně svými názory.
Z posledního dopisu ze dne 28. 5. 2019:
V Bolaticích se mi líbilo, viděl jsem zas věci, které jsem nikdy neviděl…

V roce 2013 byla otevřena ve Skanzenu lidových tradic v Bolaticích největší expozice souvků
a pazourků v České republice. Zdeněk Gába mi pomohl s jejich určováním. Několikrát jsme se
setkali u mne doma v Hlučíně a v Šumperku.
V roce 2015 začal při muzeu souvků rozvíjet další činnost - „Kruh pro výzkum souvků“. Začali jsme organizovat ve skanzenu schůzky „souvkařů“. Na těchto setkáních si vyměňujeme
zkušenosti, určujeme nálezy, navazujeme bližší kontakty i s novými zájemci. Tato setkání jsou
určena i pro veřejnost. Na každou schůzku dorazí noví zájemci, abychom jim určili jejich nálezy,
případně poradili, jak řezat a leštit kameny. Všechno však nelze určit, jelikož zde ledovec donesl
značné množství hornin z celé severní Evropy.
V roce 2015 jsme zároveň začali vydávat 4x ročně informační zpravodaj „ Souvky“ v elektronické

Zdeněk Gába na setkání při určování souvků

Foto: Růžena Marková

Milý Zdeňku,
děkujeme Ti za vše, co jsi vykonal pro muzeum souvků v Bolaticích. Přejeme Ti v dalším životě
hlavně mnoho zdraví a rodinné pohody.
Za „Kruh pro výzkum souvků“ Jiří Dudek

Taneční pár obce Bolatice a obce Bělá

BOLATICKÝ MLADÝ TALENTOVANÝ TANEČNÍK
D

amián Šoltys, 9 let, BOLATICE, tvoří taneční pár s Anetou Segsulkovou, 10 let, Bělá tančí
spolu standartní a latinskoamerické tance.
Tento dětský taneční pár začal spolu tančit v březnu 2018 v Klubu sportovního tance KD Hlučín
pod vedením trenérů - mistrů České republiky ve sportovním tanci - Jakuba a Lenky Davídkových.
Obě děti patří mezi velmi talentovaný dětský taneční pár na Hlučínsku.
Díky neustále se zlepšující taneční úrovni jim byla nabídnuta možnost trénovat s aktuálními
mistry světa v deseti tancích Konstantinem Gorodilovem a Dominikou Bergmanovou. Dále pak
s polským mistrem Adamem Krolem.
Oba tanečníci absolvovali soustředění na Slovensku v Michalovcích pod vedením šesti mezinárodních trenérů tance.
Tento pár se v lednu 2019 zúčastnil mezinárodní soutěže DANSOVIA GRAND GALA v Bratislavě,
kterou pořádal známá osobnost pan Peter Modrovský pod vedením Českého rozhlasového orchestru Gustava Broma a mezinárodní poroty ve složení: Bryan Watson - Jihoafrická republika,
Frank Wenables - Anglie, Sylvia Pitton - Itálie a další hosté z celého světa, kde se tomuto páru
podařilo postoupit do semifinále.
V minulé taneční sezoně si tento pár vytančil 17 medailí, 4 pohárová umístění a vyšší výkonnostní taneční třídu D.
Celkově tedy můžeme celý ročník hodnotit pozitivně a poděkovat tanečnímu páru za jejich výsledky v soutěžích napříč Českou republikou.
Příprava na nový soutěžní ročník začala v červenci týdenním soustředěním a dalšími hodinami
tréninku ve volném čase i o prázdninách.
Této dvojici děkujeme a přejeme mnoho dalších tanečních úspěchů a tréninkovou píli, která je
základem pro každý výkonnostní růst.			
Ladislav Šoltys
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9. ročník Amatérského turnaje v plážovém volejbale je již za námi

D

ne 13. 7. 2019 proběhl již 9. ročník Amatérského turnaje v plážovém volejbale, celý tento
turnaj proběhl v areálu bolatického koupaliště na tamním nově z rekonstruovaném volejbalovém hřišti. Jako první věc před vyhodnocením turnaje bych rád poděkoval všem, kteří
se na této rekonstrukci podíleli a stihli ji v tak krátkém čase. Proto bych rád poděkoval obci
Bolatice, pracovníkům Technických služeb Bolatice a pracovníkům areálu koupaliště.
Na 9. ročník se přihlásilo celkem 18 týmů, které jsme bohužel kvůli kapacitě hřiště museli
redukovat. I přes tuto redukci trval celý turnaj až do večerních hodin, což se spolu se střídajícími se přeháňkami podepsalo na únavě všech týmů. Přesto byl tento ročník na velmi vysoké
úrovni, bylo vidět, že týmy mají chuť se rvát o každý bod a nebylo nouze o dlouhé výměny.
Základní skupiny a následující vyřazovací pavouk však ukázal, kdo do finálních zápasů ušetřil
nejvíce energie. O první místo se utkali Míša Miketová - Jan Miketa, proti nim nastoupili Jakub
Motyka - Mia Mrcela.
První jmenovaný tým byl nakonec lepší, avšak druhý jmenovaný tým si odvezl kromě ceny z dru-

hého místa také ocenění pro nejlepšího hráče a pro hráče z největší dálky, protože Mia Mrcela je
původem z chorvatského Splitu. Třetím nejlepším týmem se stala dvojice Ivana Bočková - Martin
Pačka. K dalším významným oceněním uděleným na turnaji musím zmínit pohár o nejlepší hráčku, který získala Anna Nedvědová. Dále pohár pro nejsnaživějšího hráče získala Lucie Kurková.
A v neposlední řadě mezi hráči nejžádanější trofej pro nejoblíbenější tým získala dvojice Eliška
Sněhotová - Lucie Kurková.
Závěrem bych rád co nejsrdečněji poděkoval všem našim ochotným a štědrým sponzorům: obec Bolatice, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, koupaliště Bolatice,
Archeologický klub studentů Slezské univerzity, Výroba nábytku Baránek, Zahradnictví Mazal,
Elektromontáže Pavel Rataj, Autobazar Petr Sněhota, Kosmetika Monika Fojtíková, hřiště Bolatice - hospoda Barca, Globus, Marie Macháčková, Webber - Ivo Fojtík, rodina Nedvědova,
Eliška Borowiecká a Petr Zwettler. Díky patří i celému organizačnímu týmu. Tak příští rok snad
na desátém ročníku na viděnou!					
Petr Rataj

BOLATICKÝ ZPRAVODAJ

čer venec - srpen 2019

Inzerce/Kultura/Sport

30

Úspěch mladých bolatických florbalistů
F

lorbal má v Bolaticích již dlouholetou tradici, a protože zdejší florbalový klub FBC Letka je
spíše klubem menším, „zapůjčujeme“ naše talentované hráče do větších klubů, kde se pak
formou hostování zúčastňují velkých celostátních turnajů.
Největší letní florbalový turnaj pro mládež se koná každoročně v Praze. Na tamní Prague Games
se sjíždějí týmy z celého florbalového světa. Na letošním 16. ročníku startovalo 409 týmů ze
čtrnácti zemí světa.
Proto máme velkou radost, že naši hráči z Bolatic, Tobiáš Plaček a Matěj Šoltys, byli na tomto tur-

Vážení spoluobčané,
na základě pozitivních zkušeností z minulosti pro Vás obec Bolatice zajistila možnost snížit si
své náklady za elektrickou energii a zemní plyn prostřednictvím služby LICIT, kterou na trhu
využívá již více než 40.000 spotřebitelů.
Co je LICIT?
Unikátní služba, jejímž poskytovatelem je největší e-aukční síň v České republice, společnost
eCENTRE, a.s. LICIT díky využití principu sdružené poptávky a elektronické aukci zajišťuje domácnostem i firmám výhodné ceny a férové podmínky energií, bez jakýchkoli sankcí či
dalších poplatků. Využití této služby je pro všechny zcela zdarma. Pokud tedy uvažujete o změně dodavatele energií nebo si chcete nezávazně nechat porovnat aktuální výhodnost Vašich
stávajících smluv na elektřinu či plyn, můžete nyní využít tuto příležitost.
Jak službu LICIT využít?
Na webových stránkách naší obce: www.bolatice.cz je umístěn jednoduchý kontaktní formulář, který stačí vyplnit a odeslat. Odeslání údajů není nijak závazné. Do několika dnů se Vám
obratem ozve licencovaný obchodní partner eCENTRE a LICITU s dalšími informacemi. Ten Vám
následně vyhotoví nezávazné cenové porovnání, na základě kterého se sami rozhodnete, zda
službu LICIT využijete.
V případě jakýchkoli dotazů se už nyní můžete obrátit na licencovaného obchodního partnera
LICITU a eCENTRE pana Aleše Hahna na telefonu +420 737 241 140 nebo na emailu ales.
hahn@partnerecentre.cz.
Osobní setkání s licencovaným obchodním partnerem LICITU a eCENTRE se uskuteční
v obřadní síni Obecního úřadu ve dvou termínech:

9. 9. 2019 od 14.00 do 17.00 hod. a 16. 9. 2019 od 14.00 do 17.000 hod.
Více informací najdete také na webových stránkách www.bolatice.cz

naji přítomni a v dresu spřáteleného klubu SFK Havířov do bojů na tomto turnaji významně zasáhli.
Na své cestě za úspěchem se naši hráči utkali se soupeři z české florbalové špičky, jako jsou
pražský Chodov nebo Tatran Střešovice. Ze zahraničních soupeřů se utkali například se švýcarským Zug United, FBC Skala z Ukrajiny, slovenskou Záhorskou Bystricou a nebo čínským družstvem Jingvu.
Na zlato se bohužel letos nedosáhlo, protože ve finále podlehli brněnským Bulldogs, nicméně
zisk stříbrných medailí na tak prestižním turnaji světového formátu se určitě počítá.
						
Trenér florbalu
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Inzerce

Vše o bydlení a financích na jednom místě
NEMOVITOSTI
hypotéky • úvěry • spoření • investice
Pro naše klienty také zajištujeme:
zprostředkování prodeje nemovitostí
kupní a darovací smlouvy
vyřízení hypotéky či jiné formy úvěru pro kupujícího
jednání s orgány veřejné správy – katastr, stavební
úřad, finanční úřad atd.
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
geodetické práce
vymezení bytových jednotek v domě
měření radonu, vypracování požárních zpráv a
mnoho dalšího.
Bezpečnost transakcí – advokátní nebo bankovní
úschova standardem u všech obchodů

Tel.: 604441802 www.knvp.cz

info@knvp.cz

VYŘEŠTE CHRONICKÉ
PROBLÉMY S VAŠÍM
BYDLENÍM
Využijte Hypoúvěr pro vlastní
pohodový domov
Nyní zpracování a ocenění
nemovitosti ZDARMA*

Zednické práce, komíny,
fasády – zateplovací práce,
sádrové omítky, sádrokartony

Hypouver DL letak 01 Mtnh 2019 srpen 00 FIN.indd 1

15.08.2019 2:55:18

Daniel Kubatka
Slunečná 5
Bolatice, 747 23

Mobil 777 054 102
danyk@seznam.cz
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Inzerce

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˚
(1L=31,96)
639,-/20 L
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
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