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7)
Úvod
První řádky této v pořadí již jedenácté knihy kroniky obce Bolatic musím jako kronikář věnovat
přiblížení obce zejména čtenáři budoucímu v obecnějších souvislostech včetně vymezení jejího místa
v regionu.

Naše obec leží v severovýchodní částí pátého největšího okresu Severomoravského kraje, okresu
Opava, do kterého byla přičleněna společně s územím bývalého okresu Hlučín v r. 1960 na základě
zákona o územní reorganizaci č. 36 z 9.4.1960.

Z hlediska geomorfologického členění se nachází Bolatice v podsedku Hlučínské pahorkatiny, jenž je
součástí celku Opavské pahorkatiny oblasti Slezské nížiny subprovincie Středoevropské nížiny
provincie České vysočiny. Reliéf krajiny byl s konečnou platností vytvářen klimatickými změnami a
neotektonickými posuny ve starších čtvrtohorách (pleistoceánu), kdy naše území (Hlučínska) zasáhl
dvakrát pevninský ledovec.

8)
Z hlediska půdního charakteru lze zařadit půdy v katastru obce mezi půdy ilimerizované či jako
hnědozem ilimerizovanou, slabě glejovanou. Částečně se vyskytuje i půda glejová – v povodí potoku
směrem od Bohuslavic. Klimaticky lze zařadit naši oblast do klimatické oblasti MT 10 tj. oblasti mírně
teplé (s dlouhým létem a krátkou zimou). Jen pro zajímavost uvádím, že v našem okrese se nachází
ještě dalších pět klimatických oblastí a nutno dodat, že ta naše je v rámci okresu nejteplejší. Roční
úhrn srážek činí v naší oblasti 620 mm.

Hustotu zalidnění na 1 km2 lze vyjádřit hodnotou 200-300 obyvatel. Absolutní hodnota naší obce
činila k 1.1.1989 4.213 obyvatel, z toho na Borové žilo 687 ob.

Naši občané žili v 914 obydlených rod. domcích celkem, z toho na Borové ve 157 domech.

Z hlediska historického se první stopy po pohybu člověka v katastru dnešní obce datují do mladší
doby kamenné (neolit, 5tis. –3 tis př. n.l.).

První zmínka o založení obce Bolatice je v listě papeže Inocence IV. z roku 1250. Vznik obce je v této
době spojován s kolonizačním úsilím Velehradských opatů.

9)
Domněnka, že Bolatice založil nějaký Bolák nebo Boleta, není ničím doložena. Podrobný výčet
klášterního majetku v listině olomouckého biskupa Bruna z roku 1265 uvádí mezi klášterními osadami
(17) i Bolatice (Bolatitz a rovněž v listině krále Otakara II. z roku 1270, která potvrzuje privilegia
velehradského kláštera, je jmenována rovněž naše obec).

Územní celého dnešního okresu Opava patřilo odedávna k převážně zemědělským oblastem. Totéž a
ještě výrazněji platilo pro naši vesnici. Po provedené kolektivizaci obhospodařuje naprostou většinu
zemědělského půdního fondu JZD Budovatel Bolatice. Ve struktuře pěstovaných plodin převažují
obiloviny (z nich pak ozimá pšenice), dále je to cukrovka, hrách, řepka a pícniny. V živočišné výrobě
pak chov skotu a prasat. Z hlediska dosahovaných výsledků patří mezi přední družstva nejen našeho
okresu. Značnou tradici má i jediný klasický průmyslový podnik v obci – Juta, výrobce lan a
provaznických výrobků.

10)
Veřejný život. Události.
Hodnotit rok 1989 z hlediska společensky-politického v celé šíři jeho obsahu by bylo velice obsáhlé.
Proto se chci zmínit jen o momentech a o těch rovinách, které byly natolik významné, že ovlivnily tok
událostí v naší republice (a tady musím podotknout, že tentokráte nejen v republice, ale v každém
městě či vesnici), či jinak vejdou do dějin.

Z hlediska mezinárodních vztahů bylo nesporným pozitivem zachování kontinuity v odzbrojovacím
procesu, který se dotýkal především konvenčních zbraní a snižování stavu vojsk na území paktů.

11)
Realistický přístup obou velmocí k těmto pro lidstvo závažným otázkám znamenal další posun
v uvolňování mezinárodních vztahů a pro nás občany Československa zahájení odsunu sovětských
vojsk z našeho území. To jsem ještě netušili, že přijdou mnohem silnější impulsy a věci dostanou
mnohem rychlejší spád.

Úspěchy sovětského vedení na mezinárodním poli v rovině politických vztahů nejsou ovšem vyváženy
na poli ekonomickém. Tam je situace naprosto opačná. Proces demokratizace byť jen částečné
v životě sov. společnosti vynáší na povrch řadu závažných problémů, které brzdí a v některých
mocnostech zcela paralyzují průběh „perestrojky“. Svízelná ekonomická situace znamenající „de
facto“ rozpad vnitřního trhu poznamenává i ostatní ekonomiky státu RVHP a předznamenává

neúspěch centralizovaného nedirektivního řízení socialistických ekonomik. Tyto obtíže jsou násobeny
silnými národnostními konflikty jak v asijské části tak i v republikách sovětského Pobaltí. Všechny tyto
vlivy se samozřejmě neodvíjejí izolovaně od okolního světa, naopak pro mnohé země mají vážné
ekonomické a rovněž společensko-politické dopady.

12)
Zostřující se rozpor mezi přáními národa a principy politického a hospodářského vedení státu.
Kontrast mezi prosperitou západoevropských ekonomik a neúspěšnými snahami oživit naši
ekonomiku vizí ekonomické přestavby zvyšuje nespokojenost a napětí ve společnosti. Širší vrstvy
obyvatelstva si začínají uvědomovat, že požadavky dříve společností odsuzovaných hnutí a skupin,
z nichž nejvýznamnější byla tzv. „Charta 77“, jsou totožné i s jejich představami o svobodném životě
v demokratickém státě.

Vedoucí činitelé zejména politického života státu na tyto společnosti reagují podrážděně, arogantně
/podrážděně/ přezíravě a proti demonstrujícím občanům za demokracii života nařizují zásahy
s použitím represivních prostředků zejména pro rozšíření podpisové vlny „Několik vět“. Společnost se
postupně dovídá skutečnosti z doby vlády komunistické strany, které jsou pro většinu prostých lidí
šokem. Vše vrcholí dnem 17. listopadu, v den 50. výročí tragické smrti studenta Jana Opletala.

13)
Po slavnostním shromáždění v Praze na Albertově pokračuje průvod studentů a mladých lidí do
centra města, je usměrněn na Národní třídu, kde dojde k brutálnímu zásahu bezpečnostních složek
proti bezbranným krásným mladým občanům, vlastně v mnoha případech ještě dětem. Tento akt
zlovůle tehdejších mocipánu vyvolá mohutnou vlnu odporu celého národa. Denně dochází po celé
republice k mohutným protestním akcím, které žádají odstoupení stávajícího vedení a vyšetření
událostí 17. listopadu. Místem těchto protestních akcí se v Bolaticích stává prostranství u autobusové
zastávky na ulici Opavské. Nemohoucnost stranického vedení, které je očividně odtrženo od všeho
lidu země včetně jeho vlastní členské základny se projevuje v neschopnosti řádně zhodnotit situaci,
přiznat si odpovědnost za současný stav a vyvodit závěry na které čekal celý národ.

14)
Toho se však nedočkal a tak přistoupil dne 27.11.1989 ke dvouhodin. generální stávce. K této stávce
se buď přímo nebo alespoň manifestačně připojují všechny organizace vyvíjející činnost v naší obci.
Pracovníci největší organizace - závodu Juta, ale i ostatních se opět shromažďují, aby podpořili

spravedlivé požadavky studentů a nově vzniklého Občanského hnutí – Občanského fóra. Řada našich
občanů se účastní stávky v místě svých pracovišť, zejména v Ostravě a Opavě.

V řešení otázek správě věcí veřejných konečně nastal obrat. Dne 3.12. je jmenována nová vláda, která
je však rozčarováním, a je s ní vysloven nesouhlas. 10.12. je definitivně stanovena a jmenována nová
vláda odrážející skutečný poměr sil ve společnosti. Tato vláda je nazvána Vládou národního
porozumění. Do čela státu byl zvolen 22.12.1989 dramatik Václav Havel. Tím byl završen proces
listopadové revoluce, která byla pro svůj pokojný průběh právem nazvána „sametovou“.

15)
Jubilea
I v tomto roce jsme si připomenuli některá významná výročí významu místního až světového. Tajně
ukrývané skutečnosti o praktikách éry Stalina a Gotwalda se i přes pečlivost jejich opatrovatelů
dostávají různými cestami na vědomí veřejnosti, takže dříve oslavovaný „Vítězný únor“ byl slaven již
jen formálně.

16)
Z disidentských kruhů slyší občané úplně jiné hodnocení než oficiální a pokud odsoudíme nezákonné
praktiky, které proces 50tých let provázely, bude zřejmě na každém z nás, aby k těmto dějinám zaujal
své osobní stanovisko.

1. máj roku 1989 byl pravým opakem toho předešlého, alespoň co se týče počasí. Chladno, déšť a vítr
ubraly na kráse i radosti a přinutili pořadatele zredukovat rovněž program připravený na hřišti TJ
Sokol. Rovněž z tohoto důvodu jsme neviděli průvod procházející celou vesnicí ani hojnou účast
občanů a pracujících.

U příležitosti oslav 44. výročí osvobození Bolatic byl již tradičně uspořádán „Běh a pochod
osvobození“ , odvysílána rozhlasová relace a uspořádány pietní akty s položením kytice u pomníku
padlých.

17)
Významný den v historii našich národů 28. říjen jsme sledovali spíše vzhledem k dění v našem
hlavním městě, kde došlo opět k zásahu pořádkových sil proti demonstrantů. Nutno dodat, že právě
toto datum nebylo záměrně zdůrazňováno oficiální propagandou zřejmě pro spojitost tohoto data
s T.G. Masarykem.

Pro mnohé z našich občanů byl zřejmě nezapomenutelný 12. listopad 1989, kdy proběhlo svatořečení
Anežky Přemyslovny. Naši věřící si tuto událost připomněli slavnostní mší. O událostech listopadu
jsem již psal a to budou zřejmě nová významná data roků blízké budoucnosti.

18)
Politické strany
V souvislosti se změnami, ke kterým došlo v oblasti politického života a o kterých jsem se již
podrobněji zmínil v předešlé kapitole, dochází v závěru roku k výrazným změnám v rozložení
politických sil v naší obci.

Do listopadových dní pracuje v obci či lépe řečeno vyvíjí svou činnost pouze vesnická organizace KSČ,
jejíž práce spočívala především v ideologické a masově politické práci, i když ji nelze upřít určitý podíl
a spolupráce při řešení problému obce. Již několikrát v zápisech minulých let jsem se zmiňoval o
věkovém složení základny organizace, která pro svůj vysoký průměr byla i limitujícím prvkem činnosti,
která byla tudíž nepřitažlivá i pro vlastní členy.

19)
Listopadové události přináší zásadní změny v doposud stabilním a obrazně řečeno „mrtvém“
politickém dění obce. Na listopadových shromážděních se konstituje místní občanské fórum jako
široké občanské hnutí. Po schůzi OF dne 13.2.89 jsou jako čelní představitelé uváděni Mudr. Andreas
Jiří, Josef Labuda a Petr Kramář (ul. Lesní).

Kromě politických požadavků, které se projevují např. změnou členů rady MNV, přichází OF
s kritickou zdlouhavého řešení některých problémů (zejména vodovod), ale i spoluprací s MNV při
řešení ekologických „oříšků“. Současně s procesem vzniku OF se formují další politické strany – strana
lidová a Strana zelených.

20)
Činnost MNV
Nepříliš úspěšné pokusy oživit ekonomicky národ. hospodářství a těžká situace na mezinárodních
trzích v souvislosti s pokračující integrací západoevropských ekonomik a rozpadem trhu zemí social.
tábora znamená zvýšené nároky na hospodaření všech organizací. Obtížné navazování dodavatelskoodběratelských vztahů a zabezpečování fin. prostředků u nadřízených orgánů či formou sdružování
hospodářských prostředků vytvořili velice náročné prostředí pro plnění plánovaných úkolů jak
v oblasti řídící a organizační, tak i investiční.

Plnění takových úkolů jako např. dokončení kina, uhelných skladů, realizace další části vodovodního
řádu, zřízení nové skládky PDO či zahájení prací na novém hřbitově by i přes pravomoc, kterou NV
disponuje, možné bez spolupráce občanů, složek i organizací.

21)
Právě spolupráce s hospodářskými organizacemi bude nesmírně závažnou, pokud bude chtít obec
vyřešit takový problém jako je likvidace odpadních vod či snížit vypouštění pevných exhalací a ještě
nebezpečnějších – plynných.

Pro uplatnění svých pravomocí a naplnění svých povinností využívat plánovaných zasedání, zasedání
rad a práce jednotlivých komisí včetně výkonu státní správy.
Plenární zasedání byla pravidelně svolávána; v roce 1989 proběhly čtyři zasedací pléna. Zasedací
pléna byla využita k projednání nejdůležitějších otázek rozvoje obce – jednotlivých investičních akcí,
plnění volebního programu, zpráv z jednání jednotlivých komisí atd.

22)
Občané se mohli dozvědět i o plánovaných záměrech pro příští období a mohli je svými připomínkami
a podměty výrazně ovlivnit. Je na škodu věci samé, že tak z titulu své nepřítomnosti, ani nemohli
učinit. Tento projev určité pasivity se projevoval i v činnosti některých komisí NV. Tato pasivita měla
ovšem dle názoru mého hlubší příčiny a souvisela nejspíše s celkovou apatií společnosti k věcem
veřejným.

Informovanost občanů měl zvyšovat „Bolatický zpravodaj“, jehož náplň se mi jevila málo pestrá a
nepostihující zdaleka potřebnou šíři. Pokud bych usuzoval o činnosti komisí NV dle informací
obsažených ve zpravodaji, pak pracovala zřejmě jen komise jedna.

23)
Komise MNV se řídily ve své práci plánem práce, který byl v průběhu roku doplňován o aktuální
problémy, které vyplynuly ze života obce. Komise se scházely dle harmonogramu zpravidla jednou za
měsíc. Komise projednávaly a řešily či pomáhaly řešit ve svých oblastech vymezených stanovami
(lépe řečeno statutem) NV mnohdy nejzávaznější problémy a úkoly MNV.

Odpovědná práce jednotlivých komisí současně s výkonem státní správy a správního řízení se odrazila
i v životě obyvatel pozitivním způsobem. Je ke škodě, že do aktivní práce se ne vždy zapojili všichni
členové. Chyběla mi rovněž prezentace dosažených výsledků a vůbec vykonané činnosti.

24)
Mám tím na mysli zejména využití „Bolatického zpravodaje“, kde dodává informace většinou jen
komise péče o tvorbu životního prostředí. V následujících řádcích uvedeny některé charakteristické
znaky práce komisí a výboru státní správy a správního řízení v roce 1989.

Výkon státní správy a správního řízení byl realizován v souladu se zákonem o národních výborech a
zákonem o správním řízení. Výkonná pravomoc byla prováděna plenárním zasedáním, radou
národního výboru, hospodářským odborem a správními komisemi.

V roce 1989 bylo u národního výboru přijato 1 660 podání, což je o 1 méně než v roce 1988. Stavební
úřad přijal 401 podání a na základě těchto žádostí vydal stavební úřad 336 rozhodnutí. K vydaným
rozhodnutím byly podány 3 odvolání, které odbor ONV zamítl.

25)
V přestupkové řízení dle zák. č.50/76 Sb. (stavebního zákona) byly projednány 3 případy a vyměřil
pokuty ve výši 600 Kčs.

Správní komise pro přestupky projednala v přímém řízení 15 případů a vydala 15 rozhodnutí, k čímž
bylo ve dvou případech podáno odvolání, které byla v odvolacím řízení zamítnuta.

Na úseku sociálním a zdravotním bylo posouzeno 128 podání a komise sociální a zdravotní navrhla
výplatu mimořádného příspěvku v celkové výši 75 000 Kčs. Pohřebné bylo vypláceno v 29 případech
ve výši 28 000 Kčs.

Na úseku školství a kultury projednala příslušná komise celkem 16 žádostí o pořádání karnevalů a
společenských večírků, na které vydal rozhodnutí hospod. správní odbor.

Komise pro tvorbu a ochranu životního prostředí projednala při svých jednáních 28 podání.

26)
74 podání se vztahovalo do oblasti místního hospodářství, dopravy a bytové a příslušná komise
navrhla 30 rozhodnutí o použití veřejných prostranství pro soukromou potřebu a povolení na
provádění služeb.

Na úseku finančním bylo projednáno 38 případů, zejména žádostí o snížení zemědělské a domovní
daně a ostatních poplatků, vydáno 25 rozhodnutí.

K převodu nemovitostí mezi občany bylo radou NV vydáno 19 souhlasných rozhodnutí. Bylo rovněž
projednáno 5 stížností a evidováno 54 připomínek, které směřovaly zejména do oblasti stavu
veřejného osvětlení, úprav jízdních řádů ČSAD, parkování autobusů atd.

27)
Stavební úřad byl zřízen v naší obci v rámci pravomocí MNV k 1.10.1982. Řídí stavební činnost a
zabezpečuje svěřené úkoly ve stavebním obvodu, který zahrnuje nejen Bolatice a Borovou, ale dále
rovněž obce Chuchelnou, Bělou a Strahovice.

Odbornou práci zajišťoval technik Petr Ricka, administrativní práce zabezpečovala p. Dudová a
Heisigová. Vzhledem k narůstajícímu počtu podání, který dosáhl výše 401, se jeví stávající obsazení
pro zabezpečování odborné práce nedostačující.

Stavební úřad zabezpečoval vydávání stavebních rozhodnutí, stavebních povolení, rozhodnutí o
demolicích pro občany a organizace na těchto územích. Za uplynulý rok (1989) byla vydána
následující rozhodnutí:

Povoleno 16 novostaveb rod. domků, z toho 9 v Bolaticích, na Borové 1, v Chuchelné 3, v Bělé rovněž
povoleny 3 novostavby.

28)
Vydáno 5 povolení k rekonstrukci rod. domků se vznikem nové bytové jednotky, z toho v Bolaticích 2
a v části Borové 1, dále rekonstrukce rod. domku bez vzniku byt. jednotky v počtu 29, z toho
v Bolaticích 14, na Borové 4. Bylo povoleno 24 staveb garáží a hospod. budov (Bolatice – 10, Borová –
5), dále vydáno 58 povolení ostatních staveb, z nichž v Bolaticích 17.

V roce 1989 bylo pro stavby 19 územních rozhodnutí, provedeno 91 kolaudací, dokončeno tímto
např. 25 novostaveb RD, 12 rekonstrukcí RD se vznikem nové b.j, 17 rekonstrukcí RD, 6
hospod.budov, 25 garáží a 6 ostatních staveb.

Trvalým problémem zůstává nedostatek pozemků vhodných k výstavbě. Při porovnání rozsahu
výstavby s okolními vesnicemi je rozvoj u nás podstatně dynamičtější.

29)
Komise výstavby a plánovací zabezpečovala v hodnoceném období zejména úkoly vyplývající z plnění
volebního programu v oblasti zabezpečování výstavby a stavebních prací.

Komise zajišťovala především rozhodující akce: - dokončení kulturního střediska, objektu uhelných
skladů, pokračování výstavby vodovodu, zahájení výstavby nové skládky pevného domovního odpadu
a místního hřbitova. Na svých zasedáních se pravidelně zabývala postupem prací na těchto akcích,
musela operativně řešit problémy vznikající s obtíží v materiálně technickém zabezpečení. V rámci
projednávání organizačních záležitostí řešila komise přidělování stavebních míst v řadové zástavbě,
vydáváním souhlasu s prováděním drobných staveb, napojování rod. domků na kanalizaci atd.

30)
Závažným problémem se při současném zájmu o výstavbu RD jeví nedostatek vhodných stavebních
míst. Komise pracovala ve složení Ing. Blahetka A., Hanzlíková, Rathai V., E. Duxa, Němec, Gvoždík J.,
Vilím M., Vavřínek Josef, Dudová E., Hluchník M., Solich Fr.

Sociální a zdravotní komise se zabývala řešením problematiky uvedené již v samotném názvu.
K tomuto účelu využívala jak nástrojů tak prostředků NV, tak i činnosti a práce dobrovolných, pravých
spoluobčanů, kterým není osud ostatních (ostatních) lhostejný.

Komise navrhla vyplatit formou jednorázových příspěvků sociální podporu sociálně slabším v celkové
výši 75 tis. Kčs. Dále navrhla ve 29 případech provést výplatu pohřebného v celkové výši 28 tis. Kčs.

31)
Vzhledem k tomu, že v obci bylo v průběhu roku 785 důchodců, z toho 97 jako sociálně potřebných,
je velice potřebné zajišťování pečovatelské služby. V roce 1989 se o přestárlé občany staralo 9
dobrovolných pečovatelek. Pro důchodce rovněž komise zorganizovala zájezd do Bouzova, Rožnova,
Beskyd. Jako velmi důležitý vidím trvalý dohled nad rodinami s nižší sociálně-společenskou úrovní.Po
stránce zdravotnické se zaměřila především na pomoc v řešení nedostatečné zdravot. základny
v obci. Současná situace není na požadované úrovni. K částečnému zlepšení došlo zvýšením
samostatné gynekologické ordinace po uvolněném bytě v objektu, ale je to řešení jen částečné.
Kritická se jeví situace především v zubní ambulanci, kde vysoký počet pacientů zapříčiňuje dlouhé
objednací doby, nedostatečné prostory a sociální zázemí všech ostatních ordinací. Vzhledem k tomu,
že OÚNZ nesouhlasí s přemístěním do jiného objektu, je jedinou možností, jak řešit stávající stav,
přístavba střediska.

32)
O případné přístavbě se jedná již od roku 1984. Podmínkou je ovšem sdružení prostředků
s organizacemi prostředků Juta a JZD. Při jednání v dubnu (28) letošního (89) roku došlo k dohodě
mezi MNV, hosp. organizacemi OUNZ, dle kterého MNV zajistí projektovou dokumentaci, JZD
stavební práce, závod Juta dodávku tepla pro celý objekt a DÚNZ uvolní finanční prostředky. Svítání
na lepší časy nebo opět jen plané naděje? Uvidíme za rok, ale příliš v takový zásadní obrat nevěřím.
Komise pracovala celý rok pod vedením Heleny Drozdové a za spolupráce i současných lékařů a
zdravotnického personálu na obvodě.

33)
Komise péče o rodinu pracovala pod vedením Jiřiny Bočkové a soustředila se zejména na zdravotně
sociální situaci rodin s nezaopatřenými dětmi a důrazem na řešení potíží v neúplných rodinách.
Komise takto navrhovala jednorázové příspěvky (ve dvou případech) a pravidelné měsíční soc. dávky
v třech případech.

Na úseku prevence a výchovy se zaměřila na rodinu s narušeným výchovným prostředím. Vykonával
rovněž nařízený dohled u tří rodin. K preventivní péči byla využita jak spolupráce s naší ZŠ, tak i
veřejná osvěta, jejímž cílem bylo udržet sociálně zdravotní úroveň i při nových negativních vlivech
jako toxikomanie mezi mládeží na dobrém stupni, který by rozhodně převyšoval celostátní průměr.

34)
Školská a kulturní komise se snažila organizovat a ovlivňovat svými rozhodnutími a spolupráci
s ostatními komisemi,složkami NF, JKS a ZŠ kulturní život v obci se záměrem, abychom tomuto dění
mohli říkat nejraději kulturně-výchovný. Ztíženou situaci způsobovala absence důstojného kulturního
stánku. Toho jsem se dočkali až ke sklonku roku, 1.12.1989.

Komise ve své pravomoci projednala a doporučila 16 žádostí o konání karnevalů a společ. večírků.
Vzhledem k neustálým stížnostem na vysokou hlučnost provedla komise domovní měření hlučnosti
při pořádaných karnevalech. Výsledkem bylo opatření při povolování těchto akcí – otevření pódia jen
směrem k hřišti. Dále se komise podílela na organizaci oslav MDŽ a 1. Máje.

Veliké úsilí vynaložili členové komise při snaze založit resp. zřídit ochotnické divadlo v obci. Bohužel
se toto v roce 1989 nepodařilo realizovat. Složení komise se nezměnilo a předsedou byl Karel Kupka.

35)
Obchod a cestovní ruch byl sledován, ale zejména kontrolován komisí obchodu a cestovního ruchu.
Komise v počtu 9 členů byla vedena Emilem Vitáskem.

Je nutno podotknout, že jejich činnost byla ovlivněna existencí věcí objektivních, tj. neutěšený na
našem vnitřním trhu. Snaha komise vytvořit tlak na prodejce pro zabezpečení co nejširšího
sortimentu v jednotlivých prodejních úsecích tak vyzněla v mnoha případech naprázdno a s
problémy, které ústily v nespokojenost občanů jsme se setkávali stále častěji.

36)
Veřejnost si stěžovala na nekvalitní, špatné zásobování mléčných výrobků a sýrů, cukrovinek,
nedostatečný sortiment v papírnictví a drogerii, prakticky nedostupnost zásobení některých výrobků
elektro (aut. pračky, mrazničky atd.).

Část těchto problémů je určitě celospolečenských, část je otázkou postavení nákupního střediska a
jeho kategorie do prodejen pro dodávky základních druhů zboží v s.p. Jednota Opava a část možná…..
Komise rovněž prováděla kontroly prodeje v zařízeních DPA Jednota.

Komise MH, bytová a dopravy projednávala na svých schůzích žádosti uchazečů o byty, povolení
k poskytování služeb občanům, prováděla kontrolní činnost u DP, stavy veřejných komunikací v obci,
veřejných skládek.

37)
Na základě připomínek občanů navrhovaly změny jízdních řádů ČSD a ČSAD. Zejména situace
v autobusové přepravě na Opavu je nevyhovující.

Komise posoudila 74 podmětů (podání), což bylo o 23 více než v roce 1988. Pro zajímavost plných 30
rozhodnutí komise směřovalo do oblasti povolování poskytování služeb občanům a pronájmu
veřejných prostor, respekt. použití veřejných prostor pro soukromou potřebu.

Občanské výbory
V obci pracovaly tři občanské výbory, č. 1. na Borové, č. 2. a 3. v Bolaticích. Jejich činnost byla
orientována na řešení vlastních problémů drobného charakteru v působnosti OV a na výpomoc při
celoobecních akcí jako např.organizace brigád v rámci akcí „Z“.

38)
Výsledkem práce OV bylo např. oprava a obnova chodníků před prodejnou Jednota na Borové,
zasazení stromků na aleji do Bolatic, vyčistění žumpy vepřín Borová, oprava drobných závad na
komunikacích, úprava staré skládky na Borové, zabezpečení brigád při provádění omítek kulturního
domu, řešení sousedských sporů a další drobné peripetie, kterými se obec musí zabývat (např.
pobíhání psů). Nevím, možná je to jen můj subjektivní pocit, ale práce OV na Borové činnost ostatních
dvou převyšuje.

39)
Volební program
Volební program roku 1989 navazoval ve své věcné náplni na úkoly rozpracované již v předchozích
obdobích. Stěžejní body volebního programu na období 86-90 byly totiž takové rozsahu, že se
provádějí po etapách v jednotlivých letech období. Je samozřejmé, že nezůstává fixní a neměnný, ale
průběžně se upřesňuje a specifikuje do zcela konkrétních podob. Obecně směřoval do oblasti
zlepšování životních podmínek, životního prostředí, rozšířením služeb občanům, občanské
vybavenosti atd. Konkrétně to v roce 1989 znamenalo v rámci akce „Z“ pokračování výstavby
vodojemu, pokračování opravy a dostavby spol. domu, stavba uhelných skladů, výstavba nové
skládky PDO, zahájení výstavby nového hřbitova atd.

40)
Investiční část akce „Z“ zahrnovala tyto akce:
1.) pokračování výstavby vodovod. řádu
-

zde došlo k montáži zemního vodojemu, byly provedeny výkopy a montáž vodovodního řádu
od zdroje k vodojemu v délce 3 km, položení kabelů elektrického napětí a signalizačních
kabelů ke zdroji

-

finanční náklad 2 494 tis. Kčs

2.) výstavba společenského (kulturního domu) zařízení
- stavební část

- 1 603 tis. Kčs

- vnitřní vybavení

- 528

“

3.) stavba uhelných skladů

- 218

“

4.) výstavba nové skládky PDO

- 782

“

5.) zahájení výstavby nového hřbitova - 212

“

Finanční náklad celkem

5 837 tis. Kčs

Plán na rok 1989

3 687 tis. Kčs

Překročení plánu

2 159 tis. Kčs

41)
Hodnota vytvořeného díla v investiční části akce „Z“ v rámci VP dosáhla hodnoty 14 mil. Kčs proti
plánované 9 890 tis. Kčs. V oblasti TVRD bylo vyčerpáno 256 tis. Kčs zejména na opravu komunikací.
V oblasti neinvestičních akcí „Z“ byly prováděny akce a činnosti investičně nenáročné. Bylo zde
využíváno především iniciativy občanů, jednotlivých složek NF, OV a komisí na akcích, které vedly ke
zlepšování životního prostředí v obci (např. ořez okrasných stromů, ošetřování zeleně, údržbu požár
zbrojnice, osázení aleje do Bolatic z Borové), úpravy pozemků v tzv. „Důlku“.

Je zřejmé z uvedeného výčtu, že objem vytvořeného díla je značný. Problémů a úkolů, jež má obec
před, je ovšem rovněž spousta. Osobně jako nejzávažnější vidím řešení ekologických problémů –
snížení exhalací, čistička odp. vody, zemní plyn.

42)
Obyvatelstvo
K 1. 1. 1989 žilo v naší obci celkem 4 213 obyvatel, z toho na Borové 687. V průběhu roku 1989 se
narodilo 49 dětí, z toho 22 děvčat. Zemřelo 85 spoluobčanů, z toho 17 žen. Přirozený nárůst či
přírůstek při abstrahování vlivu migrace činí 12 osob.

Naši občané žili k 1. 1. 1989 v 914 obydlených domech, část Borová se na tomto počtu podílela 150
domy. V průběhu roku bylo zkolaudováno dále 9 rod. domků – novostaveb v Bolaticích a 1 v části
Borová.

Manželství uzavřená v Bolaticích dosáhl počtu 33. Ve struktuře obyvatelstva nedošlo k výrazným
rozdílům, roste počet obyv. se středním a vyšším vzděláním.

43)
Životní styl, návyky a obyčeje lidí v určitém regionu jsou dány historickým vývojem, který dlouhodobě
formoval mentalitu lidí a rozvojem civilizace v posledních desetiletích. Již v minulém zápise jsem
kladně hodnotil to, že obyvatelé naší obce a Hlučínska vůbec jsou činorodí a pracovití. Odráží se to na
úpravě jejich domů, zahrádek, na řadě zálib a zájmů, které provozují, na ochotě sousedské pomoci.
Díky těmto vlastnostem obec, myslím, vděčí občanům za svůj celkový vzhled. Součástí životního stylu
a zvyků obyvatel obce je i náboženské cítění. Svoboda vyznání, které se společnosti dostalo až po
listopadové revoluci, bude znamenat určitě duchovní obnovu v této oblasti.

44)
Zvyk pravidelných návštěv nedělních bohoslužeb byl udržován i v současné době a mnozí z mužských
toho využívali k pravidelné nedělní návštěvě místních pohostinství, čemuž P. Antonín Lanča není asi
rád. Na druhé straně budou určitě tací, kteří se ke své víře veřejně nepřiznávali z titulu možných
pracovních problémů. Nyní již mohou. Proč mluvíme o náboženství jako o pevné tradici v této oblasti,
na to nám odpoví historická geneze oblasti a tím i církevní existence. Existuje i vzájemná souvislost
mezi vznikem či založení obce a působením církve, tak jak jsem se o tom zmínil již v úvodu.

Farnost s kostelem sv. Stanislava má dlouhodobé trvání. Přesné založení prvního kostela neznáme,
ovšem první zmínka o kostelu sv. Stanislava je z roku 1257, v které se hovoří o kostelu původu dosti
starého. To potvrzuje i dosud existující zvon v hlavní věži z roku 1495. Proto je založení kostela
datováno do 13. století.

45)
Nynější kostel byl postaven v roce 1703 jako náhrada za dřevěný kostel, v roce 1852 postaveny boční
oltáře ze dřeva. Do nynější podoby rozšířen v r. 1912 dle plánu stavitele J. Seyfrieda z Kravař.

Správa Bolatic byla po celá tato období v rukou mnichů. Je samozřejmé, že tento vliv několika století
měl v obci tradičně své pevné kořeny, bylo to v historii ne tak ještě vzdálené obec silně náboženská.
Víra zde měla své pevné místo (i když ne již tak významné) bude mít i nadále.

46)
SPOZ
Sbor pro občanské záležitosti se opravdu staral o občanské záležitosti – o ty, které jsou pro člověka
v jeho životě nejdůležitější. Jeho činnost byla tudíž snadno zmapovatelná, byla na očích široké
veřejnosti. SPOZ využíval ke své práci spolupráci komisí NV a podílel se na zabezpečení: 33
občanských sňatků, na vítání občánků do života, vítání prvňáčků, předávání občanských průkazů,
výchovné práce s nastávajícími manželi formou besed atd.

Nezapomněli ani s kytičkou a přáním k životním jubileum včetně blahopřejných relací v místním
rozhlasu a informací v „Bolatickém zpravodaji“. Komise pod vedením Ludmily Bočkové nezapomněla
ani na zlatou svatbu manželů Františka a Elišky Bitomských z ulice Sokolovské.

47)
Hospodářský život
Hospodářský život obce představuje pro mne účelné vynakládání hospodářských prostředků na
zabezpečení životně důležitých činností obce a rozvoje obce. Obec reprezentována MNV není ovšem
jediným subjektem hosp. činnosti v obci. Výrazně ho doplňují hosp. organizace působící v obci a
v poslední době i soukromí občané zapojující se do hosp. života. Značnou část prostředků obce bylo
vázáno na plnění volebního programu.

48, 49)
Určitým problémem se jeví změna financování NV od 11.89. Globální dotace byly poskytovány ve
formě finančních prostředků z OFS ve výši 1/12 z roční hodnoty měsíčně. Takovou rovnoměrnost
v čerpání nelze ovšem zajistit.
Příjmy (vlastní)

2 580,9 tis. Kčs

- na daních, poplatcích a z vlastní činnosti

957,6 tis. Kčs

- doplňkové příjmy od jiných organizací či prodejem nemovitostí

1 623,3 tis. Kčs

Rozpočtové vydání:

3 502,5 tis. Kčs

Globální dotace (na běžný provoz zař.)

1 021,9 tis. Kčs

Při výstavbě v obci prostavěno v roce 1989:
- uhelné sklady

238 tis. Kčs

- kino

1 202 “

- úprava prostranství u kul. domu

423

- vodovod

2 500 “

- nová skládka PDO

794 tis. Kčs

- nový hřbitov

224

- TVRD

256 “

- projekty

86

Celkově prostavěno

5 724 tis. Kčs

“

“

“

Tyto finanční prostředky obdržel MNV formou dotací ze státního fondu vodního hospodářství Praha a
z fondu rezerv a rozvoje ONV.
Mimořádné dotace na pořízení investic:
-

nákup lešení

35,6 tis. Kčs

-

nákup vozidla Tatra

250,5 “

(120 tis. Kč poskytnuto DP)
- vynětí půdy ze ZDF (hřbitov)

781,3

“

- ekonomická újma za hřbitov

81,4

“

-

“za skládku

128

“

- vynětí ze ZDF (řadovky)

422,4

“

-

2,9

“ pro další výstavby

Celkem

“

1 702,5 “

50)
Celková vydání MNV Bolatice činila 10 920 tis. Kčs. Objem vlastních příjmů představuje 23,6% a MNV
při současném přerozdělování prostředků a odvodech hosp. organizací přímo do státního rozpočtu
není schopen být finančně soběstačný.

Juta
Činnost hospod. organizací je pro obec velmi důležitá. Umožňuje občanům obce pracovat v místě a
omezit ztrátový čas způsobený dopravou do zaměstnání na minimum. Významné je to především u
našich žen – matek. Může se a měl by se až závod či družstvo podílet na řešení závažných problémů
obce.

51)
Měl by, protože na druhé straně činnosti těchto organizací vznikají obci i ztráty – znečištění ovzduší,
znečistění odpadních vod, vodních zdrojů, hluk, devastace krajiny. Je nanejvýš nutné, aby to první
převládalo nad tím druhým, klady nad zápory. Při hodnocení činnosti závodu na tomto místě nejde o
detailní rozbor hospod. výsledků, jako spíše o to, co udělal pro rozvoj obce, pro své zaměstnance –
tedy současně pro občany obce.

Závod Juta zaměstnával více než 400 pracovníků, z toho více než 300 žen. Ředitelem závodu byl ing.
Josef Jedlička. Plnění hospodářských výsledků včetně zabezpečení odbytu na zahraničních trzích dalo
možnosti investovat i do rozvoje závodu a sociálních opatření.

52)
Po celý rok probíhala rozsáhlá rekonstrukce a modernizace v souvislosti s přestavbou technické
konfekce, pletárny, úpravny provaznických výrobků a lan. Konkrétně – patrová přístavba hlavního
výrobního provozu a rozšíření prostorů přípravy technické konfekce, sociální vybavení konfekce
včetně šaten, rekonstrukce skladu hotových výrobků provazárny, úprava jeho původ. prostor včetně
sociálního zařízení atd. Od dubna probíhala výstavba sociální budovy, centrální pro všechny střediska.

Hlavním artiklem, který si svou světovou úrovní získal místo na světových trzích, je především pletená
lana, stáčená lana a nyní k nim se přiřadily i vaky.

Jako příspěvek obci pracovníci závodu odpracovali více než 1 500 hod. na akcích „Z“, vysoký počet
hodin odpracovali v rámci ochrany životního prostředí a udržování čistoty.

53)
Více než počet hodin těší konkrétní výsledky, jímž např. bylo vysázení 40 stromků u kotelny. V rámci
zamezení znečišťování život. prostředí byla provedena montáž opláštění násypníku škváry a popílku u
kotelny. Jak je zřejmé, výpomoc či spolupráce s MNV se soustředila do pomoci při realizaci zejména
investičních akcí „Z“. V budoucnu bude zřejmě nutné spolupráci prohloubit i do dalších forem
(sdružování hosp. prostředků).

JZD
V roce 1989 obhospodařuje 3 760,26 ha zemědělské půdy, z toho 149,11 ha pastvin, 295,10 ha luk,
3,45 ha zahrad, 3 320,50 ha orné půdy.

54)
Na této výměře orné půdy JZD pěstovalo:
obiloviny

-

1580 ha tj. 47,58%

hrách

-

250 ha tj. 7,52%

řepa

-

390 ha tj. 9,00%

cukrovka

-

320 ha tj. 9,60%

mák

-

5 ha tj. 0,15%

pícniny

-

844 ha tj. 25,42%

Živočišná výroba byla soustředěna do velkokapacitního kravína Bolatice, dále ve střediscích Moravec,
Bohuslavice, Píšť, Bělá, Zábřeh. Rostlinná výroba byla šířena ze tří středisek – střed. Moravec (do něj
spadaly i Bolatice), Bohuslavice, Píš´t.

Vedení družstva sídlilo v administrativní budově v Bolaticích. Dlouhodobý předseda družstva ing.
Hluchník odešel do důchodu a na jeho místě nastoupil ing. Veverka.

Hodnocení dosažených (akce) výsledků je shrnuto v příloze a proto se o nich nebudu zmiňovat.

55)
Chci se raději zmínit o tom, co nového bylo poskytnuto občanům, zda družstvo udělalo něco navíc i
pro ochranu život. prostředí, kterého je rovněž i ono znečišťovatelem. Kladně lze hodnotit ochotu
poskytovat i služby občanům naší obce, zejména prostřednictvím výkonu dopravních a
mechanizačních prostředků a přidruženou výrobou. Novinkou je zřízení obchodního útvaru, který
poskytoval služby členům JZD i ostatním občanům v těchto oblastech: pořizování videozáznamů,
zhotovování fotokopií dokladů, zajišťování drobného hospod. zvířectva, uspořádání rodin. a jiných
akcí v restauraci Křeménky.

Nutnost začít velice rychle jednat i v otázkách ochrany životního prostředí vyplývá i z toho, že
z celkové výměry má družstvo 651 ha erozně ohrožené půdy.

56)
V roce 1989 bylo provedeno protierozní zatravnění zasakovacích pásů a trvalých travních ploch. Na
úseku vod byly nově oploceny pásma hyg. ochrany vodních zdrojů. Pochvalu zaslouží návazná
spolupráce se ZD ČŮOD s cílem aplikovat biologickou ochranu polních kultur. Takže, určité náznaky
jsou, ale budou stačit na celkové zlepšení stavu životního prostředí?

57)
Ochrana život. prostředí
Je všeobecně známo, že situace v ochraně životního prostředí, není dobrá. Ekologicky závadné
provozy a závadné odpady, plynné, pevné i kapalné nejsou kompenzovány příslušnými opatřeními.
Ani prostředí v naší obci není těmto vlivům ušetřeno. Problémů, těch hlavních, je hned několik.
(dokumentace č. 15) Znečistění spodních vod díky intenzivnímu obhospodařování zeměd. půdy při
značné chemizaci, neexistence čističky odpadních vod a vypouštění respekt. Úniky exhalací nejsou
radostnými společníky života. (dokumentace 10,11)

Kritická situace v oblasti zásobování pitnou vodou by měla být řešena současnou výstavbou
vodojemu a vodovodního řádu. To ovšem potrvá ještě několik let a současný způsob zásobení vodou
v některých oblastech (např. ul. Hlučínská) je téměř katastrofální (dovoz vody od hydrantů).

58)
Je dobře, že za této situace se našli v obci lidé, kteří se snaží iniciativně udělat alespoň částečnou
nápravu toho, co již bylo způsobeno. Mám tím na mysli Komisi pro tvorbu a ochranu životního

prostředí a ZO českého svazu ochránců přírody. Není bez zajímavosti, že členové obou složek se
vzájemně potvrzují, jsou současně členy ZO i komise při MNV.

Společně poté usilovali členové o řešení aktuálních problémů – prováděli kontrolní měření znečištění
odpadních vod (závod Juta), zabývali se ochranou vodohosp. pásma, stavem zeleně v obci, kontrolou
skládek PDO, kde mají lví podíl na prováděných rekultivacích. Zasloužili se o zmapování
znečišťovatelů odpadních vod.

59)
Na základě jejich iniciativy byl zpracován znalecký posudek VÚ VH Ostrava, který charakterizoval
veškeré odpadní vody jako splaškové ve všech ukazatelích – obsahu organ. znečištění, N, P a
nepropustných látek.

Konkrétní podíl na znečištění činí: obec – 55%, s.p. Juta – 26%, JZD – 19%. Toto vyhodnocení vidím
jako velmi důležité z titulu vytvoření příslušných finančních prostředků, protože jediným logickým
závěrem je výstavba ČOV. Tak to také vidí naši ochranáři.

Důležitá byla i osvětová činnost v „Bolatickém zpravodaji“, která možná přinutila občany se nad
některými skutečnostmi zamyslet. Za aktivní činnost nutno poděkovat především p. Václavíkovi
(předseda komise) a ing. Kuncovi.

60)
Školství
Základ duchovních, estetických a mravních hodnot se snažili vštěpit svým žákům učitelé místní ZD i ve
školním roce 1988-89. Organizace ZŠ byla následující: ředitel: Vilém Novák, zástupce ředitele: Josef
Neuwirth, výchovný poradce: Stanislav Halfar, skupinová vedoucí: D. Večerková. Kromě učitelského
sboru 28 ped. pracovalo na škole 8 správních zaměstnanců.

Dosažené výsledky ve výchovně-vzdělávacím procesu lze hodnotit jako dobré, žáci dosáhli těchto
studijních výsledků: s vyznamenáním – 12,5%, velmi dobře – 14,0%, prospěli - 73%, neprospěli –
0,5%.

61)
Do nového školního roku vstoupili žáci pod tímto vedením tř. učitelů:
1. A

Pavla Jarošová

1. B

Markéta Kremerová

1. C

Věra Vojáčková

2. A

Frant. Kolarčíková

2. B

Eva Šenková

3. A

Milan Švidernoch

3. B

Jiřina Bočková

4. A

Marta Brandýsová

4. B

Jarmila Náhlíková

4. C

Ladislav Kozák

5. A

Rudolf Kretek

5. B

Věra Güntherová

5. C

Dagmar Tielová

6. A

Josef Labuda

6. B

Helena Drozdová

6. C

Zdeněk Oborný

7. A

Kajetán Huber

7. B

Libuše Neuwirthová

7. C

Alena Návratová

8. A

Věra Zemanová

8. B

Václav Očenášek

Na škole rovněž pracovala pionýrská organizace, která rozvíjela činnost ve 28 oddílech. Při ZŠ funkci
plnila rovněž školní družina se třemi odděleními.

62)
MŠ
Předškolní výchovu zabezpečovali dvě mateřské školy v Bolaticích to byla MŠ ve správě závodu Juta.
Pod vedením ředitelky p. Bočkové pracovalo 10 pedag. pracov. a 8 správních zaměstnanců, kteří
zajišťovali chod 5-ti oddělení.

MŠ na osadě Borová je ve správě JZD Budovatel zabezpečující chod MŠ po materiální stránce.
Na MŠ působili dva pedag. pracov., ředitelkou byla p. Porubová.

63)
Péče o občana
Péči o občana vidím v širokém se doplňujícím spektru služeb, sociální politiky uplatňované např. přes
komisi MNV, možností uplatnění svých zájmů, kulturních možností atd.

Služby jsou poskytovány našim občanům zejména prostřednictvím Drobných provozoven MH, které
zabezpečovaly tyto služby a provozy: pohřební služba, autodoprava, výstavba, zámečnictví,

koupaliště, sauna, holičství, sklenářství, stolařství, krejčovství, odvoz PDO, pohostinství atd., přičemž
byly provozovány i některé jako ztrátové.

Další doplňkové služby zajišťovaly následující organizace:
Květena Opava – prodejna na ulici Opavské, Opaven Opava – sběrna a čistírna prádla,

64)
Poštovní novin. služba – prodej novin, časopisů –autob. nádraží. Tam také soukrom. prodej p.
Bravanská A.
Uhelné sklady – v prostorách nádraží ČSD, zabezpečovaly palivo, převážně kaly,
Česká státní spořitelna – vedení vkladů občanů, výběry z hotovostních zdrojů, poskytování půjček.
Poštovní úřad – příjem a podání zásilek, balíků, peněz, poukázek, výplat důchodů, dodávek novin a
časopisů,
Obchodní síť – provozovna s.p.d. Jednota Opava, hodnocení jsem provedl již dříve. Přehled prodejen
a tržby v příloze.
O některých dalších službách jsem se rovněž již zmínil v předešlých kapitolách (JZD).

65)
Kultura a umožnění přístupu k ní širokým vrstvám je rovněž jednou z širokých forem starostlivostí o
občana.

Gestorem kulturního dění v obci byla JKS při MNV. Jeho úloha byla až do 1.12.1989 zúžena z titulu do
té doby probíhající rekonstrukce kulturního stánku. Proto se zaměřilo na zabezpečení tzv. náhradních
programů (návštěva divadel, kin mimo obec, přednášky). V obci byly pořádaný karnevaly a
společenské večírky.

Nedílnou úlohu v rámci duchovního či duševního vzdělávání hrála i místní knihovna hojně využívaná
občany. Vedoucí – p. Řehořová.

66)
Sportovní využití občanů bylo možno realizovat přes TJ Sokol Bolatice. TJ Sokol umožňoval využití
v následujících oblastech a oddílech: fotbalovém, turistickém, stolního tenisu, odbíjené, šachovém.
Příkladem a možností širokého zapojení mladých i starších je činnost turistického oddílu a dnes již
jeho masové akce „Běh a pochod osvobození“. Velikým nedostatkem je nedostatečná kapacita
tělocvičny.

Koníčky a zájmy pomáhaly našim občanům řešit organizace NF. Na jedné straně pomáhaly samotným
občanům a na druhé znamenaly i přínos obci. V obci pracovaly tyto organizace: Svaz požární ochrany,
Český červený kříž, Český zahrádkářský svaz, Český svaz žen, Svazarm, ZO chovatelů holubů, Český
svaz včelařů, Myslivecké sdružení, Český svaz invalidů, SSM.

67)
Počasí
Počasí v roce 1989 mělo následující průběh:
leden – v první dekádě vznikají mrazíky –2o, -4oC. Jasno, slunce přes den +3oC. Kolem 10.1. –chladné
deštivé počasí. Konec měsíce jako první dekáda.
únor – oteplení, zamračeno, déšť, t - +4oC - +2oC. Mírné ochlazení v polovině měs., konec velmi teplý,
t d. +13oC.
březen – 1. pol. měs.: tn -1oC - -5oC, td. 6o - +18oC,
2. pol. měs: tn +4oC, déšť, vítr, td. +10- 17oC.
29.3. – přiletěli čápi –tr. +5oC, td. +10oC.
duben – ochlazení, ranní mrazíky, td. +13oC, později až na +22oC. 7.4. – první bouřka, konec měsíce –
déšť, tn +7oC, td -21oC.
květen – počátek chladný, od 11.5. oteplení, bouřky,
2. pol. – tn +4oC - +10oC, td +27oC, bouřky.
červen – teplotně normální, 8.6. – 12.6. vyjasnění, poté ochlazení, déšť, tn +5oC, td +18oC. Koncem
měs. teplo (+27oC), bouřky.

68)
červenec – vys. teploty, od 9.7. – koupání, od 14.7 bouřky, ochlazení, ke konci měs. +24oC
srpen – v první polovině chladnější (21-22oC), 15.-28.8 teplo: 28-33oC, místy bouřky, od 26.8.ochlazení, déšť (+14oC), 27.8. – odletěli čápi,
záři – kolem 10.7. oteplení (19-20oC), do 15.9. srážky, déšť, ranní mlhy, při vyjasnění teplo (27oC),
konec měs. ochlazení (11-12oC),
říjen – pokračuje chladno, 16.10. mrazík –1o-2oC, po 15.10. oteplení, při vyjasnění až +23oC, konec
měs. mrazíky mrholení, td +10oC
listopad – střídavé počasí, ochlazení od 10.11. (td - +5oC), mlhy +3o - -2oC, sníh s deštěm, konec měst.
–4oC až –12oC
prosinec – pokračuje, po 15.12. oteplení až +6oC

69)
Závěr
Zhodnotit rok 1989 několika slovy či větami není jednoduché. Proto jsem se k jednotlivým dílčím
problémům vyjadřoval již v textu. Ale přesto: Jaký byl rok 1989?

Byl rokem s příznivým mezinárodním klimatem, se zhoršujícími se ekonom. podmínkami pro naši
ekonomiku na vnějších i vnitřních trzích. Rokem hlubokých politických změn. Vše toto se
zprostředkovaně nebo přímo odrazilo a zajisté jistě více odrazí na dění a životě obce.

Byly splněny úkoly volebního programu, jejichž zajištění si vykládalo veliké úsilí a k jejichž splnění
přispěli i naši občané. Existují ovšem i nadále nedostatky a problémy, které bude nutno řešit. Proto
nezbývá nic jiného, než si přát do dalších období, kde bude takové společenské klima, které sjednotí a
bude motivovat celou obec – její představitelé i občany – k další obětavé práci ve prospěch obecního
blaha.

Zapsal kronikář: Krejčiřík L. Za MNV: Šoltys.
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77, 78)
Úvod. Není vůbec jednoduché charakterizovat uběhlý rok 1990 a uvést jej několika výstižnými
poznámkami. Pro bohatost událostí obrovského dopadu na život každého z nás i života obce se o to
nebudu ani pokoušet a nechám na čtenáři, aby si svůj názor po přečtení celého zápisu.

Již jsem naznačil, že rok 1990 byl plný významných událostí značného politicko- společenského
dosahu vyvěrajících ze 17. listopadu 1989 a přeměn společnosti po tzv. „Sametové revoluci“. Pro
vlastní kronikářskou práci mají tyto události zajímavou specifiku, jejíž základ je právě v hloubce
dopadu těchto změn na celou společnost. Proto nejvýznamnější události a faktory, které dominovali
v životě občana obce, byli totožné s těmi, které byly dominujícími pro život občana republiky i naší
země či státu jako takového. Z toho je zřejmé, že si zaslouží náležitý prostor i zde.

79)
Veřejný život.Události
Již jsem se vyjádřil o roku 1990 jako o roku mimořádně závažných událostí na domácí politické scéně
mající přímý dopad na utváření budoucího obrazu naší obce. Nelze ovšem pominout ani to, že tyto
události probíhali uprostřed převratných změn v Evropě i ve světě a že řada těchto změn výrazně
ovlivnila dění u nás. Dalo by se dokonce říci, že některé z událostí ovlivnili myšlení lidí našeho regionu
výrazněji než jinde. Proto pokládám za potřebné i vzhledem k té poslední či předcházející poznámce
se k těmto událostem vrátit.

80)
Po převratném roce 1989 pokračuje v zemích bývalého „východního bloku“ proces hospodářských i
politických přeměn. Je přehodnocena současná úloha a potřeba RVHP, které je odsouzeno k zániku.
Jsou uzavřeny dohody o stažení či omezení počtu sov. vojsk v zemích Varšavské smlouvy, což se
bezprostředně týká i naší země. pokračuje proces postupných přeměn v SSSR, ovšem s rozšiřující se
demokracií se prohlubují národnostní roztržky tohoto mnohonárodnostního kolosu. Arménie,
Ázerbajdžán, Kavkaz a posléze pobaltské republiky usilující o uplatnění práva národu na sebeurčení
vymazaly život země, která i nadále zůstává pro nás velmi důležitým hospodářským partnerem.

81)
Proto i problémy této země ovlivnily život u nás. Bohužel je zřejmé, že se problémy dotknou i
nejbližších průmyslových podniků a ztráta sov. trhu může vyústit v nezaměstnanost občanů. I
s takovými případy jsme se v obci již v roce 1990 posléze setkali.

2.2.1990 byl svět znovu šokován – Irácká vojska obsadila Kuvajt. Takto sílící násilí vyvolá v celém
světě širokou negativní odezvu a svět dá prostřednictvím OSN jednoznačně najevo, že tuto silnějších
proti slabým nebude již více trpět. Později toto rozhodnutí potvrdí i vojenskou silou, ale to bychom již
předvídali události (1991). Rok 1968 by se tudíž již neměl opakovat.

82)
Snad nejdůležitějším momentem v zahraničních politických událostech byla půlnoc 3. 2. na 3. 10.
1990. V tomto momentě se sjednotily SRN a NDR skončila rovněž platnost zvláštních pravomocí čtyř
vítězných mocností druhé světové války. Zejména tato událost byla našimi občany se zájmem
sledována. Dlouhodobý německý vliv na tuto oblast během dávné i nedávné historie a početné
příbuzenské vazby s obyvateli již sjednoceného Německa to přímo podmiňují.

Vnitropolitické události jsme v minulém roce opustili v momentě, kdy se do čela státu, do funkce
prezidenta republiky postavil Václav Havel a je jmenována nová federální vláda odpovídající novému
rozložení sil ve státě. Jako hlavní cíl si stanoví dovést zemi ke svobodným volbám.

83)
O této události, které se přímo zúčastnili téměř všichni občané naší obce starší 18 let, budu dále
obšírněji informovat. Nyní proto o dalších významných událostech tak, jak jej přinesl rok 1990.

Rok začal rozsáhlou amnestií prezidenta republiky. Spolu s dalším aktem v dubnu – zrušením trestu
smrti – vyvolán následkem prudkého zvýšení kriminality mnohdy rozsáhlou polemiku. I já jsem nabyl
dojmu, že vzhledem ke stavu společnosti a účinnosti bezpečnosti vnášíme někdy tolik proklamovanou
demokracii do nesprávných oblastí. Bohužel tyto negativní jevy se nevyhnuly ani naší vesnici.

Ještě v lednu byl rekonstruován nejvyšší zákon. sbor, Federální shromáždění a KSČ ztratila většinová
zastoupení, která měla více než 40 let. Během únoru byla ukončena činnost Národní fronty ČSSR a její
úkoly převzala Shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací ČSSR.

84)
V. Havel označil v projevu na Staroměstském náměstí v Praze události z února 1948 jako puč. Snaha
vypořádat se co nejrychleji s minulostí vede spolu se vzrůstajícím pol. představám napětím nejen k
„černobílému vidění“, ale i k některým ukvapeným závěrům nejvyšších orgánů. Takovým bylo i
rozhodnutí o změně názvu republiky v měsíci březnu na Československou federativní republiku s dnes
již proslulou pomlčkou ve slovenském znění názvu. Tento název je po měsíci změněn na Českou a

Slovenskou federativní republiku. Tahanicemi a znění nového názvu byly „odstartovány“ spory mezi
českou a slovenskou reprezentací, které se přenesou až do roku následujícího. Pokud k tomu přidáme
v průběhu roku vyskytnuvší kompetenční spory mezi republikami a federálními orgány a dvojí
míchání „volebního guláše“, dostaneme jako výsledek neklidný obraz politické scény hodnoceného
roku.

85, 86)
Zřejmě rozhodující polit. událostí byly červencové volby do PS a národních rad. Voleb se zúčastní
96,79% oprávněných voličů a v konkurenci 22 kandidujících stran a hnutí vítězí Hnutí OF a VPN.
Následně dle nového rozložení polit. sil jsou jmenovány rep. a federální vláda v čele s M. Čadou.
Prezidentem republiky je na dvouleté období zvolen opět Václav Havel.

V listopadu dochází k volbám do zastupitelstev měst a obcí, které byly tolik očekávány především
v samotných obcích. Na účasti voličů se odráží již určitá nespokojenost s dopadem ekon. reformy a
řešením nakupených problémů (73,5%). V ČR republice vítězí OF i přes výrazný pokles hlasů, na SR již
vítězí KDH před VPN.

Závěr roku 1990 nestrávilo mezi svými 170 mužů protiteroristické jednotky, která odletěla do oblasti
Perského zálivu.

O roku 1990 by bylo možno z téhle roviny hovořit ještě dlouho. To ovšem není účelem tohoto zápisu.
Vytipované momenty byly uvedeny pro svou závažnost či přímou návaznost na dění obce.

87)
Jubilea. Z dříve vzpomínaných jubileí jich po pádu totalitní moci příliš nezůstalo, případně alespoň se
v přesné té podobě, v jaké byly dřívější mocí prezentovány. Neslyšeli jsme houkání závodních sirén na
počest událostí Února 1948, neviděli jsme v obci ani „povinný“ prvomájový průvod či Vzpomínkový
průvod k „historickému říjnu“ 1917.

Opět jsme ale oslavili v dubnových dnech 45. výročí osvobození Bolatic. Z oficiálních míst poněkud
opomenutý podíl Rudé armády při osvobození Československa v souběhu s oficiálním uznáním úlohy
U.S. A. army se osobně mé maličkosti příliš nelíbil.

88)
Hodnotil bych toto jako značnou poplatnost době a náladám zejména ve spojitosti s úlohou CA v roce
1968. Proto jsem rád, že u nás nebyla přerušena tradice a v rámci výročí osvobození byl i letos
uspořádán „Běh a pochod osvobození Bolatic“. Vše proběhlo ne jako pompézní povinné oslavy, ale
jako normální lidská vzpomínka na osvobození od fašismu.

1. máj definitivně ztratil váhu povinného pochodového cvičení a předhánění se v papírových
závazcích. Taktéž na našem hřišti stejně jako na mnoha místech republiky proběhla májová veselice
s možností zakoupení občerstvení.

Výrazným způsobem na rozdíl od let minulých byl slaven i 28. říjen coby den československé státnosti
nedílně spjatý s osobou T.G.M.

89)
Nutno podotknout, že volno, které měli naši pracující občané stejně jako v červnu (Cyril a Metoděj),
využili zejména při zvelebování svých příbytků a obydlí.

Největší ohlas mělo samozřejmě první výročí „sametové revoluce“. Toto roční období bylo
hodnoceno od kruhů nejvyšších až po sousedské a hospodské diskuse. Hodnotily politické stany,
hodnotili i samotní občané. Naši občané nejvíce kritizovali demokratické prvky - možnost volného
cestování, svobodu (tentokráte opravdu) vyznání, možnost aktivní podnikatelské činnosti. Vzhledem
k tomu, že toto výročí bylo v předvečer voleb do zastupitelských orgánů, nepostrádala tato
hodnocení politický podtext. I na naší „vesnické úrovni“ docházelo k osobním iniciativám chybí slovo
osobám činným jakýmkoliv způsobem i v době minulé.

90)
Jsem přesvědčen o tom, že zájmy obce jako takové byly mnohdy v pozadí a těmto snahám vévodilo
politikaření. Kritika prezentována občany, kteří pro obec příliš neudělali či zde činní jev velmi krátce,
vyznívala alespoň pro mne rozpačitě a někdy i směšně. Kdo bezmyšlenkovitě kazil vše, co bylo či
nebylo v obci uděláno, kazil především sebe jako občana, současně i své spoluobčany, protože to, co
zde vykonáno bylo, jest dílem především občanů.

Nechci tím říci, že vše bylo bez chyb či nebylo možnost udělat lépe. Nutno ovšem pamatovat i na to,
že činnost i takového MNV byla vyvíjena za určité společ. – politické situace. Zájem a starost o občana
by měla být ale nad všechny tyto roviny a to z velké části plněno bylo….…Můj názor.

91)
Politické strany. K přetváření politického spektra obce dochází ihned po listopadových událostech
1989. Již tehdy se formuje za listopadových veřejných shromáždění široké občanské hnutí, které stojí
v počátku jako jediná reálná síla v čele politického dění v obci.

Občanské fórum ve spolupráci s MNV organizuje tzv. „Valné hromady OF“, na kterých jsou
propagovány kromě otázek politických i nejdůležitější problémy a úkoly obce. Např. hned na lednové
valné hromadě OF byly projednávány záležitosti pokračování výstavby vodovodu v obci, zejména
probíhající realizace ul. Opavská, Sokolovská, Hornická a 1. Máje. Kladně přijata informace MNV o
zajištění finančního krytí stavby.

92)
OF dále i v průběhu roku 1990 pokračuje v metodě této informace veřejnosti o cílech, závěrech,
stanoviscích. Za nejdůležitější lze hodnotit mítink dne 3. června, kterého se zúčastnil v rámci
předvolebního „boje“ i čelní představitel OF Václav Klaus, ministr financí ČSSR. Občanské fórum
pracovalo pod vedením několika agilních členů, zejména Mudr. Andrease, Pavla Kramáře (ul. Lesní), J.
Labudy (ředitele ZŠ). Po listopadu a průběhu bouřlivých dnů se s uklidněním doby krystalizuje dále
politická sekce. V obci začíná velice aktivně působit Československá strana lidová pod vedením pana
Karla Bezděka z ulice Hlučínské. Vzhledem k tradicím, které nejsou zapomenuty, získává poměrně
velký počet příznivců.

93)
Za čsl. prosazování ekologických zájmů a potřeb i na místní úrovni vstoupila do polit. dění i základní
organizace Strana zelených. Myslel jsme si, že svou činnost rozvíjet i v rovině konkrétní práce za
naplnění těchto cílů nejspíše v součinnosti s dobře pracující za ČSAP. Pro mne, kronikáře, je jejich
(strany zelených) činnost čitelná zhruba do červnových voleb. S neúspěchem zřejmě přešla chuť do
další činnosti. Zástupcem této strany byl Karel Čermák.

Těžiště práce politických stran a hnutí působících v obci spočívala v účasti při zabezpečování hlavních
poltických událostí případně v realizaci některých politicko-společenských opatření.

94)
Uvedené pol. subjekty společně se ZO KSČ, která, i když v menším počtu ale nadále vyvíjela svou
činnost, měly výrazný vliv na řádný průběh svobodných voleb, jejich členové byli garanty regulérnosti
jako členové volebních komisí. V listopadových volbách do obecního zastupitelstva navrhly své

kandidáty, takže se přímo podíleli na skladbě nových představitelů. Ještě před svobodnými volbami
ovlivnila svým postavením ve společnosti OF únorovou reorganizaci zastupitelstva MNV v zájmu
přizpůsobování současnému rozložení politických sil.

95)
Činnost MNV
Práce MNV byla v uplynulém roku zcela jistě specifická. Nová společensko-politická situace postavila
zastupitelské orgány nové charakterem odlišné těch minulých, úkoly. Nehledě k tomu, že všechny
stávající poslání bylo nutno zabezpečovat minimálně na úrovni let minulých.

V čem tedy spočívala specifika a výjimečnost doby v úkolech našeho MNV? Především to bylo vlastní
zabezpečení řádného průběhu voleb do nejvyšších zákonodárných orgánů. Pod touto krátkou větou
se skrývá množství mravenčí, které bylo nutno pro dobro věci vykonat.

96)
Dalším z mimořádných úkolů byla příprava a realizace voleb na místní úrovni a dále volba obecního
zastupitelstva. Tak toto probíhá v naprosto odlišných podmínkách uplynulých 40-ti let, kdy bylo při
takovýchto událostech vše dopředu dáno podle připraveného scénáře resp. nebyla vzhledem k jediné
kandidátce jiná možnost. Představitelé MNV se museli jako zástupci zvolení za staré moci vyrovnávat
často i s tvrdou kritikou přetřásající je jako tzv. „staré struktury“.

Vedle těchto úkolů čekaly samozřejmě ty povinnosti, které byly součástí správy obce. Zde mezi ty
rozhodující patřili především akce „Z“ – I. stavba vodojemu (čerpací stanice),
-

II. stavba vodojemu (vodov. řády),

-

skladka PDO,

-

plynová vysokotlaká přípojka

-

výstavba hřbitova,

-

dokončení prací na kinu atd.

97)
V souvislosti s růstem hospodářských problémů ve státě se zvyšovaly i obtíže při zajišťování
uvedených akcí, zejména u dokončení kina. Rovněž došlo i ke zvýšení finančních závazků (hřbitov).
I přes určitou nechuť občanů ke všemu, co se praktikovalo v dobách „před“, pokud se daná věc pokud
se alespoň částečně dotýkala jich osobně, byli ochotni pomoci a přiložit ruku k dílu. Nejmarkantněji
to bylo znát při realizaci vodovodních řádů.

MNV uplatňoval svou pravomoc prostřednictvím výkonu státní správy, PZ, rad a komisí při MNV. Po
listopad. volbách se užívá nový název – Obecní úřad.

98, 99)
Plenární zasedání měla na programu řešení nejzávažnějších problémů a rozhodnutí jak z oblasti práce
vlastního MNV tak života obce.

Na základě pravomocí, které jsou mu svěřeny, rozhodlo 20 PZ, první konané v roce 1990 dne
28.2.1990 o provedení následujících změn, které by v zastupitelských sborech odrazili změnu
rozložení poltických sil a dávaly záruku rozvoje politické demokracie.

V souladu se záměrem odvolala za funkce PZ poslance a člena komise MNV:
-

Dagmar Paškovou, komise soc. a zdravot.,

-

Milana Halfara – KMTV,

-

Josefa Bočka, komise finanční,

pro pasivitu při výkonu poslanecké funkce;
-

Annu Dudovou – kom. finanční – na vlastní žádost.

Dále z funkce člena Rady MNV Bolatice odvolala:
-

Adelheidu Slivkovou,

-

Helenu Paškovou,

-

Jaroslava Pomykala – z důvodu reakce na zrušení čl. IV. ústavního zákona o vedoucí úloze
KSČ ve společnosti

Na uvolněná místa PZ zvolilo do funkce:
-

člena Rady MNV Jiřího Gazdu, Oskara Fojtíka a Roberta Bočka

PZ dále posuzovalo a schvalovalo činnost výkonu státní správy, hospodaření MNV a práci Rady MNV.
Dne 3.12.1990 bylo uskutečněno ustavující zasedání zastupitelstva již Obecního úřadu, na starém
byly provedeny volby starosty a obecní rady.

100)
Volby 90
Zcela záměrně zařazuji tuto významnou kapitolu k činnosti MNV. Obecně jsem se o významu
červencových i listopadových voleb pro náš stát i naši obec. Poukázal jsem rovněž na velmi úzkou
propojenost událostí mezi makro a vnitropolitickou sférou, na poplatnost dění v obci tomu, co se
odehrávalo v „Praze“. A co platí i pro nálady, jenž někdy převládaly nad rozumem. Nechci popisovat

volební zákon či do detailu vše co muselo být provedeno k červnovým volbám, ale o tom
nejdůležitějším je zapotřebí informovat.

101)
Práce MNV spočívala ve vytvoření podmínek a zabezpečení řádného průběhu voleb, tj. v případě
materiálně technického zázemí (místnosti, budovy, technické prostředky včetně dopravních,
spojovací cesty apod.). Ve spolupráci s okresní volební komisí při sestavě volebních komisí (místní a
okrskových) a odpovědností za jejich finální ustavení a pověření, za doručení voleb. lístků (což bylo
realizovatelné pouze za pomoci poslanců) a samozřejmě za řádný nerušený průběh a regulérní
vyhodnocení (ustavené komise).

Jak tedy tyto volby probíhaly a jaké byly jejich průvodní jevy tady, „u nás doma“. Osobně jsem si
myslel, že o žádnou velkou politiku nikdy nepůjde, že bude vždy lidem záležet na tom, kdo je jaký
člověk bez ohledu na to, zda byl řadovým členem té či oné strany.

102)
Mýlil jsem se, protože předvolební boj přerostl mnohdy v podobné výtky, jako kdyby do Federálního
shromáždění měli být voleni právě bolatičtí. Bez napadání a osobních invektiv se neobešlo ani např.
pověřování volebních komisí. Ty byly jmenovány pro obec Bolatice tři, z toho jedna pro část Borovou
a komise v Bolaticích pracovaly v prostorách kinosálu a MNV.

Volby proběhly v termínu ve dnech 8. a 9. června 1990 bez jakýkoliv rušivých zásahů. Výsledky
dopadly podle očekávání, zvítězila přesvědčivě OF. Pro zajímavost uvádím porovnání mezi Českou
republikou a naším regionem, tak jak to vyznělo procentuelně po sečtení hlasů voliči. Určité
odlišnosti jsou patrné a pramení z tradic a vlivů na náš region.

103)
Sněmovna lidu FS (pouze strany nad 1,0% hlasů)
Česká republika

Semerom. kraj

Okres Opava

ČSS

2,55

1,03

1,0

OF

53,15

54,29

61,2

KSČ

13,58

13,14

9,3

SZV

3,77

1,95

1,8

SZ

3,19

2,47

1,9

HSDMS

7,89

15,20

10,7

SD

3,84

2,57

1,8

KDU

8,69

7,58

10,9

ČSS

2,89

1,27

1,3

OF

49,96

42,73

48,2

KSČ

13,80

14,73

10,2

SZV

3,99

2,38

2,4

SZ

3,44

3,16

2,6

HSDMS

9,10

21,15

16,6

SD

4,17

3,08

2,5

KDU

8,75

9,34

14,6

104)
Obdobné byly i výsledky voleb do ČNR.
Co ještě dodat? Překvapila mnohé vysoká účast voličů (v ČR 96,79%), výsledky nikoliv. O definitivním
resp. trvalejším rozložení polit. sil vypoví zřejmě až volby nadcházející.

Na tomto místě vidím nutnost poděkovat představitelům MNV včetně jeho zaměstnancům, členům
volebních komisí a všem ostatním, kteří se podíleli na zabezpečení voleb z převážné většiny na úkor
svého volného času, za výborně odvedenou práci. Dík patří i občanům, kteří vzali odpovědnost za
budoucnost země do svých rukou, a vysokou účastí rozhodli o příští orientaci země.

105)
Zastupitelstva měst a obcí jsme volili 24. listopadu v ČR a 23. a 24. listopadu ve SR I když zde nebylo
pro mne asi tak podstatné, kdo je jaké strany členem, z hlediska celorepublikového přináší takové
vyhodnocení určité zmapování situace. Na výsledku v celorepublikových měřítcích jsou zajímavé
především 2 faktory: 1.) nižší účast voličů (SR - 63,7%, ČR- 73,6%); 2.) značný pokles popularity
vítězné koalice OF-VNP na úkor bloku KDU-ČSL a KSČ. Je to doklad toho, že lidé přece jen přihlíželi ke
kvalitám volených osob a k jejich stranické příslušnosti. Tak by tomu mělo na místních úrovních být
především.

106, 107)
Volby do zastupitelstva obce Bolatice
Byly připravovány již od srpnových dnů. Na mimořádné řádné schůzi Rady MNV dne 14.8.1990 za
účasti zástupců jednotlivých stran projednala problematiku přípravy komunálních voleb a zástupci
přijali společný závěr, že by mělo dojít ke spolupráci kandidátů politických stran a OF a společnému
návrhu na funkci starosty jako jediného či patrona kandidáta na tuto funkci. Za stany a hnutí se
tohoto rozhodnutí účastnili: Bezděk Karel za ZO ČSL, Čermák Karel za SZ, Majda Josef za KSČ a Mudr.
Andreas za OF.

Tento závěr z hlediska celkové atmosféry a možná i potřeb obce byl zřejmě řešením nejlepším.
V praxi se ovšem již v této podobě nerealizoval.

Na Radě MNV 4.10.1990 byla ustanoven místní volební komise, která složila slib a okamžitě začala
pracovat v tomto složení:
-

předseda: Oldřich Herudek, Borová 64

-

místopředseda: Charlota Šimečková, Mírová 4

-

členové: Mgr. Josef Ricka, Pavel Florián, Dr. Ludmila Bočková, Lydie Vavřínková, Ursula
Obrusníková, Marcela Bochňáková, Helena Kolarčíková, Alois Slivka.

Ještě téhož dne komise přezkoumala kandidátní listiny a všechny předložené listiny zaregistrovala.
Současně vykonala pořadí volebních stran na kandidátních listinách: 1.) ČSL, 2.) OF, 3.) KSČ, 4.)
Nezávislí.

108)
24. listopadu jsme rozhodli o představitelích či zastupitelstvu obce. Volby probíhaly ve stejných
volebních okrscích jako při červnových volbách. Volby i tentokrát proběhly bez rušivých vlivů či jiných
nepřístojností. Výsledkem bylo zvolení 30-ti členů obecního zastupitelstva. Jedná se o tyto naše
spoluobčany:
Ing. Pavel Bezděk

MUDr. Jiří Andreas

Herbert Pavera

Gerhard Dihel

František Solich

Pavel Pavera

Josef Labuda

Ing. Josef Kurka

Ing. Valter Plaček

Josef Vavřínek

Manfred Ruský

Ing. Karel Siebert

Jiří Burian

Jaroslav Loskot

Walter Fojtík

Petr Kramář

Oskar Fojtík

Jiří Kupka

Karel Bezděk

Ing. Daniel Kozel

Oldřich Herudek

Valter Siebert

Adolf Vitásek

Günter Hluchník

Marie Březovská

Petr Návrat

Jarmila Sobková

Ing. Jiří Kupka

Hedvika Herudková

Josef Scheffczik

To je tedy 30 jmen, 30 konkrétních osob, kteří budou zastupovat všechny občany Bolatic ve správě
věcí veřejných.

109)
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva se konalo dne 3. 12. 1990 v kulturním domě. Tohoto
otevřeného zasedání se kromě 30 členů OZ zúčastnilo rovněž 128 občanů.

Hlavním bodem byla kromě složení slibů členů OZ byla volba starosty obce, zástupce starosty a
obecní rady. Zasedání řídil do zvolení nového starosty nejstarší člen zvoleného zastupitelstva pan
Karel Bezděk. Po zvolení volební a návrhové komise a složení slibů členů zastupitelstva byla
provedena volba starosty. Do funkce starosty byli navrženi:

110)
za ČSL – František Solich
za OF – Herbert Pavera, Manfréd Ruský
za nezávislé – Jiří Burian
Starostou obce byl hned v prvním kole zvolen pan František Solich.
Výsledky volby starosty obce: Počet hlasů
František Solich

28

Herbert Pavera

4

Manfréd Ruský

3

Jiří Burian

3

Po volbě starosty byla provedena volba zástupce starosty. Na tuto funkci kandidovali Herbert Pavera,
Manfréd Ruský, Jiří Burian a Josef Scheffczik. Zástupcem starosty byl v 1. kole zvolen se 16 hlasy
Herbert Pavera. Dále proběhla volba do obecní rady. Bylo voleno 7 členů a obecní rada bude spolu se
starostou a jeho zástupcem čítat 9 členů.

111)

kandidáti

hlasy

zvolen

Ing. Pavel Bezděk

26

ANO

Valter Fojtík

20

ANO

Ing. Valter Plaček

22

ANO

Jarmila Sobková

24

ANO

Adolf Vitásek

21

ANO

kandidáti

Nezávislí

Občanské forum

strana, hnutí

Českosl. strana lidová

Za jednotlivé strany byli navrženi a získali následující počet hlasů (zvoleni):

Günter Hluchník

NE

Oskar Fojtík

NE

Petr Kramář

NE

Manfréd Ruský

NE

Josef Scheffczik

NE

Jiří Burian

24

ANO

Josef Vavřínek

18

ANO

112)
Volby do místního zastupitelstva přinesly kromě jiného neúspěch kandidátů OP, kteří nezískali
s výjimkou místa zástupce starosty ani jedno „křeslo“ v obecní radě.

Kromě uvolněných pracovníků vzešlých z voleb jsou dále pracovníky obecního úřadu: Běláková B.,
Bortlíková M., Dudová E., Heisigová U., Ricka P., Zawisláková E. Práce nového obecního úřadu začala
okamžitě, protože úkoly, které na něj čekaly a dále čekají, nesnesly odkladu. Na tomto místě mi
nezbývá nic jiného než jménem svým mu popřát při plnění těchto úkolů mnoho úspěchů.

113)
Komise MNV pracovaly s větším či někdy menším úsilím i v roce 1990. Svou činností zabezpečovaly
úkoly jim svěřené. Na rozdíl od předcházejících období nebyla však jejich činnost tolik agilní, což bylo

zapříčiněno zřejmě vzrušenou dobou. Nicméně současně s výkonem státní správy ze správního řízení
byly důležitým názorem v zabezpečování plné činnosti MNV.

Jako nejaktivnější bych hodnotil již tradičně komisi pro tvorbu a ochranu život. prostředí, která navíc
dokázala alespoň svou práci prezentovat veřejnosti a to jak svou zpravodajskou skříňkou, tak i
informací v Bolatickém zpravodaji, jehož v roce 1990 postihl spíše informační kolaps z nedostatku
publikovaných údajů. I přes potíže spojené s vydáváním zpravodaje stojí za to tento „informační
kanál“ vydávat.

114)
O činnosti komise pro tvorbu a ochranu životního prostředí se zmíním v jedné z dalších kapitol. Práci
ostatních komisí (finanční, sociálně – zdravotní, správní, kulturní a školská, výstavby a plánování, péče
o rodinu, obchodu a cestovního ruchu, komise bytová, dopravy a MH …) nechci pro absenci
mimořádností a periodicitu opět rozebírat. Výjimku snad tvoří dvojice posledně jmenovaná, která
měla v pravomoci povolování poskytování služeb občanům. Nové hospodářské klima přineslo do této
oblasti oživení a zvýšený počet podání.

115)
Výkon státní správy a správního řízení byl realizován na základě příslušných právních podkladů,
především zákona o národních výborech a zákona o správním řízení. Vlastní realizace této pravomoci
byla prováděna prostřednictvím plenárních zasedání, radou MNV, hospodářským odborem.
Základem výkonu státní správy bylo řešení jednotlivých potíží stavebního charakteru prostřednictvím
stavebního úřadu, přestupků v komisi správní, podání se zaměřením na sociální a zdravotní charakter
(především poskytnutí mimořádných příspěvků) v komisi sociální a zdravotní. Žádosti zejména
v oblasti finančních úlev (zejména snížení zemědělské a domovní daně, osvobození od poplatků).
Komise školská a kulturní projednala především podání charakteru žádostí o pořádání různých
kulturních akcí, na které vydával rozhodnutí hospod. správní odbor.

116)
Podání zejména z činností veřejného života a prostředí projednávala spolu s převody nemovitostí
rada MNV. Byly to zejména podání upozorňující na stav komunikací, chodníků, osvětlení, veřejný
pořádek a připomínky k jízdním řádům ČSD a ČSAD.

Specifická situace nastala v roce 1990 kolem stavebního úřadu. Hospodářsko správní odbor, zřízený
v roce 1982 zajišťoval pro naše občany výkon státní správy a stavební úřad zabezpečoval služby i pro
spádovou oblast Chuchelná, Bělá, Strahovice.

V roce 1990 bylo ze strany občanů a organizací podáno 622 podání a bylo vydáno 583 rozhodnutí.
Oproti roku 1989 došlo k nárůstu podání o 231 ks.

117)
Po odborné stránce musel být současný stav posílen o 1 pracovníka a tuto odbornou práci vykonával
p. Ricka s novou pracovnicí p. Zawislákovou. Administrativní práci zabezpečovala p. E. Dudová. Svou
prací zabezpečovali vydávání stavebních povolení, povolení demolicí, provedení kolaudací atd. Např.
v obci Bolatice bylo postaveno 15 novostaveb RD, na Borové 3 novostavby RD. 7 bytových jednotek
bylo povoleno nástavbou a stavebními úpravami RD. Kolaudací bylo 10 RD v Bolaticích, 3 na Borové a
7 nově vzniklých bytových jednotek.

Na jedné straně nárůst práce a zvýšení požadavků, na straně druhé odlišné závěry ONV – to je právě
ta zmíněna specialita. ONV totiž ve své koncepci dislokace správních obvodních úřadů žel i jinou
aktivitu, dle které by byl výkon správy odejmut budoucímu obecnímu úřadu v obci, zejména pokud se
týče stavebního úřadu.

118)
První této variantě se postavila zcela zásadně Rada MNV i zástupci všech politických uskupení v obci
s požadavkem ponechání stavebního úřadu u MNV Bolatice v současném rozsahu. Zrušení stavebního
úřadu v obci by v praxi znamenalo pro naše občany oddálení státní správy a mnohem obtížnější
vyřizování. Vynaložené úsilí nebylo marné a stavební úřad dnes již u Obecního úřadu v Bolaticích
pracuje i nadále.

119, 120)
Volební program
Možná že není příliš aktuální z hlediska politického rozebírat a hodnotit plnění volebního programu
komunistické hry, ovšem pro mne je rozhodující, že se jedná o „program“, z něhož má mít užitek
především občan.

Volební program se opíral, resp. jeho kostru tvořily akce „Z“, mající vyřešit nejpalčivější problémy naší
vesnice. Mezi ně patřily v roce 1990 zejména tyto akce:

1) výstavba nového hřbitova – čerpáno 415 tis. Kč
2) výstavba vodovodu I. etapa –
3)

“

II. etapa –

4) plynofikace
5) skládka PDV

-

“ 872

“

“ 279 tis. Kč

- čerpáno 385 tis. Kč

6) kino
7) zabezpečení PD

“ 1 761 “

-

“ 375

“ 292

“

“

V rámci akcí „Z“ bylo celkem prostavěno za rok 1990 4.661 tis. Kč.

Výstavba těchto akcí neprobíhala bez problémů. Po rozporech ohledně místa nového hřbitova je
stavěn za areálem školy ve směru na Borovou. Má kritická připomínka nesměřuje jen k tomu, že
začíná hned za areálem školy a v sousedství rod. domě, ale i k celkovému umístění. Věřím, že čas vsi
dá, bohužel za pravdu. Náplň ostatních akcí je podrobněji uvedena v příloze.

121)
Obyvatelstvo
Obyvatelstvo a pak zvyky vytváří nedílný kolorit každého regionu, mnohdy i každé vsi či výsky. O
těchto jevech jsem se již zmiňoval zápisech a výhledem stran, že to jsou jevy dlouhodobého trvání
(nezmění se ze dne na den), zmíním se jen o tom, co mne upoutalo či bylo jinak výkazné.

V souvislosti s celospolečenskou proměnou a postupnou realizací svobody vyznání dochází
k obnovení náboženských tradicí. Ty zde evidovaly stále, o čemž jsem rovněž v minulých zápisech
hovořil, ovšem určité skupiny lidí z titulu potíží, které jim vznikly, případně měly dopad na jejich děti
(např. při přijetí do škol vyššího typu) bohoslužby raději nenavštěvovali.

122)
Taktéž se mnohdy stávalo, že pokud si přišli církevní obřad při významných životních událostech
(sňatek, křtiny apod.), odjížděli za tímto obřadem mimo bydliště. Dnes již nemusí mít tyto obavy a
tato skutečnost byla znát.

Teprve, když jsem si přečetl novinový výstřižek z roku 1938 v hlučínském nářečí, uvědomil jsem si
rychlost, s jakou se vytváří tento dialekt. Školu (základní) jsem začal navštěvovat před 25-ti léty a
vzpomínám si, že řada mých spolužáků měla se spisovnou češtinou velký souboj. Dnes to vypadá, že
po vystřídání další generace nebude již mnoho pamětníků a znalců, kteří by dokázali pořádně „po
našemu“. Proto jsem pro oživení dříve vzpomínány článek uvedl v příloze. Stojí určitě za přečtení.

123)
Bohužel se musím zmínit i o jedné smutné události spadající do oblasti mimořádných. Dne 4. 3. 1990
si vzal život střelou z malorážky Manfréd Theuer z ulice Svobody č. 40. Příčinou byla zřejmě
déletrvající nervová choroba. Zanechal po sobě manželku Ingrid a osmiletou dcerku Šárku. Odešel ve
věku 35 let.

124)
Hospodářský život
V teritoriu obce vyvinula hospodářskou činnost několika organizací. Samozřejmě úloha všech byla
důležitá, protože pro občany představovala jednak možnost zaměstnání a na druhé straně i služby,
které tyto organizace poskytovaly. Na tomto místě se chci zmínit jen o těch z titulu hospodaření
nejdůležitějších. V první řadě to bylo samotné hospodaření obce, dále působení dvou největších
hosp. organizací – závodu Juta a JZD Budovatel.

125, 126, 127)
Obec
Hospodaření MNV je vizitkou hospodaření obce, neboť zajišťuje veškeré činnosti po stránce
ekonomické; a jsou to činnosti, bez nichž by život obce nebyl myslitelný. Ve skutečnosti to znamená
z příjmů (složených z poplatků obyvatelstva, dotací, doplňkových příjmů a další) zabezpečit efektivní
financování jednotlivých akcí a potřebu NV resp. OÚ.

OÚ vynaložil prostředky v roce 1990 na tyto potřeby:
- vodní hospodářství

193 769,40

(z toho za znečistění vod

166 000,-)

- doprava

30 573,05

- školství celkem

916 361,78

- základní škola

553 661,49

- MŠ Borová

25 845,10

- MŠ Bolatice

20 211,90

- školní jídelna MŠ a ZŠ

316 542,96

- Kultura celkem

920 451,16

- JKS

18 831,-

- kulturní dům

896 099,86

- oprava místního rozhlasu

1 368,-

- SDOZ (svatby, jubilea)

4 152,30

- vnitřní správa celkem

236 257,85

- požární ochrana

60 247,90

- obřadní síň (úpravy)

4 035,-

- vnitřní správa NV

171 812,45

- CO

162,50

- sociální péče

106 993,-

- místní hospodářství celkem

219 974,60

- oprava veřejného osvětlení

80 330,60

- veřejně prospěšné služby

72 681,-

- odvoz odpadků

80 000,-

- rekultivace staré skládky

29 637,-

- odvoz za štěrkovnu

15 500,-

- průzkumné práce na skládku PDO

13 766,-

- technická vybavenost RD (chodníky, osvětl.)

52 129,-

- projektový úkol na prodejnu Ratibořská

46 686,-

Výdaje celkem:

2 875 195,54

Akce „Z“ celkem (viz. str. 119)

4 661 214,06

Výše uvedený přehled svědčí o šíři a náročnosti zabezpečovaných úkolů, jejichž realizace přinášela
samozřejmě řadu úskalí. S těmi se musel vypořádat nejen OÚ, ale i obě v místě sídlící v místě subjekty
– Juta a JZD. Pozornost obou představovala kromě jiných faktorů pracovní příležitost pro řady našich
občanů.

128)
Juta
Nechci zde rozebírat hospodářské výsledky, ale zmínit se o věcech nových. Snad nejdůležitější pro
nový závod možná i pro obec (to uvidíme) bylo osamostatnění od podniku Dvůr Králové ke dni 1. 11.
1990. Toho dne přestala existovat Juta v Bolaticích a zrodil se nový podnik „Lanex“. Rovněž došlo i ke
změnám ve vedení a ředitelem se stal ing. Rudolf Gregořica ze Štěpánkovic. Osamostatnění a změny
ve vedení snad povedou k pružnější a lepší spolupráci s OÚ a k důslednějšímu přístupu k řešení
ekolog. problémů. A těch nebylo málo. Kotelna a její izolace znečisťovala odpad. vody, špatné
uskladnění ropných produktů. A ještě jedno negativum činnosti podniku v roce 1990. Přes protesty
občanů byl zbourán tzv. Mušálkovec.

129)
JZD
Ani JZD Budovatel se sídlem v Bolaticích se nevyhnulo změnám plynoucím z celospolečenských změn.
Pracovníci družstva, členové družstva např. v referendu o názvu družstva se přihlásili k názvu
„Zemědělské družstvo se sídlem v Bolaticích“.

Výsledky letošních žní jsou uvedeny ve zpravodaji JZD, jež je součástí příloh. Pokud bychom měli
hodnotit aktiva a pasiva ve vztahu k obci, pak mezi ty první patří poskytování služeb občanům
(stolárna, dopravní a mechaz. prostředky, přidružená výroba, videozáznamy, fotokopie, zajišťování
hosp. zvířectva, poskytování služeb v restauraci v Křeménkách atd.).

130)
Mezi pasiva patří dopady u průmyslové výroby v zemědělství na životní prostředí, zejména díky
chemizaci za znečisťování nebo spíše znehodnocování spodních vod. Obsah dusičnanů ve spodních
vodách většiny zdrojů v obci se za poslední desetiletí několikanásobně zvýšil.

Ochrana život. prostředí
Z výše uvedeného je zřejmé, že problematika život. prostředí se naší obci nevyhýbá. I nadále
převládají základní problémy:

131)
-

znečistění odpadních vod,

-

neexistence čističky odpadních vod,

-

nedořešení situace v zásobování pitnou vodou x málo vydatné či nekvalitní dom. zdroje,

-

znečistěné ovzduší exhaláty z kotelen na tuhá paliva (a nekvalitní), řada dalších drobných
problémů.

Je chvályhodné, že ne všem občanům je tato situace lhostejná. Platí to zejména o práci členů komise
pro tvorbu a ochranu životní prostředí a ZO českého svazu ochránců přírody. Práce komise ZO ČSOPA
hlavní problémy se kterými se potýkali jsou obsahem uvedených příloh.

132)
Školství
Hodnocené období byla svým způsobem specifická i pro naše školství. Některé si museli velice rychle
vypořádat se svými zejména historickými výklady řady událostí a témat včetně celospolečenských
náhledů na řadu událostí.

Během školního roku 1989/90 došlo i na naší ZŠ z personální výměně a škola pracovala pod vedením
ředitele Josefa Labudy a zástupce ředitele Dany Tielové. 1. září 1990 si žáci a zejména pedagogové
připomněli 30. výročí otevření nové ZŠ. Dnešní podoba provedenými přístavbami poněkud pozměnila
svou tvář. Objekt bývalé školy tzv. „staré škola“ je v desolátním stavu a čeká na generální opravu.
K užívání jsou pouze 4 místnosti ve spodním podlaží. Toto výročí si připomněli bývalí i současní
učitelé, kteří zde působili na vzpomínkovém setkání.

133)
MŠ byly v obci provozovány dvě. MŠ závodu Juta v Bolaticích a MŠ na Borové ve správě JZD
Budovatel. V průběhu roku dochází k převodu správy pod MNV (k 1.9.90) pracovala pod vedením
ředitelky Bočkové Ludmily a MŠ na Borové pod vedením p. Porubové.

Péče o občana
Zjednodušeným zde ještě vypovídajícím náhledem na komplexní péči o občana je posouzení úrovně
poskytovaných služeb jako reakce na potřeby včetně tzv. služeb záchranných (sociálního charakteru),
poskytovaných např. komisemi OÚ, a možnost plného duševního, sportovního či zájmového využití.

134, 135)
Řemeslné služby a jim podobné byly občanům poskytovány především prostřednictvím Drobných
provozoven hospodařících od 1.4.90 samostatně. DP zajišťovaly tyto služby a provozy: výstavbu,
zámečnictví, sklenářství, pohřební službu, holičství, krejčovství, stolařství, autodopravu, pohostinství,
odvoz PDO, koupaliště a saunu. Již dnes je zřejmé, že část či většina těchto služeb bude zajišťována
soukromými osobami, což by při vzniku konkurence mělo vést ke zvýšení kvality.

Další služby byly zajišťovány těmito organizacemi:
-

Květena Opava – prodej květin, prodejna na ul. Opavské

-

Opaven Opava – sběrna a čistírna prádla, ten se ovšem v průběhu roku rozpadl

-

Poštovní novin. služba – zpočátku stánek na autob. nádraží současně se soukromým
prodejem potravin p. Bravanské

-

Uhelné sklady – v nové budově v prostorách nádraží ČSD (zde specialita ostravského
regionu – kaly),

-

Česká státní spořitelna i Poštovní úřad doplňovaly tolik potřebné vlastně každodenní
služby

Samostatnou kapitolou jsou určitě pro svou nezbytnost obchody z velké většiny ještě prodejní sítě
Jednoty Opava. Úroveň služeb nebyla zdaleka plně uspokojující i především tak lze hovořit o prodejně
potravin – samoobsluze nákup. středisku. K tomu navíc přistupuje ještě problém cenový. Proto
všichni naši občané vítají již avizované otevření některých soukromých obchodů. Již aby tomu tak
bylo.

136)
Kulturní dění v obci bylo významnou měrou ovlivněno již prosazováním kulturního domu. Po několika
letech se naši občané dočkali, i když práce na tomto objektu pokračovaly i nadále. O tom, že obsah
kulturního dění doznal tímto změn (od pouhých karnevalů a večírků), svědčí i informace o
plánovaných kulturních akcí v „Bolatickém zpravodaji“.

Sportovní vyžití občanů v několika oddílech TJ Sokol Bolatice možná někoho uspokojí, jiného zase
nikoliv. Ovšem, kdo chce sportovat také, sportuje. Bez ohledu na skutečnost, zda v obci funguje
sportovní organizace či nikoliv. A protože v rámci TJ vyvíjeli činnost oddíly kopané, stolního tenisu,
odbíjené, šachu, turistiky záleželo na občanu samém, zda sportuje či nikoliv. Omezením se jeví
nedostatečná kapacita tělocvičny. O úspěších a činnosti oddílu informoval i místní zpravodaj.

137)
Počasí
Letošní rok byl rokem klimatických extrémů, o čemž svědčí i vyhodnocení roku jako vodu s vodovodu.
Zimní měsíce lze hodnotit jako extrémně teplé, téměř s absencí mrazů a bez sněhové pokrývky
trvalejšího rázu. Jediný výrazně zimní den 7. 1. (-10oC), naopak nehorázně teplé 24. - 26. 2. (+18oC).
V březnu mírné ochlazení v druhé dekádě (-1o, -2oC), dále pronikavé oteplení na 18o -21oC. Dále
přinesl bouřlivé počasí, deště a větry (kalamity v lesích). Únor a březen historicky nejteplejší. Toto
počasí znamená především nástup jara. Duben přinesl ranní mrazíky (-4oC), které obrazily úrodu
ovoce, později vydatné srážky. 11.4. přiletěli čápi.

138)
Květen přinesl střídavé počasí, bouřky později teploty kolem 15oC, úbytek srážek. Letní měsíce byly
rovněž extrémní, a to především suchem. Nejvýrazněji se to projevilo v době od 17. 7. do 6. 8., kdy
nepršelo. Teplotně druhá polovina června 28o - 30oC, bouřky, v červenci v polovině ochlazení (pod
20oC), ke konci vyjasnění 24oC. Srpen v 1. polovině teplý na koupání (+28oC), ke konci dekády bouřky.
Druhá dekáda ochlazení, konec měsíce až +31oC. Závěr přinesl ochlazení, déšť. 17. 9. přináší zátopy.
Říjen poměrně teplý (18o -22oC), druhá polovina zataženo, vítr. První ranní mlhy (až -4oC). Listopad

opravdu proměnlivý, pokles teplot z +10oC na +4oC včetně deště. Poslední dekáda, mlhy, deště
(22.11.) ke konci déšť se sněhem. Prosinec –sněžení do 19. 12. s teplotami -1oC až -10oC. Dále
oteplení (+2oC), v druhé polovině místy sněžení a déšť. Slabé mrazíky, přes den tání. 31. 12. bez
sněhu, pršelo.

139)
Závěr
Mnoho toho již bylo řečeno a zapsáno. Jaký tedy vlastně ten rok 1990 pro naše občany byl?
Především výjimečný po stránce celospolečenských přeměn, které aktivně prožívali a účastnili se jich.
Ty ukázaly i druhou stránku dění – zbytečnou neuvážlivost. Zbytečnou proto, neboť zde na naší
úrovni by mělo všem jít především o jedno společné – o vzkvět naší rodné obce. A k tomu by měly
býti využity všechny ochotné ruce.
Nechť se to v budoucnu daří.

Zapsal kronikář:Ludvík Krejčiřík. Za obecní úřad – (nepodepsáno).

141)
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145)
Úvod – události roku
Události roku 1991 byly bohaté v naší vlasti, tak i v celém světě. Byl to někdy neúprosný boj za
určování sebeidentity stran a států v rozbouřeném moři.

Václav Havel, prezident České a Slovenské federativní republiky, prohlásil: „Bůh se na nás dívá a já
doufám, že ho nebudeme muset za několik let prosit o odpuštění“. Letošní úroda řečí, kterou vedli
naši politici, rozjitřovala naši politickou scénu a naše občany. I přes tyto poslanecké parlamentní
šarvátky se upevňoval demokratický stát přijímáním hlavně nových zákonů. Byl to Zákon o listině
základních práv a svobod, o malé a velké privatizaci, aby státní monopol národního hospodářství
přešel do vlastnictví soukromých osob nebo společností. Federální shromáždění přijalo stanovisko
v Litvě a jednalo o rozpuštění Varšavské smlouvy. Dle rozhodnutí OSN byl spojeneckými vojsky
osvobozen Kuvajt z držení Iráku.

146)
V únoru byla naše republika přijata za člena Rady Evropy. Pro vývoj naší vnitřní politiky byl velmi
důležitý akt – rozdělení Občanského fóra na dvě strany: Občanské hnutí a Občanská demokratická
strana. V březnu pro stáří a nemoc odstoupil kardinál František Tomášek z funkce pražského
arcibiskupa a do této funkce byl jmenován biskup Miroslav Vlk.

V dubnu 1991 byl odvolán V. Mečiar z funkce předsedy vlády Slovenské republiky. Místo něho
nastoupil Ján Čarnogurský.

V Perském zálivu na pomoc spojeneckým vojskům OSN pomáhala v konfliktu Irák – Kuvajt i 60 čl. čs.
protichemická jednotka, která se v květnu vrátila domů. Federální shromáždění přijalo dále zákon o
úpravě vlastnických vztahů o půdě a jiném zemědělském majetku, aby tak byly napraveny křivdy po
totalitním režimu z let 1948-1951-1989.

147)
Během roku 1991 probíhalo jednání politických reprezentací ČR a SR o státoprávním uspořádání mezi
oběma republikami na základě uzavření smlouvy. Situace se však vyostřovala a k potřebným
dohodám v tomto roce nedošlo. 22 sporných bodů z 88 zůstalo nedořešených a státoprávní krize
pokračovala.

V srpnu 1991 neuspěl pokus o převrat v tehdejším SSSR, kde se o to pokusila stará garnitura pro
rozbití KSSS a Sovětského svazu. Litva, Estonsko a Lotyšsko usilovaly o samostatnost, kterou naše
republika podpořila.

Byl schválen další demokratický zákon o živnostenském podnikání a dále zákony o politických
stranách a hnutích, lustrační zákon (o vykonávání důležitých funkcích). 1. listopadu byla zahájena
kupónová privatizace jako unikátní čs. cesta ve světě, kde občané si mohli koupit akcie podniků.

7. listopadu zemřel bývalý prezident republiky Gustav Husák, který se neslavně projevoval
v komunistickém režimu. Za podivných okolností zavraždili vězňové v káznici v Leopoldově na
Slovensku pět příslušníků Sboru nápravné výchovy. Byli dopadeni.

148)

V závěru roku FL schválilo zákony: o státních bankách, rozpočtu na rok 1992, o úpravě a uspořádání
majetkových vztahů v družstvech čili transformační zákon a další.

Rok 1991 byl významný také tím, že prezident a další členové parlamentu a vlády navštívili mnoho
evropských a dalších zemí a uzavřeli s nimi dvojstranné dohody. Byli to například SRN, Polsko,
Maďarsko, Francie, Lucembursko, Belgie, Nizozemsko, Francie, Španělsko, USA, Itálie. Naši republiku
např. navštívil britský princ Charlese a princezna Diana, za USA Quayta, Bush a další. V červnu opustil
naše území poslední transport sovětských vojáků, kteří nás od roku 1968 okupovali.

Rok 1991 byl také početný na hroucení politických systémů v Evropě a jinde ve světě, Latinské
Americe a Asii. Velké válčení propuklo v Jugoslávii. Byly to územní, národnostní a náboženské
neshody mezi Srby, Chorvaty a muslimy.

149)
U nás však jsme věřili ve zdravý rozum představitelů obou našich národů a byla naděje, že naše spory
mezi republikami se vyřeší pokojnou cestou.

Závěrem této kapitoly můžeme říci, že rok 1991 byl bohatý na politické události ve světě i u nás.
S jistotou jsme zjistili, že starý, nedemokratický komunistický režim byl poražen a budoval se
demokratický, právní stát, kde bude zabezpečena pluralita názorů občanů, politických stran a
společenských organizací, které po revoluci 1989 vznikly.

150)
Činnost a práce Obecního úřadu v rodící se skutečné demokracii byla obtížná, neboť mnoho občanů
mělo zažitý za 40 let starý režim, zůstal pozůstatek v myšlení a jednání. Rada Obecního úřadu
zasedala 24krát a řešila průběžně záležitosti a úkoly obce. Obecní zastupitelstvo se sešlo 5krát a
projednalo obecní záležitosti předložené radou, poslanci a občany. Jedno jednání proběhlo na
Borové. Účast na jednotlivých zasedáních byla dobrá. Byly výjimky mezi poslanci, kteří častěji
zasedání nenavštěvovali. Poslední zasedání obecního zastupitelstva v prosinci 1991 konstatovalo ústy
starosty, že se i dařilo mimo zajišťování hospodářských úkolů i na poli kulturním a sportovním, kde
nás dobře reprezentovaly naši občané. (Dokumentace č.1)

151)
Nejdůležitější podměty pro jednání rady a zastupitelstva OÚ byly realizace těchto hospodářských:
Stroje a zařízení 128 ks, v roce 1993 10 ks nových traktorů 49 (z toho 48 kolových), náklad. auta 14 ks
a další. Počet strojů celkem 3717 ks.
Spotřebováno bylo 31 000 m3 pitné vody.
Celková průměrná měs. mzda pracovníka

5 167 Kč

měsíční mzda tarifní

3 329,-

měsíční prémie

1 004,-

Hospodářský výsledek :

- 1 164 000,-

RU Moravec

+6 426 000,-

ŽV Bohuslavice

(-5 419 000,-)

RU Píšť

+1 491 000,-

ŽV Píšť

-1 961 000,-

UKK Bolatice

-5 419 000,-

ŽV Hůrky

- 1 185 000,-

ŽV Moravec

-2 198 000,-

Pronájmy

+5 602 000,-

Celkem ZD

1 520 000 Kč

Bylo uzavřeno 1646 nájemních smluv na výměru 2755 ha. Vydáno 153 ha orné a 28 luk a pastvin.
V Bolaticích bylo projednáno 36 případů vydání vlastních či náhrad. pozemků (58,31 ha) a byly
vydávány majetkové podíly oprávněným osobám. Z pohledu výsledku hospodaření byl rok 93 určitým
mezníkem. Představoval přechod hospodaření ze ztrátového na ziskové.

152)
1 máslo stálo 8-10 Kčs, v současné době 14-18,-, někde až 23 Kčs, chléb z 2,60 Kčs až na 10 Kčs, u
masa v průměru o 40-50% za 1 kg. Z toho důvodu musely také růst mzdy a důchody. Potřebným
občanům OÚ schvaloval finanční částky od 300 Kčs až do 2500 Kčs jednorázově. Třiceti rodinám bylo
rozděleno 40 000 Kčs.

Ještě daleko přitažlivější bude, když si přečtete následující řádky, která vás seznámí s finančním
hospodařením Obecního úřadu, co se vůbec dělalo, jak se prostředky získávaly a jak vynakládaly.

Hospodaření Obecního úřadu vycházelo z vlastních příjmů a dotací od Okresního úřadu v Opavě. A
přečtěte si, jak se s těmito vynakládalo:

153, 154
Příjmy Obecního úřadu tvořily vlastní příjmy a to z daně zemědělské a z daně z příjmů obyvatelstva,
z daně domovní a správních poplatků. Další částí příjmů byly: poplatky za vodné a stočné; za stravné
na školách; nájemné za bytové a nebytové prostory a za hřbitovní místa.

Skutečný příjem pro Obecní úřad z těchto položek byl 1 266 050 Kčs. Od Okresního úřadu byla
přidělena dotace 2 485 100 Kčs; ostatní nahodilé příjmy byly 620 000 Kčs, na účelové prostředky pro
MŠ a na jednorázové příspěvky občanům 492 600 Kčs.
na mimořádné dotace

72 000 Kčs

ostatní příjmy na akci Z a KBV

4 249 000 Kčs

Celkem příjmy

9 186 000 Kčs původní rozpočet OÚ

byl na

4 050 000 Kčs

Z těchto prostředků bylo hrazeno:
na vodní hospodářství

443 000,-

na provoz a údržbu ZŠ, MŠ, ŠJ

1 834 000,-

na kulturu, provoz kult. domu, opravu místního rozhlasu

218 000,-

na vnitřní správu: požár. ochrana

28 000,- v důsledku povodní

oprava budov, kotle pro plyn na ÚT

869 000,- Kčs

na sociální věci

229 000 Kčs

na místní hospodářství

190 0000,- (na provoz a údržbu

budov, bytové fondu, na skládku, zeleň)
Vynětí zemědělské půdy

43 000,- (za skládku na Borové a

Bolaticích)
Za výkup pozemků na hřbitov a čerpací stanice se zaplatilo

47 000 Kčs

za sekačku

15 000 Kčs

Akce „Z“:
V tomto roce byla ukončena I. a II. stavba vodovodu

na I. stavbu se vydalo

1 698 000,-

na II. stavbu

501 000,-

na materiál a další zavádění

90 000,-

Plynofikace obce:
za výstavbu regulační stanice

553 000,-

za plynové rozvody

1 029 000,-

Hřbitov:
Práce postupovaly a vyžádaly si

270 000 Kčs

KBV

700 000 Kčs

155)
Další záměry OÚ pro následující léta byly vybudovat sociální budovu na hřbitově, dokončení
vybudování vodovodu a plynofikace obce. K těmto akcím stála projektová dokumentace 138 000 Kčs.
Doposud převážná část příjmů byla dotována ze státního rozpočtu. Vlastní příjmy by na kapacitu
určitě nestačily. Sám nechť každý posoudí, jaký kus práce byl vykonán.
Starostou obce byl: František Solich
Zástupce starosty: Herbert Pavera
(Dokumentace č.3) radní: ing. Pavel Bezděk
Valter Fojtík
ing. Valter Plaček
Jarmila Sobková
Josef Vavřínek
Adolf Vitásek
Jiří Burian

156)
Další činnost Obecního úřadu:
Stavební úřad
V roce 1991 byl na stavebním úřadě čilý ruch. Celkový počet podání byl 519. Vydáno bylo
303 stavebních povolení, z toho
198 na vodovodní přípojky
4 novostavby RD

7 garáží

15 přístavby a nástavby

6 hospod. budov

35 ostatních

36 změn staveb

2 demolice

10 územních rozhod

Kolaudace:
16 rodinných domků

5 hospodář. Budov

11 přístaveb a nástaveb

12 garáží

3 studny

23 ostatních

Na individuální bytovou výstavbu byla schvalována částka do 50 000 Kčs a další zvýšení až o 28 000,-.
Návratná půjčka od Spořitelny byla poskytována až do 300 000 Kčs na 2,7% úrok. Také byl podražen
stavební materiál.

157)
Zemědělství:
Katastr obec Bolatice měl 1320 ha 19 arů a 54 m2 veškeré půdy.
Z toho

nezemědělská:

orné půdy

788 ha

lesů

348 ha

zahrad

46 ha

vod

1 ha

luk a pastvin

21 ha

zast. ploch

44 ha

ostatní + cesty

69 ha

Uživatelé zemědělské i nezemědělské půdy na našem katastru v této době byli:
Albertovec

Státní dráhy

Státní lesy

OKR správa silnic

Jednota Opava

TJ Sokol

OÚ Bolatice

Myslivecké sdružení ZD

Farní úřad

Včelaři

Svazarm Bolatice

OÚNZ

OÚ Dolní Benešov

Uživatelé rod. domků

Po 17. listopadu 1989 – po tak zvané sametové revoluci došlo k velkým změnám i v zemědělství (viz.
úvod).

158)
14 občanů požádalo o navrácení půdy v celkové výměře 40 ha 24,5 arů. Z těchto bylo 11
zaregistrováno v evidenci samostatně hospodařících rolníků u OÚ v Bolaticích. Soupis hospodářských
zvířat se od roku 1988 neprováděl. V tomto roce bylo občanům pronajato 89 ovocných stromů,
třešně byly ohodnoceny na 20,- - 30,- za strom. Úroda byla dobrá. Proti vzteklině bylo očkováno 134
psů v Bolaticích a 30 na Borové.

Na úseku bytovém byli vedeni dva uchazeči o byt z roku 1988 a 1989. Převážná část občanů bydlí ve
vlastních rod. domcích, nepatrná část v bytovkách u bytového družstva na ul. Družstevní a
v činžovním domě na ul. Nádražní.

Na úseku dopravy bylo prostřednictvím OÚ podáno 9 požadavků a připomínek k jízdním řádům ČSAD.
Jednání bylo uskutečněno, byl realizován 1 požadavek. ČSAD měly v provozu autobusové nádraží
s čekárnou, se stánkem novin a časopisů a prodejnou potravin – ty však byly pronajaty
soukromníkům. Měsíční tržba za týdeníky a měsíčníky byla 60 000 Kčs.
159)
Úsek pracovně právní
Na veřejně-prospěšné práci bylo 9 pracovníků, během roku osmi byl rozvázán pracovní poměr. Na
stavbách v akci „Z“ pracovali dva pracovníci, na veřejném osvětlení 4 pracovníci. Dále obecní úřad
zajišťoval 1 pracovníkem obsluhu úpravy vod na ul. Ratibořské, 7 pracovníky údržba KD a MŠ, při
údržbě autobusové čekárny 1 pracovník a u služeb různého charakteru 8 pracovníků. Za výkup
pozemků na stavbu hřbitova byla občanům – majitelům pozemku – proplacena částka 39 100 Kčs a
na vodojem 8620 Kčs.

Agenda, pokuty, stížnosti:
V roce 1991 došlo na OÚ 1018 dopisů, bylo šetřeno 17 přestupků proti pravidlům společenského
chování a sousedských sporů a při 9 byla vyměřena pokuta ve výši 1900 Kčs. Stížnosti byli jen 2, 1
stavebního rázu a druhá na vypouštění slepic na pozemek souseda.

160)
Matriční události roku 1991:
Narodilo se 62 dětí. Uzavřeno bylo 27 manželství. Do naší obce se přihlásilo 64 občanů a odhlásilo 55
občanů. Zemřelo 39 občanů. Matriční úřad ověřil 21 listin a 184 podpisů na listinách. Pro cizince vydal
65 matričních dokladů. Celkem bylo 4158 obyvatel obce. Zlatou svatbu oslavili Adolf Rathai a Marta
Rathaiová a Koob Karel a Koob Marta (ul. Ke Koupališti).

Kulturní činnost
Na kulturní činnosti se doposud podíleli společenské organizace, školská zařízení, místní knihovna,
místní kino a pracovníci pro kulturu na OÚ.

161)
Byly uspořádány velmi zdařilé akce, které stojí za povšimnutí: Plesy a zábavy ( Rodičů, hasičského
sboru, myslivců, mládeže apod.). Dveře na stromě, tak se jmenovalo div. představení pro žáky ZŠ;
Velikonoční odpoledne pro děti, Pomlázková zábava, Schůzka u mikrofonu neb povídání a písničky.
Výborný byl zájezd na operu „Paganini“ . Další jmenujme:
Taneční zábava se skupinou Seance;
Zpívání se Zdenkou Lorencovou;
Beseda o zdravém způsobu života;
Představení kulinářů pro děti;
Diskotéky pro mládež; Výstava nábytku v KD.
Předvánoční posezení s důchodci;
Vánoční koncert MDO Sigma; Koncert LŠU;
Taneční kurz apod. Další výčet bude následovat u činnosti jednotlivých organizací.

162)
Místní knihovna plnila své poslání vzdělávací, kulturní a zábavné. Jak se to dařilo, posuďte sami.
Vedoucí MK byla R. Řehořová. Knihovna byla stále umístěna v budově Obecního úřadu. Byla pěkná,
ale na velikost naší obce malá; chyběl jí čtenářský koutek, kde by si čtenář mohl sednout a knihu
prolistovat.

Bylo zapsáno 692 čtenářů, z toho 392 do 14 let, což dělalo 16,5% z celkového počtu obyvatelstva. Za
rok navštívilo knihovnu 3861 osob. Co se četlo: Vypůjčeno bylo celkem 22 624 svazků.
Naučné literatury

6684

Naučné pro mládež

2180

Krásné lit.

6805

Krásné pro ml.

6955

Periodika

5431

Vedoucí MK se podílela a organizovala výchovné akce pro žáky ZŠ a MŠ. Bylo uspořádáno 22
knihovnických lekcí, besedy o knihách, výstavky, kulturní programy, relace do místního rozhlasu.

163)
Budovy a památná místa
Podle nedoložených zpráv měly obcí Bolatice procházet Léta Páně 863-864 věrozvěstové Cyril a
Metoděj z Byzancie a položen byl cyrilský kámen, kde stál dřevěný kostelík, který byl později
převezen do Hnvěvošic. Současná kaple sv. Mikuláše pochází z 15.-16. století. Roku 1198 existuje
nepodložená zmínka o statku, který měl připadnout cisterciáckému řádu kláštera Velehradu. Roku

1270 slavný český král Přemysl Otakar II. postoupil klášteru velehradskému všechna privilegia a byl
tam jmenován i statek Bolatice. Ten rok 1822 prodal Alois z Heneberků Edvardu Lichnovskému.

Zmínka o kostele pochází z let 1495, měl to být gotický kostel, protože na věži je zvon s tímto datem.
Další zmínka byla z let 1597, že již v Bolaticích byl kostel sv. Stanislava, původu dosti starého. Roku
1703-1724 byl potom nový kostel za opata Floriána Nezorina v renesančním slohu jako náhrada za
starý kostel.

164)
V roce 1912 byl podle plánu stavitele J. Seyfrieda z Kravař rozšířen do nynější podoby. Roku 1837 byla
postavena nová škola (v současné době Školní družina a jídelna, chodilo do ní 208 žáků, z Heneberků
48 žáků). Roku 1860 vystavena škola na Borové. Do roku 1893 byly Heneberky zvané Kuří kopec
samostatné. Kaple k Srdci Ježíšovu na pozemku M. Dudové postavena k r. 1925, k sv. Josefovi u
Jurečků –poč. 19. stol., kaple sv. Jana koncem 18. století, kaple sv. P. Marie u Mikety r. 1850.

Hájenka na Křeménkách byla postavena r. 1900, kdy císař Vilém navštívil zdejší kraj. Tato měla sloužit
císaři k svačině.

Dnes budovu zámku obhospodařuje Obecní úřad a je Památkovým úřadem chráněna. Stav byl velmi
vážný, neutěšený. Budova potřebovala generální opravu. Část zámku využíval s.p. Lanex Bolatice, část
Česká spořitelna a archív Obecního úřadu.

165)
Do nájmu byly dány místnosti pro prodejnu Potravin a Květena soukromým podnikatelům. Horní
patro sloužilo jako klubové místnosti pro mládež – Pionýr, Svazarm, hudební skupina „Unico“.

Budova staré školy byla jedna z prvních církevních škol v Bolaticích a sloužila do roku 1960, kdy byla
otevřena nová základní škola. V současné době byla prázdná a čekala na generální opravu. Ve sklepní
místnosti byla pronajata místnost jako Prodejna spotřebního zboží soukr. podnikateli.

Hřbitov u kostela byl starý jako sám kostel a s růstem počtu obyvatel nevyhovoval pro malé rozměry.
Obec se rozhodla postavit nový hřbitov. První nový – na ul. Ratibořské v zátočině na Borovou –
pohřbil několik desítek tisíc (r. 1989) a stavba se zrušila. Druhá nová výstavba hřbitova šla vážně
kupředu (r. 1990) a byla naděje na dokončení.

166)
V roce 1991 obecní zastupitelstvo schválilo uspořádání obecní sbírky na dokončení stavby nového
hřbitova, protože na tuto stavbu okresní úřad zatím nepřispěl. V měsíci červnu 91 byla stavba
zadlužena asi 250 000 Kčs a na další dokončení bylo zapotřebí až 700 000 Kčs. Občané finanční dar
zasílali poštovní peněžní poukázkou.

Budova zdravotního střediska přešla do majetku obce. Zdravotnické služby občanům zajišťovaly
ordinace:
zubní

MUDr. Andreas

dětský MUDr. Pastrňák

obvodní

MUDr. Lebeda

ženský (neuvedeno)

Připomínky lékařů byly k velké vytíženosti a k vybavení ordinací. To všechno by měla vyřešit
privatizace, která se v dohlednu chystala a tím i kvalitnější ošetření pacienta.

167, 168)
Soukromí podnikatelé
V roce 1991 bylo registrováno 327 soukromých podnikatelů, kteří poskytovali 854 různých služeb a
činností. Byli to ti, kteří vlastnili živnostenské listy a koncesní povolení. Podnikatelský duch v nových
podmínkách nechyběl. Občan měl možnost nakupovat potraviny již ne v jednom monopolním
Nákupním středisku Jednota Opava, ale v deseti dalších. Někteří podnikatelé připravili opravdu
krásné prostředí ve svých obchodech, nebo v místnostech, které si pronajali od Obecního úřadu jako
na zámku, v autobusové čekárně, zelenina, stará škola, koupaliště. Doposud však chyběly služby
v mandlování prádla a oprava obuvi.
Obchody:

A. Bravanská – čekárna ČSAD – Smíšená
V. Lyková

“

Prodejna novin a časopisů

R. Sniehota – Prodejna nábytku, textilu, obuvi
E. Prchalová – Potraviny
Kremser – Potraviny, maso – na zámku
Hartoš – Nádražní – Smíšená
Kocur – Peterek – Svobody – Smíšená
M. Miketová – Opavská – Zelenina
H. Kurková – Borová – Smíšená
M. Mikulčáková – zámek – Prodejna květin
D. Kozel – Slunečná – Prodejna sport. Zařízení
L. Švančar – stará škola – Spotřební zboží
P. Teuer – Na lánech – Potraviny

M. Jarošová – Na lánech – Pečení cukrářských výrobků
L. Ševčíková – Nádražní – Holičství a kadeřnictví
J. Šimek – Pohostinství Křeménky
Duxa – Pohostinství v hasičské zbrojnici na Borové
Řehánek – Pohostinství na Borové
Bujoch – Ratibořská – Potraviny, maso
Solichová, Bednaříková – Ratibořská – Pohostinství
Kuchejda – Polní – Pohostinství
Další žádosti se vyřizovaly a noví podnikatelé budou uvedeni v zápise příštího roku.

169, 170)
Pošta v roce 1991 vykazovala zvýšené poptávky na služby pro občany téměř ve všech ukazatelích.
Zvýšení nastalo nárůstem soukromých firem a společností, kteří využívají poštovní zásilkové služby.
V přehledu porovnáme

přijaté doporučené dopisy

1990

1991

7 074

15 530

“

balíky a cenná psaní

2 202

3 261

“

poukázky

22 470

21 389

10 185

13 806

dodané doporučené dopisy
“

balíky a cenná psaní

5 267

4 806

“

poukázky

8 927

13 194

11 588 mil.

11 mil

853 ks

860 ks

Počet přijatých sázenek

1 612

1 315 měsíčně

Podané telegramy celkem

347

321

Dodané telegramy

864

849

1 159 000,-

1 800 000,-

Rudé právo

92 ks

54 ks

Zemědělské noviny

70

33

Mladá fronta

166 ks

121 ks

Svobodné slovo

12

7

Hospodářské noviny

16

20

Nová svoboda

190

145

Průměrný měsíční obrat v Kčs
“

počet vyplac. důchodů

“

Důchody měs. průměr v Kčs

Předplacené noviny a časopisy:

Moravskoslezský den

54

64

Naše Opavsko

55

43

Region

-

5

Naše pravda

1

2

Praktická žena

30

50

Vlasta

71

48

Se zvýšením cen za noviny a časopisy klesl i počet předplatitelů.

Politické strany
V roce 1991 aktivně pracovaly stany KSČM a Česká lidová strana. Schůze stanovilo i Občanské fórum,
kde probíhala transformace na OH a ODS. Příznivci se přihlásili k Občanské demokratické straně a
Klausově ekonomické reformě. Členové jednotlivých stran byli zastoupeni v radě a zastupitelstvu
Obecního úřadu.

171)
Strana lidová, jejíž předsedou byl pan (neuvedeno) se zabývala otázkami volebního programu, který
prosazovala v obecním zastupitelstvu, přicházela z návrhy a podměty, co se týkalo výstavby hřbitova
a celé obce. O veřejný život jevila zájem.

Občanská demokratická strana – nově založena, pracovala na svém volebním programu. K registraci
nedošlo, takže strana založena nebyla.

KSČM čítala málo členů, předsedou byl (neuvedeno). Počátkem roku proběhlo několik schůzek a pak
činnost ochabovala.

Občané nejevili zájem o členství v politických stranách jen v KDÚ-ČSL. sympatizovali s určitými
stranami, což prokázaly volby v roce 1990. Nové volby do Národního parlamentu a Federálního
shromáždění proběhnou v roce 1992.

172)
Školství
Hlavním úkolem školy bylo napravovat napáchané zlo na žácích a učitelích z předchozích 40 let
totalitního režimu.

Ve školním roce 90/91 navštěvovala ZŠ 574 žáků ve 22 třídách. V 1.- 4. ročníků bylo 116 chlapců a 135
dívek, v 5. – 8. roč. 154 chlapců a 170 dívek. Na škole působilo 26 učitelů, 3 vychovatelky ve ŠD a 8
správních zaměstnanců. Ředitelem školy byl Josef Labuda, zástupcem řed. paní Dana Tielová.

V 1.-4. ročníků neprospěli 4 žáci, v 5.-8. roč. 1 žák. V 5. - 8. r. 101 žák prospěl s vyznamenáním, jedna
dvojka a jedna trojka z chování. Do školní družiny chodilo 65 žáků a stravovalo se ve školní jídelně 343
žáků. Jakou činnost mimo výchovně vzdělávací práci škola vyvíjela. Matematické olympiády se
zúčastnilo 25 žáků, chemické 2 žáci (v okresním škole 6. místo), biologické 26 žáků (v okrese 10., 12. a
16. místo), zahrádkářské v okresním kole 4.-12. místo, ve zdravotnické soutěži postoupilo 12 žáků do
okresního kola a ve fyzikální soutěži se umístil 1 žák na 8. místě.

173)
Na sportovním poli bylo dosaženo výborných výsledků:
malá kopaná chlapci

2. místo

vybíjená chlapci, dívky

3. místo, 2. místo

odbíjená dívky

3. místo

košíková chl.

3. místo

atletický čtyřboj chl.+d. ml.

3. a 4. místo

atletický čtyřboj chl. + d. st.

2. a 3. místo

Pěkné umístění bylo i ve stolním tenise. Všechna místa byla získána v okresních soutěžích. Na ZŠ
pracovaly zájmové kroužky: odbíjená, turistický, aerobic, výtvarný, dovedných rukou a praktická
dívka. Do odbočky Hudební školy Hlučín, která byla na škole, se chodili žáci učit hře na klavír,
akordeon, flétnu a kytaru. Získané dovednosti předvedly ve vánočním kulturním pořadu a k ukončení
školního roku.

174)
Školní družina měla 3 oddělení s 65 žáky. Činnost byla zaměřena na sebevzdělávání, zájmovou a
rekreační. Žáci ŠD soutěžili v dopravě, sportu v okrsku Kravaře. Práce ŠD přispěla k výchově a
vzdělávání žáků.

Jak byli umístěni vycházející žáci:
Gymnázium 6 žáků

střední školy v Opavě 10 ž.
“

čtyřleté učební obory 3 ž.

mimo okres 3 ž.

ostatní uč. obory 17 žáků.

17 žáků neumístěno, navštěvovali 9. třídu.

Co bylo uděláno po stránce hospodářské:
dokončena elektroinstalace v dílnách; elektroinstalace v učebně fyziky, překážková dráha, tribuna na
hřišti pro malou kopanou.

Požadavky škol, učitelů na MŠ a vládu rostly. Mohlo se přidělit jen tolik, na co stačil rozpočet. Byly
uplatněny změny ve výchově vzdělávacího. procesu i v platech škol pracovníků. Byly zakládány
soukromé a církevní školy. Odkaz J. A. Komenského se začal naplňovat.

175)
Mateřská škola v Bolaticích
Demokratizace školství pronikla i do MŠ. Projevilo se to v uvolnění různých dřívějších nařízení. Rodiče
mohli přivádět děti v kteroukoliv dobu, stejně tak i odvádět. Učitelky mohly režim MŠ přizpůsobovat
potřebám dětí. Děti byly rozděleny do 5 tříd, kde vyučovalo 10 pedagog. pracovnic. Ředitelkou byla
PaeDr. L. Bočková. O úklid a stravování se staralo 7 správních zaměstnankyň.

MŠ ve spolupráci s Rodičovským sdružením uspořádalo tyto společenské a kulturní akce: burzu
dětského oblékání; divadel. představení a vystoupení dětského sboru k 15. výročí otevření MŠ,
maškarní ples s řadou soutěží, akce „Cesta za pokladem“, atrakce, taneční; Dětský den – závod na
koloběžkách, soutěže a zábavy pro děti, loutkové divadlo každý měsíc připravované učitelkami;

176)
v rámci „Kultura mládeži“ bylo sehráno divadel. představení, Ševcovská pohádka; na MŠ působil
folklorní pěvecký soubor, který účinkoval u všech příležitostech pořádání MŠ. Sanování dětí bylo
ukončeno v měsíci březnu. Pro ženy byla organizována relaxační cvičení, přednáška pro veřejnost
„Sexuální výchova dětí předškolního věku“. Rodiče a zaměstnanci MŠ se podíleli na úpravě okolí
školy. Byla to práce radostná také zodpovědná, která přispěla k duševnímu a tělesnému rozvoji dětí.
(Dokumentace č. 4)

Mateřská škola na Borové
měla jedno oddělení s 24 žáky, dvěmi učitelkami, uklízí, topí a vydává stravu 1 zaměstnankyně.
Ředitelkou byla I. Porubová. Strava se dovážela z ŠJ Mateřské školy v Bolaticích. MŠ zdárně plnila
úkoly ve výchovně vzdělávací práci a žáci s učitelkami připravovali „Dětská odpoledne“ pro rodiče,
aby se předvedli, co se naučili.

177)
Lanex, akciová společnost
V roce 1991 přecházel státní podnik Lanex na akciovou společnost. Skladba akcionářů se utvářela a
bezpečně bude známá v roce 1992. Faktem bylo, že se závod rozrostl o nové budovy a haly a
zajišťoval pro 383 osob práci většinou z místa a blízkého okolí. Ze získaných údajů jsme mohli
usuzovat, že si závod vedl dobře.
Faktura v mil. Kčs činila 204,5

z toho vývoz

97,6

tuzemsko 106,9
Co a kolik se vytvářelo:

celkem:

export:

tuzemsko:

Lana, šnůry /tun

1980

1273

707

POP vaky /tis. ks

327

211

116

Manipal. pásy, palet. popruhy /tis. ks

10

-

10

Horolana, šnůry /tun

120

-

120

Řemeny /km

705

-

705

Lana a vaky se exportovaly do Německa, Holandska, Belgie, Itálie, Francie, Řecka, Rakouska, Dánska.
(Dokument č. 5)

178)
Zemědělské družstvo se sídlem v Bolaticích hospodařilo mimo Bolatice také na Borové, Zábřehu,
v Dolním Benešově, Bohuslavicích, Zavádě, Bělé a v Píšti. Ve svém užívání mělo 3 700 ha, z toho 3 300
ha půdy orné. Mělo 727 členů, z toho 296 pracovní účastí. Předsedou byl ing. Karel Vrouka. Družstvo
bylo před transformací. Rozděleno bylo na tři zeměd. závody. Nezemědělské závody byly dány do
pronájmu. Řešili také problematiku restitucí, která měla být ukončena v roce 1992. Vlastníci půdy
prokazovali vlastnictví pozemků.

Jak družstvo hospodařilo:
pšenice

1 109 ha

výnos 53,8 q/ha

ječmen o.

146 ha

60,01 q/ha

ječmen j.

145 ha

49,30 q/ha

řepka

299 ha

35,33 q/ha

cukrová řepa

320 ha

380 q/ha

hrách

280 ha

38 q/ha

kukuřice na siláž

410 ha

360 q/ha

seno

12 000 q

179)
Živočišná výroba:
Počet dojnic

1144 ks

Vyrobeno mléka

4 496 000 l celkem

Na 1 dojnici

9,45 l mléka

Jalovic na chov 710 ks

Na porážku prodáno celkem 4706 q hovězího

Telata na chov

1409 ks

Vepřový žír

710 ks

Prodáno na trh

2760 q vepřového masa

Prasnic

160 ks

Odchováno

18 ks selat na 1 prasnici.

Aby se mohlo dále úspěšně hospodařit, musela být vyřešena transformace (přeměna) družstva.
Musely být vyjasněny vlastnické vztahy k majetku a k půdě. V živočišné výrobě se snížily početní stavy
skotu o 400 kusů a z 50 procent se obměnilo stádo. Musely se dále rozvíjet podnikatelské aktivity. To
potřebovalo tržní hospodářství. Uvidíme, co přinese nastávající rok. (Dokumentace č. 6).

180)
Mimořádné události
Než nastalo léto roku 1991, strhly se velké dešťové pohromy, které málokdo v historii Bolatic
pamatoval. V noci 16. června 1991 v prudké bouři nastal obrovský liják, který způsobil velké záplavy.
17. června se vše opakovalo. Bylo zatopeno 58 domů, nejvíce na ul. Padoly a Svobody, ul. Ratibořské
a Ke koupališti. Zasahovaly a pomáhaly hasičské sbory z Bolatic a z Borové po několik dnů. Lidé
nešťastni čerpali a vynášeli vodu a bahno ze sklepů, budov, chlívů apod. Vše se přihodilo
v půlhodinové průtrži. Jako kdyby toho bylo málo. Záplavy přišly znovu 27. června a 14. července a
vždy zanechaly velké škody. Vždy pomáhaly účinně hasičské záchranné sbory a postupnou likvidaci
škod řídil starosta obce p. F. Solich. Hledalo se řešení jak této přírodní katastrofě čelit. V úvahu
přicházelo postavení suché hráze za rodinným domkem p. Kocura R., na ul. Lesní. (Dokumentace č. 9)
Po diskotéce bylo chuligány okolí kaple sv. Mikuláše devastováno. (Dok. č 10)

181)
Společenské organizace
Tělovýchovná jednota Sokol
Tělovýchova a sport v naší obci vždy stály v popředí, díky aktivnímu přístupu dobrovolných
funkcionářů. V roce 1991 měl TJ 265 členů a 60 žáků – celkem 325 členů v pěti oddílech. Skladba

členské základny byla: 180 mužů, 27 žen, 26 dorostenců a 37 důchodců. Oproti roku 1990 ubylo 44
členů, hlavně z důvodu osamostatnění oddílu turistiky. Činnost oddílu byla zalištována ke
spokojenosti členů a aby dobře reprezentovali naši obec. Historického úspěchu dosáhl oddíl kopané,
mužstvo se probojovalo do župního přeboru. Bolestí bylo získat trenéry z řad starších hráčů pro
vedení žáků a dorostenců.

Oddíl stolního tenisu se 16 členy hrál okreskový turnaj, rovněž odbíjena 38 členů, oddíl šachů 17
členů, v okrskových soutěžích mladší a starší žáci v kopané, dorost a muži B.(Dokument č. 7,8) Oddíly
hledaly cestu, jak získat finance pro činnost.

182)
Budoucnost viděly přes sponzorství. Činnost byla také zaměřena na vylepšování a údržbu vlastního
zařízení, které bylo bezplatně převedeno Obecním úřadem do majetku TJ. Provedena byla oprava a
nátěr tribuny, nátěr hřiště, dokončení přívodu vody na hřiště odbíjené, oprava autobusu, travnaté
plochy na hřišti a vybudování tréninkového hříště v tzv. „Důlku“. Práce byly provedeny bezplatně,
materiál částečně uhradil OV ČSTV. Oddíl kopané slavil 65. výročí svého založení. Fotbalisté I. mužstva
se utkali s Ostrojem Opava. Slavnostní chůze vyhodnotila činnost a odměnila zasloužilé členy. Na
hřišti byl v provozu bufet, od kterého výbor očekával určitý zdroj příjmu.

I sportovcům se naskytly nové možnosti; samozřejmě i počáteční těžkosti v nových ekonom.
podmínkách. Při obětavosti a šikovnosti aktivních členů by nové využití a přispějí k dalšímu rozvoji
sportu a tělesné výchovy.

183)
Sbor dobrovolných hasičů v Bolaticích
Po změnách politických a hospodářských členové SH byli rozčarováni s těžkostmi, se kterými se náš
stát potýkal. Neobyčejně dlouho se jim zdálo přijetí nového zákona pro jejich činnost. Nakonec čs.
také hodně vyřešil ke spokojenosti členů SDH. Sbor v roce 1991 čítal 167 členů, z toho 25 žen. Mimo
členskou základnu pracovalo 20 mladých hasičů. Výbor pracoval pod vedením starosty Aloise Slivky,
který organizoval činnost na úseku prevence, zajišťoval akceschopnost požární techniky. Družstvo 12
hasičů (zásahové) se zúčastnilo na likvidaci požáru v okolí. Zapojilo se do hasičských soutěžích např.
na Svobodě, Štěpánkovicích, Služovicích a v místě, kde se sjelo u příležitosti hasičské slavnosti 12
družstev. Uspořádán byl zájezd do Břeclavi, kde ve velké soutěži se zásahové družstvo umístilo
v polovině. Účast na letošních povodních v Bolaticích přispěla ke zmírnění pohrom a hlavně smutku
postižených.

184)
Čtyř zásahových akcí se zúčastnilo 21 hasičů a po zhodnocení výbor vyčíslil práci SDH na 16 000,-.
Mladí hasiči byli účastni v soutěži „Plamen“, kde obsazovali čelná místa. Družstvo 25 žen soutěžilo při
has. slavnosti, byli nápomocni při organizaci soutěží a společenských událostí, ale také při údržbě a
pořádku hasičské zbrojnice. Tam proběhlo 35 akcí – schůze, oslavy životních jubileí, svatby. Sbor
pořádal tři karnevaly na Křeménkách a 2 zábavy v kulturním domě. V obci bylo provedeno 400
preventivních prohlídek obytných budov a 15 veřejných budov. Dobrá byla spolupráce s Obecním
úřadem. Činnost Sboru dobrovolných hasičů byla záslužná, zabránila mnoha dalším škodám.

Sbor dobrovolných hasičů na Borové
Hlavním posláním HS byla preventivní činnost a ochrana veškerého majetku před požáry a živelnými
pohromami. Pro tyto úkoly byly školeny hlídky, které prováděly prohlídky v domech a veřejných
zařízeních.

185)
Při požárech sbor nezasahoval, ale při povodních v Bolaticích ve dnech 16., 17., 27. 6. a 14. 7. členové
sboru dokázali, že heslo „Bohu ke slávě – bližními ku pomoci“, nebyla jen prázdná slova. Bylo jim
vysloveno poděkování starosty obce a určitě i všech postižených. Při zásahu byli: Langer Miroslav,
Náhlík Rud., Holeš Petr, Holeš Rudolf, Fojtík Libor, Piekarčík Max, Mrovec Václav, Jurášek Rudolf,
Kocur Petr, Pospěch Jaroslav.

V roce 1991 se sbor účastnil 18 soutěží a umístil se na 1. místě 2krát, 4. místě třikrát; 5.místo 6x, 9.
místo jedno a 4 diskvalifikace. Muži získali za první místo putovní pohár. Letos bylo založeno družstvo
žen, které tvořily mladé maminky. Účastnili se 15 soutěží a byly 13krát první. Vyhrály i krajské kolo,
což pro ně byla velká odměna za namáhanou dřinu. Žákovské družstvo soutěžilo ve hře „Plamen“ a
postoupilo do okresního kola. V posledním závodě na Borové žáci z 10 družstev získali 2. místo.

Společenský a kulturní život probíhal za účasti členů i celé veřejnosti. Byl uspořádán „Hasičský ples“,
hasičská slavnost, tři noční karnevaly a postavení vánočního stromu s osvětlením. Velké oblibě se
těšil turnaj ve stolním tenisu.

186)
V požární zbrojnici na Borové byly konány tyto akce: 1 veřejná schůze, 1 okrskový výroční aktiv, 1
maškarní ples pro děti a 1 oslava životního jubilea. Sál v požární zbrojnici byl pronajat manželům
Dudovým k provozu restaurace. Roční pronájem zněl na 18 124,- pro hasičský sbor 5400 Kčs. Hasičský

sbor dělal vše pro to, aby plnil své poslání a byl mezi nejlepšími na okrese. Myslím, že se mu to
podařilo.

Myslivecké sdružení
hospodařilo na katastru Bolatic a bylo ukončeno spojením členů z Dolního Benešova, Bohuslavic,
Zábřehu a Bolatic. Počet členů z Bolatic byl 23, celkem členů 74. Předsedou byl Kašing Jaroslav.
Zájmová činnost byla zaměřena hlavně na péči o zvěř, kde bylo vyprodukováno pro zvěr 35q jadrného
krmiva a 10q sena. Bylo vysázeno 3 000 lesních stromků. Odchováno bylo 300 ks bažantů.

187)
Průměrně každý člen odpracoval 60 hodin za rok. Odstřel zvěře byl regulován. Bylo odstřeleno asi 130
ks bažantů, 6 ks srnčí a 4 ks zajíců do tomboly. Členové se zúčastnili soutěže ve střelbě z brokokulových zbraní v Opavě. Ve sdružení proběhla školení o myslivosti, o ochraně a bezpečnosti a beseda
k novele zákona o myslivosti. V červenci byla uspořádána myslivecká slavnost ve vlastním areálu staré
pískovny i pro širokou veřejnost a měla kladný ohlas.

188)
Český svaz zahrádkářů
V tomto roce byla práce svazu více než úspěšná a nanejvýš záslužná. Praktická, vzdělávací činnost pro
členy i veřejnost byla kladně hodnocena a přinášela užitek. Organizace měla 125 členů, předsedou byl
Karel Kupka a jednatelem Erich Duxa. V roce 1991 zemřeli členové bratři Jan a Josef Švanovi. Co
všechno výbor organizoval: 2 odborné přednášky: Pěstování pokojových rostlin a Pěstování ovocných
stromů.

Jednatel zpracovával odborné rady do Bolatického zpravodaje (Dokumentace č. 3). Organizovala se
účast na výstavy zahrádkářů v okrese Opava. Uspořádán byl 1. zahrádkářský ples. Chloubou
nadšených iniciativních členů bylo uskutečnění výstavy ovoce, zeleniny, květin, kaktusů a bonsají
v sále u Vltavských na ulici Hlučínské. Konala se 27. – 30. září. Výstavu navštívilo 520 občanů a 500
žáků ZŠ. Ovoce a zelenina byla na vysoké úrovni. Vystavovalo 30 občanů, vesměs členů našeho svazu,
kde bylo 58 odrůd jablek, 11 odrůd hrušek (Rubín, Šampión, Idared, Red Winn, Doris a další).
Výstavba měla velký úspěch a to bylo nejlepší ocenění pro ty, kteří měli s výstavou velkou práci. Chtěl
bych vyzvednout snahu členů výboru, kteří byli tou vůdčí silou a organizátorem dobré činnost celého
svazu.

189)
Holubáři
V českém svazu holubářů pracovalo 21 členů; někteří z Bolatic, Chuchelné a Zábřehu. Provozovali
zájmovou činnost pro své velké potěšení. Účastnili se kolem deseti domácích a čtyř zahraničních
soutěží. Letos výrazných úspěchů nedosáhli, přesto některá umístění byla povzbuzující. Podmínky
začínaly být lákavé, protože byli podporováni sponzory domácími i zahraničními a ceny jako auto
Favorit nebo zahraniční auta byla obvyklá forma. Předsedou základní organizace svazu holubářů byl
Richard Hluchník z Borové.

Během roku 1991 některé společenské organizace zanikly. Byly to Svaz mládeže, Pionýr, Svazarm. Již
dříve hned po sametové revoluci 1989 se rozpadl Svaz přátel. Vznikly nové, které budou vyvíjet
činnost v příštím roce.

190)
Závěr roku 1991
Přes veškeré potíže, složitosti byl rok 1991 úspěšný. Už tím, že situace se stabilizovala přijímáním
nových zákonů a to se i odrazilo v práci Obecního úřadu.
Zásluhou aktivních členů rady předně starosty a aktivních členů zastupitelstva, byly vytvořeny další
cenné hodnoty pro naše občany, jak bylo uvedeno v jednotlivých kapitolách. Patřil i dík těm občanům
a organizacím, kteří přiložili ruku k dílu.

Zapsal: Ludvík Krejčiřík. Za Obecní úřad: neuvedeno
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193)
Události roku 1992
Mezinárodní situace a politické dění ve světě bylo v roce 1992 nadmíru bouřlivé a pro budoucí léta
měně optimistické. Poukážeme právě na ty znepokojující. Podmínky pro vstup do Evropského
společenství neodhlasovaly Anglie a Dánsko. Očekávala se další kola hlasování v parlamentech nebo
referendu. Československo bylo nařčeno, že nedocenilo potřebu nezávislé spolupráce ve střední
Evropě a protože předseda vlády podcenil dohodu Visegrádské trojky. Avšak civilizované rozdělení
ČJFR a jednání o Gabčíkovu dávalo naději na brzkou integraci ČR, SR, Polska a Maďarska do Evropské
dvanáctky. Jugoslávie, Srbsko, Chorvatsko přistoupily na pomoc modrých baretů (spojenecká vojska
OSN) 16 000 vojáků, kde byl zařazen 1. prapor z ČSFR. Národnostní a náboženské srážky si již vyžádaly
tisíce mrtvých na téměř celém území bývalé Jugoslávie.

194)
Na asijském kontinentě Čína neustále lpěla na starém pojetí socialismu, tržně přizpůsobovalo
ekonomiku pod dohledem Komunistické stany; nepřipustila pluralismus v zemi. Po 40 letech uzavřela
dohodu s jižní Koreou. Tam pokračovaly neustále spory se severní Koreou, která držela totalitní
režim. Kambodža se zmítala v ekonomických nepokojích a bojem o moc, kde vášně rozpoutali „Rudí
Khmérové“. Destabilizaci Indie vyhrocovaly boje mezi buddhisty a hinduisty.

V USA po dvanáctileté vládě republikánů zvítězil ve volbách demokrat Bill Clinton. Rasová nenávist
vypukla v této zemi. Příčinou bylo zabití černocha policisty v Los Angeles. Za 2 dny a 2 noci řádění a
vraždění vznikla škoda za 800 milionů dolarů. V Latinské Americe - Salvadoru po 12leté občanské
válce navrženo příměří. Nepokoje, válčení, narkomanie byly v Peruánsku, Brazílii a Kolumbii. V Asii
pokračovaly neustále rozpory mezi Jeruzalémem a Pákistánci a ostatními arabskými státy. Iráku bylo
pohroženo za nedodržování dohod OSN a tak zasáhla spojenecká letadla.

195)
V Afghánistánu trvají krvavé boje 14 let, v Angole zuřila občanská válka, a v Mosambiku se podařilo
po 17 letech bojů a občanské válce uzavřít příměří. Rasové nepokoje probíhaly v Jihoamerické
republice. Jednání o společné vládě bílých a černých byla na mrtvém bodě. V Íránu byl zavražděn
prezident, v Somálsku umírali lidé hladem. Země byla zdevastována vnitřními nepokoji. OSN
organizovala potravinové a sanitární pomoci.

Lidé hladoví v Mosambiku, Súdánu, Etiopii, Angole a Zimbabwe. Tak tedy vypadal ten náš svět.
Národnostní, rasová a náboženská nesnášenlivost, které vedly ke strašným následkům. Kromě toho

životní prostředí kolem naší „Země“ se kalilo. Zhoršovala se ozónová vrstva. Každá koncentrace
ozónu o –20%, zvyšovala o 3% rakovinu kůže, která se neustále rozšiřovala. Proto také byla
uspořádána světová konference o životním prostředí za účasti 180 států, z toho bylo 120
představitelů států; do budoucna naděje na řešení ekologické krize.

196)
V naší republice v důsledku zavádění tržní ekonomiky, kde každý státní, družstevní nebo soukromý
podnik musí hospodařit za své – státní dotace nebyly, ukázal se přebytek pracovních sil. Vláda
zaručovala nezaměstnaným finanční podpory, odstupné, přeškolování. To vše zajišťovaly „Úřady
práce“. Také v naší obci byli využity tyto prac. síly – přibližně kolem 8 osob. Nezaměstnanost koncem
roku klesala. Tlak na vládu se projevoval ze stran rozpočtových organizací jako ze školství, kultury,
zdravotnictví, dopravy. Vzniklé problémy v přechodném období se vládě dařilo řešit.

Jednání o státoprávním uspořádání ČSFR mezi Českou a Slovenskou republikou byla rozporná. 17.
července 1992 Slovenská rada vyhlásila svrchovanost Slovenské republiky jako základ suverénního
slovenského národa. Jednání skončila. Po volbách FR, ČNR v červnu 1992 začali zástupci vítězných
stran ODS a HZDS vyjednávat o rozdělení Československa na dva samostatné státy. Zákon o rozdělení
ČSFR byl parlamentem přijat k 1. lednu 1993, referendum bylo odmítnuto.

197)
Zahraniční kapitál u nás. Z 3 000 zájemců byla třetina německých firem, 880 z Rakouska, 200 ze
Švýcarska, pak USA, Itálie, Francie. Doposud bylo investováno 600 mil. marek zahraničními financemi
u nás. Spor o Gabčíkova (přehrady, elektrárna apod. .na Dunaji) mezi Slovenskou rep. a Maďarskem
trval celý rok. Nebyl vyřešen a dostal se až k mezinárodnímu soudu do Haagu. Stížnost podala
maďarská strana. Na plné obrátky se rozběhla kupónová privatizace. Kupónové knížky nakoupilo po
10 000 Kč přes 8 miliónů občanů. Tento vklad občané prokazovali jednotlivým podnikům nebo
investičních fondů, dle jejich nabídek.

198)
Práce Obecního úřadu
Rada Obecního úřadu projednávala důležité a závažné otázky, které byly realizovány. Vyjímáme ty,
které Vám přiblíží atmosféru nové doby, kdy se utvářely nové ekonomické vztahy a právní stát, což
byli základní pilíře rodící se demokracie.

Obec vstoupila do akciové společnosti Lanex Bolatice s podílem 10% akcí pro obec. Schválila
bezplatný pronájem kina p. Jaroslavu Loskotovi a další nebytové prostory pro společenskou činnost a
za účelem soukromého podnikaní soukromým osobám. Projednávala připravenost prací na novém
hřbitově, pronájem staré školy dětské organizaci Vesmír, za účelem zřízení klubovny a turistické
základny. Za obecní policajty byli přijati p. Oldřich Herudek a D. Vašata. Klubu českých turistů
odsouhlasila zakoupit soupravu sklenic jako cenu pro závody. Projednala schválení poplatků za
pronájem sálu v kult. domě:
na konání zábav a plesů 1200,mimo topnou sezónu

na 2 hod. 250,-

400,-

150,-

Pro MŠ a ZŠ bude sál zdarma.

199)
Střední a velké zdroje znečištění byly potrestány peněžitými pokutami: Zemědělské družstvo 2500,- a
Jednota 300 Kč. K volbám do FS a ČNR v červnu 1992 byly schváleny tři volební obvody. Projednána
byla kupní smlouva s firmou Peras za auta z Drobných provozoven ve výši 362 900,- a bezplatný
nájem za Kuka vůz.

Naše obec vstoupila do „Regionálního svazku obcí a měst“ pro Slezsko i v polské části „Euroregion“.
Dále bylo schváleno a realizováno radou OÚ: výše celoplošných poplatků za odvoz 1 popelnice 300,za zimní 225,-, odprodej zásob na koupališti nájemci J. Škrobovi za 55 000 Kč, výstavba plynové
kotelny v ZŠ fa Ekomont Kravaře; za pronájem kina 2 pololetí 2000 Kč; na další léta 4000 Kč;
odželezování a odmangování vody občanského vodovodu, zřízení dvou zubních ambulancí,
pokračování ve výstavbě vodovodu, na koupališti provedeny práce za 200 000,-, nájemné bylo
prominuto. Rada OÚ sledovala čerpání rozpočtu a práce na jednotlivých úsecích jako školství, kultura,
sociální otázky, zásobování a další.

200)
Z funkce zástupce starosty byl uvolněn Herbert Pavera, který byl jmenován ředitelem ZŠ v Opavě –
Kylešovicích, na jeho místo byl zvolen p. Manfréd Ruský.

Obecní zastupitelstvo čítalo 30 poslanců. Na pravidelných veřejných schůzích v Bolaticích i na Borové
projednávalo činnost rady OÚ, zprávy a další náměty pro činnost obce, vyřizovalo připomínky a
interpelace poslanců OÚ. Členové hlasováním schvalovali důležitá usnesení a námitky pro další práci
podané poslanci, radou OÚ, ale i občany. Projednány byly veškeré otázky týkající se věcí veřejných od
osvětlení, vodovod, skládka, domov. odpadu, výstavby a údržby budov, komunikací a všech dalších

úseků práce Obecního úřadu. Z jednotlivých úseků a oborů činností byly podávány zprávy, kde také
vystupovali pozvaní hosté a odborníci. Obecní zastupitelstvo schválilo 4210 akcí á 1 000,- od Lanexu
Bolatice, akcií České spořitelny 320 000,- a z fondu nár. majetku 320 000 Kč.

201)
Hospodaření Obecního úřadu
Položky příjmové:
Vodní hospodářství – za vodné a stočné (1 m3 vody 226 125 Kč, 1,20 Kč, stočné 0,40 na občana)
Doprava – za pronájem ovocných stromů 640 Kč
Školství – 770 757 Kč – stravné MŠ a ZŠ
Kultura – 21 760,- (3560,- podnikatelé a schůzová činnost, pronájem za společ. akce 16 200,-, za kino
2000,-)
Vnitřní správa: 13 961,- (poplatky za VTÚ na Borové, prodej Bolatického zpravodaje)
Místní hospodářství: 237 195,- (nájemné za byty a provozovny, 2 byty u ZŠ + garáž, 6 uč. bytů, 12
bytů ul. Družstevní, Požár. zbrojnice – pohost. Borová, aut. zastávka – Potraviny, PNS; na zámku:
Potraviny, Česká spořitelna, Květena, Lanex, Autoškola, Foto-color, Pekárna Jurečka, firma Peras –
provozovny MH, hřbitovní místa)
Daň zemědělská – 56 418 Kčs
Daň z příjmu obyvatelstva – 752 331,Daň domovní – 158 659,- (sazba 1,20 za 1m2 příz., 1,80 více podlaží)

202)
Správní poplatky – 78 859 Kčs (za povolení hracích automatů, poplatky stavební a matriční)
Ostatní nerozpočtové příjmy:
Pokuty za přestupky – 380,-,

stavební

6500,-

Poplatky za znečišťování ovzduší – 7600,-

za tělocvičnu

2155,-

za umístění reklam

20 000,-

ze škol. skleníku

2288,-

ze vstupného

1877,-

odprodej ZP

21 596,-

z prostranství

3901,-

z alkoholu

269 834,-

doplatek za kotel

70 102,-

ze psů

26 750,-

za pronájem lešení

10 600,-

dislokační

533 482,-

odprodej maringotky

3000,-

úroky bankovní

257,-

ostatní

120 832,-

Globální dotace:
Další dotace:

“

zásob koupaliště

1 528 900,- (byla snížena o 21%)

55 000,-

náklady na volby

26 198,-

dotace na odželez. vody

doplň. rozpočtu

50 000,-

(snížená o 41 000,-)

“ na mzdy

22 777,-

dotace na plynofikaci

dotace z SFVH

920 927,-

(snížená o 484 000 Kčs)

899 000,-

1 855 600,-

203)
Příjmy celkem:

9 023 723 Kčs

+ zůstatek z r. 1991

375 199 Kčs
-----------------9 398 922 Kčs

Přehled výdajů:
Vodní hospodářství:

2 677 301,- (materiál, rozbory vody, odželeznění vody, hráze,
kanalizace, vodovod)

Doprava:

75 000,- (oprava komunikací)
4530,- (el. proud – čekárna)
3821,- (uhlí, kaly)
4471,- (různé)

Celkem:

87 823 Kčs

Školství:

308 525,- (ZŠ - provoz, údrž. práce)
136 345,- (MŠ v Bolaticích)
25 132,- (MŠ Borová)

Školní jídelny:

251 221,- (MŠ 11,50, hodnota stravného 23,90)
765 817,- (ZŠ 9,80 oběd, 18,28 náklady na 1 oběd)

Kultura:

86 942,- (Kulturní dům – provoz)
3091,- (Sbor pro obč. záležitosti)

Vnitřní správa:

123 740,- (Místní policie)

Požární ochrana:

118 138,- (Provoz a údržba)

204)
Vnitřní správa:

1 412 446 Kč (Kuka vůz – oprava, provoz OÚ, údržba provoz
zařízení – počítač apod.)

Sociální péče:

57 250,- (Občanům sociálně potřebným)

Místní hospodářství:

244 042,- (Veřejné osvětlení)

Bytové hospodářství:

6005,- (Údržba kotelny)

Komunikace:

3479,- (Zimní obsluha)

Veřejná zeleň, popelnice:

11 623,-

Výstavba měst a obcí:

1 855 600,-

Čerpáno:

1 860 313,- na plynofikaci obce
269 484,- na práce hřbitova, opravy chodníků a jiné údržby

Projektová dokumentace:

108 526,- (83 850,- kotelna ZŠ, plynofikace, kanalizace, plány
a snímky)

Rekapitulace – Příjmy:

9 398 922 Kčs

Výdaje:

8 576 337 Kčs

Na účtu:

822 585 Kčs

Na účtu obdržených prostředků:

178 195 Kčs

Na účtu „Sbírka hřbitov“:

86 921 Kč

205)
Matriční události
V roce 1992 se narodilo 52 dětí.
Uzavřeno bylo 23, z toho 9 obč. a 14 církevních (Dle doplň. zákona „O rodině“ se manželství uzavírá
jen jednou – státní nebo církevní).
Zemřelo 36 osob.
Vydáno druhopisů z matrik 22 ks
Doklady pro cizinu:

Rodné listy

76 ks

Oddací listy

37 ks

Úmrtní listy

7 ks

Ověřeno opisů listin: 59 ks
Ověřeno podpisů na listinách: 213
Přihlášeno bylo 54 osob a odhlášeno 91 osob.
K 1. lednu 1993 obec čítá 4208 obyvatel.

206)
Stavební úřad
Stavební úřad ve své činnosti vykonával tyto náležitosti: vydávání rozhodnutí celkem 307, z toho:
na stavební povolení

121

územní rozhod.

8

změna stav. povolení

39

kolaudace

81

změna uživ. staveb

15

stížnosti

4

přerušení řízení

38

odvolání

2

přestupky

4

Práce provedené v naší obci v tomto roce:

Zadláždění chodníků na ulicích: Opavská, Mírová, Hlučínská, části Nádražní a před ŠJ. Nový hřbitov:
betonáž soklu, osazování kov. zámku, výstavba žulové zdi, kanalizace: na ulicích Na lánech, skládka
Borová, K hrázi, opravy poškozených přípojek, vodovodní řád vystaven na ul. Hlučínské, Svobody.
Opravy: střechy na hospodě, zdravot. středisku, autobus. nádraží, márnici, odstraňování poruch na
vodovodu, úklid veřejných prostranství, výstavba protipovodňového kanálu v Lanexu.

207)
Podatelna
K Obecnímu úřadu došlo v roce 1992 (mimo stavebních spisů) 878 podaní. Byly projednány 4
přestupky a 3 přešly na rok 1993. 1 přestupek vyřešen napomenutím, 1 zastavením (nebyla
prokázaná vina) a 2x uložena pokuta. Celková výše pokut byla 1 800 Kčs.

Stížnosti došlo celkem 6. 4 byly oprávněné a 2 neoprávněné. 3 stížnosti se týkali vypouštění drůbeže
na veřejný a soukromý pozemek, 2 stížnosti slovního napadení a nedobrých sousedských vztahů a 1
stížnost na občana rušícího hlukem. Další zprávy se dočtete v kapitole „Bezpečnostní situace“ ,která
hned následuje.

S rozvojem soukromého podnikání vzniklo mnoho soukromých prodejen a nebezpečí tyto napadnout
a vykrást. V průběhu roku došlo v obci k 16 trestným činům, z nichž 5 bylo objasněno. Oproti roku
1991 byl pokles o 15. 50% objasněných skutků bylo spácháno místními občany. V 7 případech to byly
krádeže jízdních kol s vyšší hodnotou než 1 000,-, krádeže „Pionýra“, nářadí, stavebního materiálu,
peněz v bytě a v prodejně.

208)
Závažné případy řešil OÚV v Opavě. 2 případy byly v šetření odloženy. Jednalo se o sebevraždu a 1
zranění pádem s výšky. V okresku bylo evidováno 41 přestupků v občanském soužití. Častým jevem
proti nesprávnému občanskému soužití byly výtržnosti a nekalé úmysly s hracími automaty a po
skončení hudebních produkcí jako diskoték a karnevalů.

Místní policie se zaměřila na výchovu dětí a mládeže. blokové pokuty byly uděleny za 490 Kčs,
v občanském soužití řešeny 4 případy. 2 jízdní kola byla navrácena majitelům. Úspěšná byla
přítomnost místní policie na karnevalech a diskotékách. Patřičný respekt budil i služební pes; pro
policajty nepostradatelná věc. Na základě konkurzu 3. 2. 1992 obecní zastupitelstvo vybralo na
základě výsledků dva zájemce ze čtyř za obecní policajty. Vyškoleni byli O. Herudek z Borové a D.

Vašata z Bolatic. Pořízeno bylo oblečení, výzbroj a patřičné pomůcky. Věříme, že bude posílena a více
zajišťována bezpečnost našich občanů a chráněn obecní majetek.

209)
Sociální politika a zdravotnictví v obci
V důsledku zavedení tržní ekonomiky zákonitě se ocitly některé osoby a rodiny pod limitem životního
minima. I s tím počítala naše vláda a prostřednictvím Obecního úřadu těmto osobám a rodinám byla
finanční výpomoc poskytnuta. (Dokumentace – Bolatický zpravodaj – leden 1992) Ceny vzrostly za
odběr elektřiny, plynu (propan-butan z původních 45,- téměř na 100 Kčs), za odběr vody, odvoz
popelnic. V březnu 92 si zemědělci stěžovali na přebytky vepřového masa. Zpracovatelé vykupovali
1kg za 19,-, v listopadu už za 36,-/1kg. Vepřová kýta v obchodě z 85Kčs/1 kg až na 120/,-1kg.
Jaké ceny:

chléb dříve 1 kg 4,-

dnes

9,- -12,- Kčs za 1kg

houska 1ks

0,40

dnes

cukr 1kg

8,-

15,- -18,- Kčs

salám 1kg

40,- -60,-

90,-

tvaroh 1kg

5,60

37 Kčs

povidla 1kg

9,60

44,-

mouka 1kg

4,90

8,60 –10 Kčs

až 1,-

Otop- uhlí hnědé250/1q, koks z 48,- přes 400 Kčs/1q.

210)
O 100-300% vzrostly ceny textilu a obuvi. Důchody budou valorizovány až od 1. 3. 1993, což
vyvolávalo značnou nespokojenost důchodců. Avšak rostly také mzdy zaměstnanců u těch podniků
státních a soukromých, kde na ně měly.

Zdravotnictví
Každý občan měl právo na svobodné volby lékaře. Obvodní lékař ošetřil denně 50 pacientů, lékař
zubní 20. Od 15,30 hod. byla lékařská pohotovost v Hlučíně. Od 1. ledna stomatologové pracovali
v nových podmínkách. Druhá zubní ordinace byla přebudována z ordinace ženského lékaře, který
přesídlil do Kobeřic. Dále v budově ordinoval dětský lékař. Budovu převzal do vlastnictví Obecní úřad
a uvažuje se předat ordinace do pronájmu jednotlivým lékařům.

Plynofikace - v srpnu 1990 po jednáních od r. 1987 a zpracováním „Genertu“ , bylo zahájeno
s výstavbou přípojky pro naši obec. 20. 10. 1992 v 11,30 byl do obce vpuštěn plyn. Přebudovaná

kotelna ZŠ na plyn byla napojena. Na tento plynovod se postupně napojují další odběratelé. Dílo
ohromné!

211)
Kostel sv. Stanislava v Bolaticích
V letošním roce se prováděla velká oprava interiéru kostela. Nynější kostel byl postaven r. 1703, kde
předtím stál jiný. Do nynější podoby byl rozšířen a vysvěcen r. 1912 za p. faráře P. Paula Pleschky.
V roce 1970 zásluhou nynějšího duch. správce P. Ant. Lanči byla provedena velká vnější oprava a
pořízeny a posvěceny tři nové zvony.

V roce 1992 pan kanovník P. Lanča Ant., který v požehnaném věku vykonával mandát duchovního
správce, se znovu zasadil o velkou vnější opravu kostela. Další organizátoři byli tesař Bitomský Osvald
a zedník Švolma Alfréd. Práce byly zahájeny 9. července 1992 a ukončeny 25. září 1992. Nejprve bylo
dovezeno lešení a provedena montáž. Oklepána a opravena byla poškozená omítka a uskutečněny
nátěry. Také se musely z velké části měnit plechy a vše natřít. Vyspravena byla také střecha.

Tesařská četa pracovala pod vedením Blokše Jana a s ním Kretek V., Návrat P., Walder, Ševčík V. a
další, zednická četa pod vedením Kocura R. a s ním Přibyla K., Langer P., Šoltys P., Teuer T., Pašek A.,
Duda A. a další.

212)
Klempířské práce prováděli Boček O., Boček R., Boček F., Teuer E. a další, natěračské Duda P., Langer
J., Šoltys R., Šula J., Tomíček V., Duda A. a další, dělnické práce Michalík J., Öus Fero, Kramář F., Halfar
D. Duda O. a další. Celkem se vystřídalo na této opravě kolem 90 lidí a odpracovali 5 650 hodin.
Z toho nejvíce důchodci.

Barva na venkovní omítky byla zakoupena v Rakousku v ceně 12 000 Kčs, dále bylo spotřebováno 35q
cementu, 36q vápna, 29 m3 písku, 3 m3 řeziva, atd. Opraveno bylo 1 800 m2 venkovní omítky.
Finanční náklad činil 285 000 Kčs.

Ozdoba naší obce byla zkrášlena. Velký dík patřil hlavním organizátorům a všem, kteří přiložili ruku
k dílu a těm, kteří finančně přispěli. Bohulibé dílo se podařilo.

213)
Volby do FS, ČNR
Volby do Federálního shromáždění a České národní rady proběhly 5.6. a 6.6. 1992 v I. a II. volebním
okrsku v Bolaticích a v okrsku č. III. na Borové. Celostátně vítěznými stranami v ČR 1. ODS, 2. KSČM, 3.
KDU-ČSL. Na Slovensku 1. HSDZ, 2. SDL, 3. KOH. V Bolaticích volilo 2936 občanů, tzv. bylo 90,9%.
Strana

FS-SN

FS-SL

ČNR

1. ODA

213

230

129

3. Čs. soc. demokracie

102

94

105

4. Hnutí pro Mor. a Slez.

309

162

402

5. Hnutí důchodců

49

41

75

9. Strana práce

-

1

-

10. NSS-ČSNS

5

2

4

13. Demokraté 92

9

5

21

14. Strana rep. a NDS

3

2

3

15. Koalice Maďar. křesť.

-

-

-

17. KDU-ČSL

203

126

290

19. Podnikatelé, živ. a rol.

47

23

62

21. Hnutí za soc. spravedl.

13

8

21

22. LSU

46

55

50

24. OH

305

27

97

28. Republikánská strana

74

49

73

31. KAN

20

14

53

32. Rómská obč. iniciativ.

0

1

0

33. Levý blok KSČM

96

98

92

38. Strana přátel piva

25

23

39

41. Nezávislá iniciativ.

52

24

34

42. ODS-KDS

1646

1048

1069

Předpoklady podle veř. průzkumů se potvrdily. Přejme dobrou spolupráci a dobré vedení našeho
státu.

214)
Kulturní činnost, společenské akce a události v roce 1992
Kulturní, společenskou a zájmovou činnost vyvíjely hlavně společenské organizace, školy, obecní
knihovna, kino a na celkovou organizaci dohlížel a řídil obecní úřad, neboť mnoho akcí se uskutečnilo
v „Kulturním domě“.

Tradiční byly společenské plesy - 6krát, společenské zábavy pro střední generaci 4, pro mládež 6.
Dále to byly:
Noční karnevaly

6

Noční karnevaly byly na hřišti, koupališti, Křeménkách,

Diskotéky

2

Diskokarnevaly

6

tradiční Krmášová zábava

Společenské večírky

4

v sále a Silvestrovské večírky

Country bál

1

Také populární byly Maškarní plesy pro žáky ZŠ a MŠ
Vánoční besídky ZŠ a MŠ.

Úspěch měl i vánoční koncert, přátelské posezení s důchodci, oslava Dne matek, zábavné odpoledne
pro děti a divadelní představení pro žáky ZŠ a MŠ. Některé jednotlivé akce jsou uvedeny v povídání o
jednotlivých organizacích.

215)
Místní knihovna
V posledních letech došlo k poklesu čtenářů a výpůjček. Zda to bylo současnou přetechnizovanou
dobou? Předkládají se mladým, ale i dospělým jiné formy zábavy? Byla uspěchaná doba, každý chtěl
rychle a moc vydělávat? Nebo také zvýšením poplatků za půjčování? Do knihovny byly přidělovány
nové knihy, časopisy - nejlepší tituly. Poplatek pro dospělé činil 20,- , pro mládež 10,- ročně. Knihovna
měla ve svém fondu 14 480 svazků. Ročně přibylo 300 - 400 svazků. Zapsáno bylo 566 čtenářů, do 14
let 303. Knihovnu navštívili 5537krát a vypůjčili 20 285 svazků. Jeden čtenář si průběžně vypůjčil 35
svazků za rok. Z 16,5% čtenářů z počtu obyvatel byl pokles na 13,4%. Vedoucí knihovny pí. R.
Řehořová pořádala knihovnické lekce, besedy pro žáky, výstavky, informace byly určitě pro každého
občana dostatečné. Přechodná doba zasáhla částečně negativně i pole kulturní, ale znovu se člověk
vrátil k ušlechtilým hodnotám, aby hledal vzdělání, poučení a zábavu v knihách.

216)
Místní kino bylo pronajato p. J. Loskotovi, roční nájem 4 000,-. Program proto také byl zaměřen na
tituly, které lákaly – filmy USA jako Robocop, sci-fi -film jako Smrtonosná past a podobně.

Za 1. pololetí bylo promítnuto 40 filmových titulů ve 49 představeních. 12 představení bylo dětských
a 4 školní.
Tržby za 1. pololetí

57 959,-

Půjčovné

28 340,-

Další výdaje

11 700,-

Zisk

17 919,-

Obětavá práce přináší jistě i užitek. Pěkné nové zařízení je využíváno a bylo to ku prospěchu obci i
občanům.

Drobné provozovny v roce 1992 byly v úplné privatizaci a v měsíci březnu skončila činnost většiny
dřívějších provozoven. Zajišťovaly služby v 6 provozovnách se 17 pracovníky.

217)
Proto pro pořádek udělejme závěrečnou bilanci:
Počet prac. v roce 1991

43 osob

1992

17

Tržby

5 873 400,-

4 173 500,-

Hospodář. výsledek

226 800,-

1800,-

Přehled hospodaření

Tržby

Hosp. výsledek

Správa

850 145,-

299 724,-

Holičství

147 250,-

10 820,-

Pohostinství

1 795 563,-

60 619,-

Kotelna ÚT

295 509,-

- 27 212,-

Výstavba

7 909,-

- 36 566,-

Koupaliště – sauna

11 204,-

-12 097,-

Koupaliště – bufet

154 665,-

- 138 064,-

Stolařství

126 644,-

48 880,-

Krejčovství

19 238,-

- 31 266,-

Úklidová služba

1216,-

-39 439,-

Sklenářství

107 472,-

- 21 034,-

Zámečnictví

63 149,-

-42 424,-

Dále bez ztráty postupovaly: skládka Borová, propan-butan, malířství, instalatérství, bagr, pohřeb.
služba. Nemovitosti se pronajímají, zařízení se rozprodávalo.
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Zemědělský úsek
Přehled o půdě, uživatelích vede Obecní úřad. Obec Bolatice měl katastr o výměře 1320 ha 14 a 53
m2, z toho půda orná

788 ha 2 a
zahrady

Nezemědělská půda:

46 ha 17 a

louky

18 ha 93 a

pastviny

2 ha 47 a

Celkem

855 ha 60 a

lesy

348 ha 57 a

ostatní vody

1 ha 69 a

zastav. plocha

44ha 56 a

ostatní + cesty

69 ha 69 a

Celkem

464 ha 54 a

Uživatelé půdy byli ti stejní, co v roce 1991.

V roce 1992 požádalo Zemědělské družstvo o navrácení svých pozemků 23 zemědělců s celkovou
výměrou 23 ha. V evidenci samostatně hospodařících rolníků vedené Obecním úřadem se zapsalo 5
žadatelů s touto činností:
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-

obhospodařování zemědělské půdy;

-

výroba a prodej medu;

-

chov kalifornských žížal a biohumusu;

-

chov jihoamer. činčil, líhnutí kuřat, pernaté zvěře a zprostředkovatelský služeb v tomto
rozsahu.

V roce 1992 bylo pronajato 81 stromů. Z důvodů špatné úrody nebyly ohodnoceny.
Očkování psů: 155 v Bolaticích
36 na Borové

Na úseku bytovém podalo 11 občanů žádost o byt. V roce 1992 neměl OÚ žádný volný byt. Seznam
žadatelů byl veden.

Na úseku pracovně-právním
Zde uvedeme na čem a kolik pracovníků pracovalo:
Na veřejně-prospěšné práci

12 (9 mužů + 3 ženy)

S 11 pracovníky rozvázán pracovní poměr, zůstala 1 žena.
Na veřejném osvětlení 2 pracovníci v Bolaticích + 2 Borová.
Údržba KD

4

Vodojem

2

Zákl. školy

2

Vodovod. řád

1

Tělocvična ZŠ

1

Údržba OÚ, Sběr sur.

1
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chodník na řadovkách 2;
projektová dokumentace ke kanalizaci 1;
zpracování tech. zprávy o zámku 1;
kamenická práce na novém hřbitově;
oprava chodníků 2;
tlaková zkouška a další pracovní činnosti dle pracovní smlouvy.

Závěr k práci OÚ
Na jednání obecního zastupitelstva účast zvolených poslanců nebyla vždy dobrá. Vydařilo se, že účast
na plenárním zasedání byla 17 členů obec. zastupitelstva. V zájmu svých voličů a občanů by se to
nemělo stávat. Naopak za rok 1992 byl vzdán dík radou OÚ sportovcům TJ Sokol za reprezentaci
v okrese i v kraji, hasičům za účinnou pomoc při záchraně majetku; kulturním souborům za
reprezentaci v okresu, pí. Martě Gvoždíkové za účast na mezinárodních soutěžích v oblasti folklóru i
pí. Tielové a p. Kochovi (ZŠ), prac. VPP při zajišťování plynofikace obce, občanům za zkrášlení obce,
při opravě kostela a při dláždění chodníků na ul. Hlučínské a Svobody.
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Soukromí podnikatelé, živnostníci
K 15. listopadu 1992 bylo evidováno u Obecního úřadu 164 živnostenských listů a koncesních listin.
Pestrý byl výběr a také vysoký počet. Vznikaly firmy specifické jako zavádění satelitů, výroba
keramiky, pleteného zboží apod. Byla možnost nakoupit zboží v místě. Další vzniklé soukromé
podniky:
Prodejna Lanex
Autodílna – Lenert E., Nádražní
Autodílna – Werner V. ,Borová

Bufet TJ Sokol
Projekty stavitelství – Ing. Kozel D., Mírová
Fit-centrum – Ing. Kozel D.
Autoklempířství – Macháček J., Na lánech
Klempířské práce – Petr Boček, Sadová
Pekárna – Tiele J., Zajíček J., Bolatice
Pedikúra – Dudová Ludmila, Borová
Výroba a prodej keramiky – Monsberger M., Družstevní
Pečení zákusků – Musiol P., Sokolovská
Instalace ÚT, vodovody – Vilášek E., Nádražní
Autoopravárenství – L. Dřevjaný, Ratibořská
Krejčovství – Wittková A., Zahradní
Výroba a prodej plet. a háčkovaného zboží – M. Michalíková, Ratib.
Kantýna na zámku – Je. Kremser, Na lánech
Koupě a prodej zboží – J. Vavřík, Hornická
Bižuterie – St. Harazim, Sokolovská
Firma Peras – doprava, zámeč., nábytek (z DP) - ing. Peřinka, Kravaře
Masáže – Vyležíková M., Sokolovská

V lednu 1992 začala pekárna péct první rohlíky a chléb v bývalých Drob. provozovnách MH, které OÚ
pronajal J. Tielemu a J. Zajíčkovi a další část firmě Peras. Firmy prosperující a každá by chtěla
prostory na úkor toho druhého. S jídlem rostla chuť. Již nebylo co pronajmout. Nezbývá, než dostat
další chuť postavit. Uzavřeno bylo „Pohostinství“ sester J. Solichové a B. Bednaříkové na ul.
Ratibořské.
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Školství
Základní škola
V roce 1992 školství žilo ve znamení odkazu učitele národů J. A. Komenského u příležitosti jeho 400.
výročí narození (28.3.1592 – 15.11.1670). Jeho dílo, myšlenky a názory ovlivnily generace před námi a
jsou podmětné a závazné pro nás i pro budoucí pokolení nenarozená ještě, neboť pravdivost a
účelnost myšlenek a úvah Komenského nepomine, dokud lidé budou lidmi, dokud budou usilovat
lidmi se stát a lidsky se chovat.

Schvalováním nového zákona o státní správě a samosprávě ve školství došlo změnám k řízení.
V průběhu roku se řešilo financování škol, valorizace platů a nový platový řád učitelů. 1200 účastníků
z celého světa se sešlo 23. 3 v Praze u příl. 400 výr. narození J.A.K. Učitelé z místa a okresu navštívili
výstavu J.A.K. ve Fulneku – rovněž žáci 7. a 8. tříd.

Na ZŠ ve školním roce 1991/1992 bylo 23 tříd s celkovým počtem 581 žáků. Působilo zde 30
pedagogických pracov., z toho 2 vychovatelky Školní družiny. Provozních zaměstnanců bylo 7.
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Prospěch a chování žáků:
2.stupeň
Ročník

žáků

prospěli

vyznam.

3.stupeň

neprospěli
z chování

1.-4.

269

269

-

-

-

-

5.-8.

315

314

89

2

-

1

Celkem

581

580

89

2

-

1

Důležité události, které na škole proběhly:
Hudba a poezie- úspěšní recitátoři.

Oslava Dne učitelů

Rodičovský ples

Zájezdy tříd

Karneval žáků

Zájezd prac. školy do Rakouska

Filmová představení

Sportovní turnaje

Žáci pracovali v těchto kroužcích:
Praktická dívka

Literárně dramatický

Programování

Odbíjená

Výtvarný

Gymnastický

Ve školní družině byla 2 oddělení se 43 žáky. Byl připravován pestrý program, aby se dětem líbilo a
dalo něco pro život. Nedostatkem však byly staré pomůcky a hry.
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V soutěžích žáci školy dosáhli pěkných umístění. V dopravní soutěži oblastní 2. místo mlad. žáci a 1.
místo v jednotl. L. Gvoždík. Výtvarné práce T. Varnera z 8.C a K. Ratajové z 7.C putovaly až do Prahy
celonárodní soutěže.

Ve sběru odpadových surovin 505 žáků provádělo lístečkový sběr. Dokumentovali 79 182 kg odp.
surovin v hodnotě 44 598 Kčs. Za 1. místo jel Martin Vitásek, 7.A, do Itálie, za 2. místo L. Řehánková
jela do Španělska, 3. místo získala A. Kučerová. Škola obdržela 2 000,- odměnu, kterou žákům
rozdělila.

Kam se rozutekli žáci, kteří ukončili ZŠ
9. třída SOŠ

2D

16 žáků SOÚ 10 D 1 CH

8. třídy 79 žáků CHL.

DĚV.

Gymnázium

2

5

SOŠ

1 CH

SOŠ

1

10

SOÚ

20 mimo okres

SOU

28

7

do 9. třídy

3

23

A ukončil bych Komenského krédem: Všechno nechť volně jen plyne – buď násilí vzdáleno věcí. Máš-li
nádobku s úzkým hrdlem, k níž jsou podobny schopnosti mládeže, nemůžeš do ní lití pramenem,
nýbrž jen po krůpějích. Jinak bude přetékati nadarmo, a čím více mimo, tím méně do nádoby.
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Mateřská škola v Bolaticích
V tomto školním roce pedagogické pracovnice vytvářely dětem klid, pohodu, pečovaly o zdravý a
šťastný úsměv dětí. Byl zaveden ozdravný systém se základy makrobiotické stravy, cvičením jógy a
saunováním. Děti byly rozděleny do 4. tříd, kde vyučovalo 8 učitelek. Provozních zaměstnankyň bylo
7.

MŠ organizovala akce pro zaměstnance a veřejnost: kurz jógy s programem cvičení jógy, japonské
mikrobiotiky, akupresní metody. Dále pak burzu dětských oděvů, sportovních potřeb a sezónní obuvi.
Velký úspěch měly akce: Dětský maškarní ples, Týden otevřených dveří, Májová veselice, Den matek,
Pochod za pokladem, Oslava MDD, Výlet za poznáním (hřiště Zábřeh, zámek Kravaře, bažantnice
Albertovec, Loutkové představení, Div. představení „O Červené Karkulce“ (herci opavs. klubu).
Vynikajících výsledků dosáhl folklorní dětský soubor „Borováček“. V rámci projektu „Zdravá škola“
dospěla ke kladným poznáním.

Mateřská škola na Borové: změny oproti roku 91 nebyly.
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Poštovní úřad
V roce 1992 vzrostly přijaté i dodané zásilky v dopisech i balících, o málo klesly přijaté i dodané
poukázky. O 250 ks měsíčně bylo podáno méně sázenek, ale zato bylo podáno 10 000 kusů losu
„Tutovka“ a o 30 ks byl vyšší počet vyplacených důchodů. Na poště byla automatická telefonní
ústředna, 2 přepážky pro odbavování balíků, peněz a jiných poštovních služeb. Pošta byla doručována
pošt.doručovatelkami, na balíky poštovní průvodka a také měla „Novinovou službu“.

Přehled hlavních úkonů v roce 1992:
Přijaté doporučené zásilky

20 296

balíky a cenné psaní

4427

poukázky

21 245

dodání doporučeně ročně

18 700

balíky a cenné psaní

5151

poukázky

12091

Průměrný měsíční obrat

12 500 mil.

Průměrný počet výplat důchodů

890 ks

Počet přijatých sázenek měs. Ø

1176

Podané telegramy celkem za rok

306

Dodané telegramy

815

“

Roční pokles v průměru o 36 ks za rok. Podstatně byly zvýšeny sazby za poštovní úkony. Dotace státu
pro poštu byly také omezeny.
Důchody měsíční průměr v Kčs

2 033 000 Kčs

Na 1 důchod průměrně připadlo

2284 Kčs

Předplacené noviny a časopisy

Pro zvýšení ceny byl zaznamenán pokles odběru novin a časopisů oproti roku 90 a 91. Porovnáme:
90

91

92

Rudé právo

92 ks

52 ks

50 ks

Zemědělské noviny

70

33

52

Mladá fronta

166

121

88

Svobodné slovo

12

7

5

Hospodář. noviny

16

20

22

Nová svoboda

190

145

180

Moravskoslez. den

54

64

106

Naše Opavsko

55

43

31

Region

-

5

5

Naše pravda

1

2

2

Praktická žena

30

50

58

Vlasta

71

48

49

229)
Lanex, akciová společnost Bolatice
V roce 1990 probíhal proces osamostatnění tehdejšího závodu Juta Bolatice a k 1.11.1990 založen
samostatný státní podnik Lanex. K 1. květnu 1992 v rámci privatizace došlo k transformaci státního
podniku na akciovou společnost Lanex.

V roce 1992 pracovalo v závodě 367 osob, fakturováno bylo zboží za 236,5 mil. Kčs, z toho vývoz
167,2 mil. Kčs, tuzemsko 69,3 mil. Kčs.

Jmenovité úkoly –výroba:

celkem

export

tuzemsko

Lana, šnůry /tun

2090

1590

500

POP vaky /tis. ks.

399

341

58

Manipul. pásy /tis. ks

41

38

3

Horolana, šnůry /tun

110

10

100

Řemeny /km

1686

10

1676

Příze /tun

101

101

-

Zahraniční trh se rozšířil o Polsko, Ukrajinu, Maďarsko, Kanadu a Anglii. K 1.1.93 měla a.s. Lanex tuto
skladbu: 40% Conrop spol., 5% obec Bolatice, 3% rest. fond, 52% akcionáři.
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Zemědělské družstvo
K 31.12.1992 bylo v družstvu 344 pracovníků, 33 technickohospodářských pracovníků. Z celkového
počtu bylo 198 členů družstva, z Bolatic 23 a 3 nečlenové.

Celková výměra v roce 1992 činila 3467 ha zemědělské půdy. Soukromým osobám, vlastníkům a
dalším bylo podle zákona o transformaci v zemědělství navráceno 176 ha půdy. Restituce a
transformace zemědělské půdy a majetku byla prodloužena, protože vnikalo mnoho nejasností a

k protikladným výkladům zákona docházelo tam, kde byla nechuť družstva transformovat. V roce
1992 zemědělské družstvo obhospodařovalo půdu společně i se sousedními obcemi. Co se pěstovalo
a jaké byly výnosy:

Pšenice

725 ha

výnos 56,6q na 1 hektar

192 ha

64,6 Bolatice

193 ha

55,30q

101,4 ha

56,7q Bolatice

(42,30 ha) 332ha

42,30q

81,8 ha

42,80q Bolatice

350 ha

30,24q

114,7 ha

33,2 Bolatice

300 ha

320q

108 ha

298 q Bolatice

Hrách

250 ha

31,4q na 1 hektar

Kukuřice

400 ha

250q

Ječmen oz.

Ječmen jar.

Řepka

Řepa cukr.

Seno vyprodukováno 10 000q.
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V živočišné výrobě bylo dosaženo těchto výsledků :
Dojnice 1032 ks a vyprodukováno přes 4 mil. litrů mléka. Průměrná dojivost byla 10,44 l mléka na 1
dojnici. Odchováno bylo 620 ks jalovic na chov a 1245 ks telat.

Prodáno na porážku 6488q hovězího masa. Vepřového žíru vychováno 600 ks a prodáno 2341q.
Prasnic mělo družstvo 198 kusů a na 1 prasnici odchováno 17 ks selat.

Středisko Bolatice skot celkem 980 ks, krav 468 ks, prasata 198 ks, prasnic 32 ks. Na porážku dodáno
84q telecího, 1302q hovězího a 54q vepřového masa. Nejvíce zmatků bylo s výkupem zem. produktů,
cenami za ně (pro zemědělce velmi nízká) a vůbec nejasná koncepce zemědělské politiky. Doufejme,
že v příštím roce už bude jasněji.
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Společenské organizace
Tělovýchovná jednota Sokol
Po volbách letošního roku nastal radikální obrat k samostatnosti České a Slovenské republiky. Obtížná
situace brzdila vývoj. Řešily se neustálé spory, neshody polit. stran, průtahy se schvalováním
potřebných zákonů a to vše nepříznivě dopadlo na práci společenských organizací.

Výbor TJ zajišťoval veškerou činnost ve spolupráci s oddíly. Na činnost finanční dotace byla
poskytnuta, na údržbu ne. Oddíl kopané proto nemohl zakoupit sekačku trávy na úpravu fotbalové
plochy v ceně 65 000 Kčs, rovněž neměl na dokončení tribuny. Byla však dokončena stavba garáže,
úprava povrchu sklepa, výsadba stromů na západní straně a další běžná a nutná údržba. Návštěvy na
fotbalová utkání byla velmi dobrá. Sportovní slavnost proběhla úspěšně díky obětavým členům a
funkcionářům – p. Burianovi, Stuchlíkovi, Bočkovi, Besuchovi, Šimečkovi, Grygarovi, Hluchníkovi,
Vavřínkovi a dalším. Pro úspěšný chod bylo dáno do provozu „Pohostinství“ na hřišti.
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Tělovýchovná jednota měla 385 členů – 241 mužů, 34 žen, 67 dorostenců, žáků a dívek. Oddíl kopané
250 čl., stolní tenis 43, odbíjená 36, šachy 23 a SPU 21 členů. Předsedou byl J. Burian.

Oddíl kopané dosahoval trvalé úspěchy v mládežnických soutěžích. První mužstvo hrálo župní přebor.
Úspěšnost jednotlivých mužstev a oddílu můžeme vyčíst v příloze.

Na činnost již přispěli někteří podnikatelé a.s. Lanex a ZD Bolatice, OÚ Bolatice.
Příjmy a výdaje jednotl. oddílů:
Kopaná

P: 32 477,-

V: 68 425,-

Stol. tenis

12 844,-

21 211,-

Volejbal

1880,-

3559,-

Šachy

1740,-

1709,-

Házená

3120,-

800,-

Věříme, že nadšenci pro sport nikdy nevymřou a ten se bude nadále pěstovat a rozvíjet.
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Sbor dobrovolných hasičů v Bolaticích
Změny a dalekosáhlá jednání na vyšších místech se i negativně odrážely v práci ZO SDH. K 1.11.1992
byl odvolán náčelník hlavní správy Sboru ČR. Vzneslo se mnoho kritických slov na zastaralé vybavení.
V republice byl 1 milión členů SDA, v Bolaticích 169 členů plus 20 mladých hasičů pod vedením P.
Slivky. Starostou byl A. Slivka. Požární prevence byla nejdůležitější složkou v práci. Provedeno bylo
460 prohlídek domů a objektů, propagace s protipož. tématikou rozhlasem a v propagační skříňce.
V letošním roce varující byly požáry. Zásahové družstvo v počtu 12 mužů pod vedením V. Dudy
celkem vyjelo 9krát k požárům do zeměď. objektů, hořely stohy, pole, lesy. Voda se dovážela do
závodu Lanex, ZŠ, vodní nádrže. Příčinou byla velká vedra, sucha, neopatrnost lidí. Hasiči také
obsazovali soutěže v Štěpánkovicích, Oldřišově, Kozmicích, V. Polomi a jinde. Požární slavnost za
účasti hasič. sborů z okolí byla úspěšná. V soutěži Plamen mladí hasiči byli dobří, získali 1.,3., 6. místo.
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Mladí se účastnili akce „Otvírání“ studánek, uklízeli potůček a čistili studánky u lesa. Hlavní význam
této akce byl výchovný. 24 žen pomáhalo vytvořit pěkné prostředí v hasičské zbrojnici a pečovat o
svěřenou technickou výzbroj. V kulturním domě SDH uspořádal během roku 4 zábavy.

Sbor dobrovolných hasičů na Borové
Práci Sboru řídil a organizoval 16ti členný výbor, který se úkolu zhostil dobře. Zásahové družstvo
udržovalo svou techniku v pořádku a rovněž i Hasičskou zbrojnici. Odpracovali při tom 392 hod.
„Pohostinství“ manželů Durových přestalo na hasičárně fungovat a zůstal po nich nepořádek. Za rok
1992 odpracovali členové celkem 1300 hodin. Hlavní činností byla prevence – prohlídka komínů.
Zásahová skupina pomáhala při likvidaci požárů v Bolaticích. V rod. domku se vznítili kaly. Další výjezd
byl do polí – hořelo strniště a telefonní sloupy u železniční trati.

Družstva mužů a žen se účastnilo 18 soutěží. Nejvýznamnější bylo mistrovství ČR ve Žďáru nad
Sázavou 21. místo z 67. Ženy se umístily na 7. místě.

236)
Mládežnické družstvo soutěžilo v okrsku i okrese, upořádalo Maškarní dětský ples, účastnilo se
turistických pochodů, tábornické činnosti v Kyjovicích a Guntramovicích. V soutěži Plamen získalo 8.
místo. Sbor uspořádal: Hasičský bál, Hasičskou slavnost a 4 noční karnevaly.

I přes některé potíže činnost obou hasičských sborů byla bohatá. Na příští rok měli aktivní členové
zdravý optimismus a chuť do další práce.

Český svaz zahrádkářů
Pravidelná aktivní činnost výboru aktivizovala členskou základnu k záslužné práci spolkové i veřejné.
Okrasa zahrad - to byla také ta vizitka. Výbor schůzoval 14krát, svolal výroční členskou schůzi a
odbornou přednášku. Zajistil účast na 4 přednáškách OV v Opavě, zájezd do Přerova, na výstavy do
Štěpánkovic a Kravař. Vymoštováno bylo 2395 kg ovoce v moštárně ZD ČSZ.

237)
Na poli kulturním a společenském byl uspořádán „Přátelský večírek“ na Borové, školení členů výboru
a prohlídka s besedami u některých členů. Svaz prosazoval moderní pěstování odrůd a tím to
směrem aktivizoval své členy a občany. Předsedu zastával p. Karel Kupka a jednatele p. Duxa Erich.
Velký vliv na úpravu zahrad v obci měla osvěta zahrádkářů a to bylo plněno jejich nejdůležitější
poslání.

České myslivecké sdružení
vyvíjelo v roce 1992 činnost ještě pod hlavičkou Zemědělského družstva. Budoval v Bolaticích spolu
Dol. Benešovem a Bohuslavicemi. V pololetí byla vydána novela zákona o myslivosti a v roce 1993
dojde k osamostatnění každého subjektu. Předsedou byl ing. Kašing J. z Dol. Benešova. Počet členů
23. V rámci péče o zvěř bylo odpracováno dobrovolně 40 hod. Odstřeleno bylo 40 ks bažantů, 67 ks
zajíců a 7 ks srnčí.

Sdružení uspořádalo v mysliveckém areálu v Bolaticích kulové střelby. Členové vysadili 400 stromků.
Společenskou událostí byl „Myslivecký bál“. Číselné údaje jsou jen za úsek Bolatice.

238)
Český červený kříž
Předsedkyní byla paní Zuzana Blahetková. Organizace čítala 180 členů, kteří zaplacením příspěvku se
aktivně hlásili k poslání této organizace, jejíž význam je celosvětový a spočíval hlavně ve zdravotnické
osvětě, humanitní a zdravotnické pomoci do míst, kde ještě lidé, hlavně děti umírali hladem a kde se
válčilo. Také u nás byla zavedena konta na pomoc některým zdravotnickým zařízením, na moderní
zdrav. přístroje, na onkologii a na boj proti šířící se nemoci AIDS. Věříme, že budoucí pokolení těchto
hrůz se nedožije, protože budou překonána.

Český svaz holubářů
pod vedením předsedy R. Hluchníka z Borové měl 23 členů z Bolatic, Chuchelné a Zábřeha.
Zúčastňovali se domácích a zahraničních soutěží, které byly bohatě dotovány sponzory. Z mezinár.
soutěží to bylo např. Belgie, Dánsko, Německo. V tomto roce výrazné umístění nebylo, ale co nebylo
může se stát. Šťastný let!

239)
Dětská organizace Vesmír Bolatice je součástí konfederace dětských organizací „Kondor“.
Skupina Vesmír měla tyto oddíly:
Orion – vedoucí Koch Pavel, měla 2 klubovny na zámku
Pegas – vedoucí Ricková Pavla
Arakis – vedoucí Marzoll Radim
Netopýr – vedoucí Herudek Lukáš

Po opravě by měla tak zvaná stará škola sloužit jako „Dům dětí“ , čímž by skupina Vesmír měla
zajištěny klubovny pro svou činnost. Do skupiny se přihlásilo 75 chlapců a dívek, z toho bylo 35 dívek.
Jakou činnost v roce 92 uskutečnili: 2 maškarní plesy pro děti, Dětský den, Turnaje v kopané a
vybíjené, Maxišou I. a II. – diskotéky, turistika: Podhradí, Guntramovice, J. Morava, Jeseníky, Již.
Čechy, stanový tábor – 17 dnů Kyjovice pro 50 dětí.

Veřejně-prospěšná práce – úklid před zámkem, Výhody, Křemének, očištění studánky „Pinkadélko“.
Předsedou byl Pavel Koch. Nový duch záslužné činnosti dětí a mládeže!

240)
Mimořádné události v obci
V důsledku dlouhodobého vedra v letních měsících hořel stoh slámy u Zábřehu, strniště a část
neuklizené slámy za hřištěm. Škody velké nebyly, ale zanedbána byla ostražitost. Bylo prokázáno, že
v té době v těsné blízkosti pálili pneumatiky a staré hadry. Bylo to pole Zemědělského družstva.
V závodě Lanex došlo k samovznícení, škody také nevznikly. Na ul. Sokolovské v rod. domku ve
sklepě, rovněž došlo k samovznícení paliva. Zahoření bylo ihned likvidováno. Na Křeménkách byl
nalezen oběšenec. Jednalo se o sebevraždu muže, který nebyl z Bolatic.

241)
Počasí roku. Teploty v lednu a únoru bylo daleko nad dlouhodobým normálem, protože se
pohybovaly kolem –2oC - 0oC bez sněhové pokrývky. Srážky byly slabší. Odpolední teploty se
pohybovaly od 0oC - +4oC. Měsíc březen byl teplotně normální, srážkově průměrný, ranní teploty se
pohybovaly od 2oC - +5oC, odpolední 8oC – 10oC. Měsíc duben byl teplotně proměnlivý. Do 5.4. bylo
větrno, deštivé přeháňky, teplota kolem 8oC. 2. dubna přiletěli čápi. Ranní teploty kolem 0oC - –2oC .
V polovině dubna přišel déšť, teploty denní 10oC – 13oC. Ke konci měsíce se vyjasnilo, oteplilo. V noci
bouřilo. Na počátku května se ochladilo, dešťové srážky, bouřky a vítr. V polovině nastalo velké
oteplení – 16.5. 30oC. Do konce měsíce se střídalo pěkné počasí s chladným, s bouřkami a slabšími
srážkami. Teploty ráno 7oC, odpoledne 20oC. Od 1. do 5. června teploty vystoupily až na 32oC. 6.
června byla bouřka s krupobitím. Střed měsíce byl doprovázen proměnlivým počasím s přeháňkami a
bouřkami, teplota 25oC. Ke konci měsíce a nastávající červenec a srpen byly teplotně nadprůměrné až
35oC. Bylo velké vedro, byl vyhlášen polívání, občané tajně polívali v noci. Jen jednou 22. srpna trošku
pršelo, pak znovu 35oC.

242)
V září nastalo ochlazení, srážky, vítr, přes den je 10oC –15oC. Po celý měsíc se střídalo chladné a teplé
počasí, bouřky. Teplota koncem měsíce vystoupila až na 22oC. V měsíci říjnu se ochladilo. 11.10. bylo
–2oC, proměnlivé počasí, mírné srážky, teploty až 14oC. V druhé polovině měsíce října sněžilo, ranní
teploty –2oC, odpolední 2oC - 5oC, srážky. V listopadu jen některý den byl pěkný. Převládalo chladné
počasí s přeháňkami, sněhem, mlhou. Teploty přes den 10oC. V prosinci v první polovině ranní teploty
0oC, ranní mlhy, sněhové a dešťové přeháňky. Pokles teploty od 19.12. Od 24. – 31.12. napadl sníh.
Ranní teploty poklesly až na -18oC, -20oC. Byl to rok průměrně úrodný.

243)
Závěr
Rok 1992 proběhl v naší obci, můžeme říci utěšeně. Dle výsledků voleb nadpoloviční většina občanů
dala hlasy nejsilnější straně ODS-KDS, a tím projevila víru v ekonomickou reformu a všem následným
změnám, která tato koalice měla ve svém volebním programu. I když se objevovaly výhrady k sociální
politice, ke státoprávnímu uspořádání, kde vládnoucí strany nepřistoupily na referendum občanů a
v neposlední řadě k zemědělství, kde liknavě a nepřesvědčivě probíhala transformace půdy a majetku
Státních statků a Zemědělských družstev, mohly jsme pozorovat další rozkvět naší obce a spokojenost
občanů, která se projevovala nákupy v obchodech.
Zapsal: Ludvík Krejčiřík. Za obecní úřad: neuvedeno
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249)
Svět roku 1993
Tragédie, nenávist, smrt, hlad a válka - to bylo jediné slovo – Bosna. Občanská válka vyvrcholila
v nesmyslnou genocidu a etnické čistky všech proti všem – Srbů, Chorvatů a Muslimů. To co
nedokázal rozdělit středověk, rozdělí zbraně a etnická nenávist.

V Rusku se odehrály tři hlavní události: Dubnové referendum, v září rozehnání a později rozstřílení
parlamentu, v prosinci volby a referendum o ústavě. Ve volbách zvítězil B. Jelcin. Dále trval spor mezi
Abchárci a Gruzíny.

Závažnými změnami procházela Jihoafrická republika. Podařilo se ustavit první kabinet, který byl
složen z bílých i černých. Nobelova cena míru byla udělena Klerkovi a Mandelovi za rok 1993
(prezidentu a vůdci černochů). Snahy o urovnání (OSN) v Somálsku a na Haiti příliš neuspěly. První
spěla k hladomoru a snahou diktovat mocné generálské síly.

250)
Čína zaznamenala obdivuhodný ekonomický vzrůst. Korea – komunistická nedokázala přesvědčit svět,
že nevyráběla jaderné zbraně. V září 1993 došlo k prvnímu kroku usmíření mezi Izraelem a Palestinci.
Podepsaly jako státy mírovou smlouvu. V Polsku byla zvolena levicová strana jako vedoucí. Bude
pokračovat v započatém kurzu demokratizace a tržního hospodářství. Dramaticky se vyvíjela situace
v Sev. Irsku, kde zabíjela a bořila IRA. V prosinci Rada ministrů Evropské unie schválila dohodu o
liberalizaci světového obchodu (GATT).

Za záznam stálo i obrovské světové katastrofy:

Na

východním pobřeží Sev. Ameriky sněh. vánice a uragán (160 km/hod.) si vyžádaly přes 100 životů,
rozvodněná řeka Mississipi s 55 přítoky 43 životů, v Nepálu, Bangladéši a v sev. Indii při monzunových
deštích 4200 lidí zahynulo a 7 mil. zůstalo bez přístřeší. Zemětřesení v jihozápad. Indii zanechalo po
sobě 4400 mrtvých. Bezdomovec se hřál u ohně a část Malibu, sídla amer. smetánky filmové lehla
popelem.

251)
Naše republika a lidé roku 1993
1. ledna v Evropě vznikly dva nové samostatné státy Česká a Slovenská republika. Fanfáry nezněly,
spíše zavládla nostalgie.

Václav Klaus byl v Čechách ústřední postavou – pak předseda vlády. V platnost vstoupila nová daňová
soustava. Ceny šly nahoru. 26.ledna byl Václav Havel zvolen prezidentem České republiky.

8. února se rozdělily peníze. Vláda schvalovala nové a nové zákony, probíhala privatizace, restituce
doprovázené různými pravdivými či nepravdivými skandály. V dubna V. Havel navštívil USA. V květnu
železničáři vstoupil do výstražné stávky, 347 vlaků se opozdilo. V Praze bylo otevřeno slovenské
velvyslanectví. Pokračovalo jednání zástupců koaličních stran se sudetskými Němci. K usmíření
nedošlo. Vláda schválila školné pro studenty vysokých škol. vojenská služba byla zkrácena na 12
měsíců.

252)
Schůze Sněmovny byla provázena aférou okolo poslanců, kteří nelegálně převáželi zboží přes hranice.
Vláda řešila hraniční spory mezi ČR a SR, byl dohodnut režim na hraničních přechodech. V červenci
vypukla další aféra „Walis“. Bývalý agent STB u FBI předával jisté informace prezidentu harvardských
fondů, v prázdninách „Rumová aféra“ - převážení rumu bez celních poplatků, aféra Šetina – nejvyšší
prokurátor ČR - odstoupil z funkce.

V srpnu navštívil ČR ruský prezident Boris Jelcin. Nejvyšší soud zahájil činnost 10.9. v Brně. 1. října
byla zahájena registrace byla zahájena pro 2. vlnu kupónové privatizace. Česká republika byla v říjnu
přijata za nestálého člena Rady bezpečnosti OSN. Nevoli veřejnosti vzbudilo schválení zákona o
hanobení vlády a parlamentu. Na konci prosince se vláda dohodla na postupu reformy správního
uspořádání ČR. Rok 1993 byl první v dějinách samostatné ČR; byl obdobím bouřlivé legislativy. Po 74
letech soužití Čechů a Slováků jsme se rozešli.

253)
Obecní úřad
Rada a obecní zastupitelstvo se zabývalo tvorbou finančního rozpočtu na rok 1993, protože obec si
musela daleko více vydělat sama na svou činnost. Stát částečně dotoval úsek školství (platy učitelů,
730 Kč na 1 žáka, zbytek pak obec), výkon státní správy (matrika, stavební úřad). Na začátku roku bylo
plánováno 6 450 000 Kč, nakonec však skutečnost činila 10 016 857 Kč (Viz. přehled o Hospodaření
Obec. úřadu). Do příjmové části přispívali daňoví poplatníci: podnikatelé, občané obce, právnické
osoby – Zemědělské družstvo, a.s. Lanex prostřednictvím finančního úřadu v Opavě. V přehledu o
hospodaření obce jsou tyto prostředky vedeny jako dotace.

Obecní rada a zastupitelstvo na svých pravidelných schůzích jednaly o všech hlavních i dílčích
úkolech, které se týkaly všech úseků činnosti obce.

254)
Nejvíce však naše občany zajímala plynofikace obce, odběr vody, odvoz domovních komunálních
odpadů, výstavba hřbitova a další úseky: školství, kultura, požární ochrana, obecní policie, soukromí
podnikatelé, doprava apod. Rada se zabývala činností společenských organizací, výstavbou obce,
údržbou zařízení a komunikací. Úkoly, které si představitelé daly a nebyly malé, byly úspěšně splněny,
což si pozorný čtenář ověří v následujícím přehledu o hospodaření obce.

Snahou vedení obce bylo uspokojit své občany ve všech potřebách pro solidní život v naší vesnici. Vše
najednou nešlo. Na všech ulicích nebyl ještě zaveden plyn nebo telefon apod. Chyběly finance,
kapacity. Ale za tak krátkou dobu vše nelze stihnout. Náš občan měl velký výběr obchodů a možnost
nákupu velkého a různého množství sortimentu; zaznamenán rozvoj služeb: účetnictví, plány staveb.,
šití, keramika, pedikúra, zámečnictví, atd. Dne 11.7.1993 splnil slib nový člen obecního zastupitelstva
p. Vilém Mura za odstoupivšího p. J. Labudy ze zdravotních důvodů. Ke změnám ve funkci starosty a
místostarosty nedošlo.

255)
Jednotlivé úseky Obecního úřadu
Na stavebním úřadu, který měl 2 zaměstnance bylo projednáno, zajištěno a vyřízeno:
Stavební povolení ve 190 případech, z toho 90+82 pro Bolatice
18 povolení pro ostatní (vedlejší obec)
Změn ve stavebním povolení 24
Ohlášeno drobných staveb a stavebních úprav 38
Územní rozhodnutí pro Bolatice 7, ostatní 4
Kolaudováno 90 staveb; Bolatice 66, ostatní 24
Změn užívání staveb 40; Bolatice 16, ostatní 24
Dále vyřízeno bylo 6 přestupků, 14 ostatních rozhodnutí
Celkem vydáno 431 rozhodnutí, z toho 336 pro Bolatice

Přes značné zvýšení stavebního materiálu (cihla z 1Kč na 3,- a více) byl doposud zájem o budování a
to hlavně o rekonstrukce. Banky poskytovaly stavebníkům půjčky s 18 – 30% úrokem, výhodnější pak
stavební spoření. Přesto lze usoudit, že v našem kraji užitá a ušlechtilá tradice stavění tak hned rychle
nepomine. „Tětka Maryka pravěla: Stavjali jsme a bylo horše!“

256)
Zemědělský úsek
Transformace půdy a hospodářského majetku byla vcelku skončena. Zájem o soukromé hospodaření,
zakládání rodinných farem nebyl takový, jak se očekávalo. Z velké části byla půda v držení
Zemědělské družstva, které půdu od vlastníků převzalo do nájmu.

Katastr obce Bolatice měl výměru veškeré půdy 1320 ha, 14a a 54 m2. Bylo evidováno 21
soukromníků, v tom však byli i drobní chovatelé – např. laboratorních zvířat a hmyzu, prodejce
zahrádkářských přebytků, pracovník koní správy s vydáním zemědělského osvědčení. Zemědělcům
jako prvovýrobcům se vedlo nevalně. Za vyprodukované zemědělské výrobky živočišné i rostlinné
bylo málo placeno. Vstupy do zemědělství byly drahé, produkci nadbytek a zemědělci i na výrobu
dopláceli. Žádná garance od státu nebyla, byli jsme v tržním hospodářství. Obec zájemců pronajala 73
ovocných stromů. Proti vzteklině bylo očkováno 186 psů, z toho na Borové 36.

257)
Komise pro projednávaní přestupků
V roce 1993 řešila tato komise 34 přestupků proti společenskému soužití, krádežím aj. Bylo to o 27
přestupků více než v roce 1992. Vyřízeno bylo 32 a 3 byly postoupeny jiným úřadům. Pokuty byly
uloženy ve výši 9140 Kč.

Drobné provozovny
V rámci odstátnění podniků se zúžily jednotlivé provozovny MH. Do září byly zajišťovány ještě tyto
služby: pohostinství, sklenářství, propan-butan, skládka na Borové, kotelna Obecního úřadu. V těchto
bylo zaměstnáno 20 osob. Od 1.9. bylo dáno do pronájmu pohostinství na ul. Svobody a kadeřnictví;
počet zaměstnanců proto klesl na 9. K 31.12. byly Drobné provozovny zrušeny a spravoval je Obecní
úřad. Tedy většina zařízení bývalých Drobných provozoven byla dána Obecnímu úřadu do nájmu,
z čehož plynul pro OÚ čistý zisk, který pomáhá k rozvoji obce a občanům.

258)
Kulturní, společenská a vzdělávací činnost
V obci nebyl žádný správní institut, který by řídil tuto oblast. Tato činnost se vyvíjela ze zájmu členů
společenských organizací, kulturními zařízeními jako místní knihovnou, kinem, školami, ale i
samotným Obecním úřadem (matričním úřadem, sociálním odborem apod.). V naší obci již tradicí
bylo pořádání plesů – hasičský, myslivecký, školské, sportovců, mládežnické apod.; karnevaly, které
se pořádaly pro vylepšení pokladen jednotlivých organizací, společenské večírky,

sportovní a

hasičské slavnosti, Dětské dny, taneční zábavy, Dětské vánoční besídky a maškarní reje. Vzdělávací a
zájmovou činnost uskutečňovaly organizace, přednáškami, besedami, koncerty, školeními,
zdravotnickou osvětou a vlastivědnými zájezdy. Podílely se tyto složky: hasiči, mládež, myslivci, školy,
OÚ, zahrádkáři a další. U jednotlivých organizací tato činnost bude zaznamenána.

259)
Celkem za rok 1993 bylo uspořádáno:
Společenské plesy

9

Taneční zábavy

8

Diskotéky

8

Společenské večírky

3

Noční karnevaly

7

Taneční zábavy pro střední generaci

3

Vítání jara

1

Setkání mládeže

2

Zábavná odpoledne pro děti

2+6

Koncerty umělců

3

Koncerty umělecké školy

2

Vánoční koncert

1

Předvánoční beseda důchodců

1

Vánoční besídky

2

Divadelní představení pro děti

4

Jednotlivým složkám nebyl pro vůli vysoký nájem sálu Obecním úřadem (viz. Zahrádkáři). Občané si
také stěžovali na příliš hlasitou hudbu při diskotékách.

260)
Matriční události
Na matričním úřadě byla stále vedena evidence občanů – matrika – záznamy o narození, úmrtí a
změnách osobních stavů. Od středověku vedli tyto faráři a pak se matriky staly úředními církevními
knihami. Za totalitního režimu musely být předány státním orgánům.

Jaké změny a události proběhly v naší obci:
Narodilo se 143 občánků, z toho na Borové 14. Uzavřeno bylo 15 manželství, z toho 4 občanské (v
oddací místnosti na obci) a 11 církevních (v kostele). Zemřelo 31 občanů, z toho 14 na Borové.
Vydáno bylo 24 druhopisů z matrik, dále matriční doklady pro cizinu: rodné listy 60
oddací listy 28
úmrtní

2

Ověřeno na listinách bylo 390 podpisů a opisů listin 108. Do občanských průkazů bylo potvrzeno 3048
českého stát. občanství. Nově se přihlásilo 40 osob, odhlásilo 61. Obec čítala 4199 obyvatel. Vedoucí
podatelny v roce 1993 zaevidovala 732 podání, bylo to o 146 méně než v roce 1992.

261)
Obecní policie
V roce 1993 řešila 120 přestupků, z toho 5 bylo předáno komisi pro projednávání přestupků. Policajti
vybrali na pokutách 4 540 Kč. V současné době bylo velkým zlem zcizování jízdních kol. Sepsáno bylo
14 ztrát jízdních kol a vráceno původním majitelům 7 kol, což vcelku byla dobrá úspěšnost. Lidé byli
často nedbalí a svá kola na veřejnosti nezamykali. Tento stav se výrazně zlepšil, protože jízdní kolo
v současnosti „něco“ stálo (od 3500,- - 13000 Kč a více Kč). Za prospěšnou věc lze považovat
spolupráci místní policie s občany. Policií byla prováděna kontrola při karnevalech, diskotékách a
dalších veřejných akcích. Policajti (2) navštívili ZŠ a MŠ, kde besedovali se školáky.

262)
Knihovna a kino v Bolaticích
V roce 1993 převzala knihovnu za paní Řehořovou (odešla do důchodu) slečna Konečná. Od roku
1992 se stav knižního fondu v zásadě nezměnil. Nadále byla umístěna na Obecním úřadě; rovněž její
organizace zůstala stejná. Knihy byly řazeny pro mládež a dospělé a na literaturu naučnou, beletrii a
časopisy.

Za rok 1993 navštívilo knihovnu 6159 návštěvníků. Celkem bylo 521 čtenářů, do 14 let 271.
Vypůjčeno bylo 20 084 knih a nabídka 12 časopisů (druhů). Pro mateřskou školu byly uspořádány 2
knihovnické lekce, pro základní školu 18. Knihovna se podílela na kulturně výchovných akcí u
příležitosti výročí významných osobností, Svátku matek a pořádání výstavek knih.

V kině bylo promítnuto 58 filmů v 65 představeních, které navštívilo 7273 diváků. Nejúspěšnější titul
byl Jurský park. Jinak ke změnám nedošlo.

263)
Plynofikace obce
V roce 1992 bylo vybudováno 40 přípojek pro odběr zemního plynu jednotlivými domácnostmi. Ale
jen 5 z nich této výhody využívalo. Starosta obce se svým zástupcem zajistili finanční prostředky pro
výstavbu dalších 210 přípojek pro odběratele.

V letošním roce bylo kolaudováno 91 přípojek také zásluhou Severomoravských plynáren a banky
Bohemia. Mnoho občanů nemohlo pochopit, že musí být dostatečný počet odběratelů, aby se to
plynárnám vyplatilo. Také mnohé osoby se neochotně chovaly k zaměstnanci, který měl odborný
dohled nad těmito pracemi. Věřili jsme, že ti, co byli proti pokroku, časem zmoudřili a uznali, jak byli
hloupí! Nu, dějiny se opakují. Pro pokrok a jeho objevování a zavádění, lidé byli i upalování. V naší
obci naposledy před 60 lety, někteří nechtěli si zavést elektrický proud. Ve vyspělých státech, kominík
nevymetá komíny, ale kontroluje měřící přístroje v domácnostech.

264)
Hřbitov. Práce na novém hřbitově zdárně pokračovaly. Obecní úřad se obrátil se žádostí o výpomoc
při výsadbě zeleně a dalších pracích na občany a organizace. Upřímné poděkování si zasloužili pan
Erich Duxa (SČZ), paní řed. základní školy, učitelé a žáci, školník i uklízečky ZŠ, pracovníci obecního
úřadu, tesaři, pracovníci VPP a další spoluobčané. Hřbitov byl uveden do provozu a bude sloužit jako
důstojné místo odpočinku našich občanů. Byl skutečně pěkný a věříme, že zůstane.

Slavnostní vysvěcení nového hřbitova na ulici Slunečné bylo v neděli 28. listopadu 1993 ve 14 hodin.
Program začal v kostele sv. Stanislava, kde promluvili starosta obce František Solich a duch. správce
p. kanovník Antonín Lanča. Z kostela se vydal průvod na nový hřbitov, kde následovaly obřady a
vysvěcení. Krásnou kulisu tomuto slavnostnímu a pietnímu aktu dodávala mohutná návštěva občanů.

265, 266, 267, 268, 269)
Hospodaření Obecního úřadu
Finanční rozpočet OÚ se skládal z příjmových a výdajových složek, které byly částečně plánované a
během roku regulovány. Obecní rozpočet měl svá předepsaná pravidla, kterými se pracovníci ÓU
museli řídi. Sledujme příjmy a pak výdaje:

Příjmy:
Vodní hospodářství
Vodné a stočné – květen – září

430 466 Kč
4,95 Kč/l stočné 2,-

Příjem za odvoz popelnic

354 585,-

Doprava (za pronájem ovoc. stromů)

1530,-

Školství:
Stravné MŠ

- 279 080,-

Stravné ZŠ – 587 254,-

Ostatní

7 066,-

Školné v MŠ a ŠD (3,50 na den)

11 115,-

Kultura:
Za pronájem KD a kina

51 020,-

Místní hospodářství:
Nájemné (byt. jednotky ZŠ, ul. Nádražní, Družstev.)
Hřbitovní místa

57 047,3840 Kč

Vnitřní správa:
Telefon Borová, kopírování

19 591,-

Všeobecná pokladní správa:
Daň ze závislé práce:

2 236 839 Kč

Daň z podnikání

1 503 142,-

Daň z nemovitosti

735 870,-

Správní poplatky

295 550,- (matrika, stav. povolení, za
povolení automatů – 230 000,-)

Poplatky ze psů od 50,- až 200 Kč

28 509,-

Za užívání veřejných prostranství

12 119,-

Ze vstupného (5%)

5386,-

Za alkohol

156 907,- (5% z prodej. ceny alkoholu,
piva, cigaret)

Prodej a pronájem majetku
Nájemné

223 938,- Kč

Fa Jurečka (pekárna)

14 832,-

Fa Peras (býv. MH)

124 521,-

Bravanská (aut. nádraž.)

3180,-

Kremser – zámek, smíš. zboží, obuv

15 267 Kč

Mikulčáková – zámek, Květena

5119,-

Sběrna surovin

2820,-

Spořitelna Opava (zámek)

5636,-

ČSAD Opava

2062,-

Pohostinství

46 500,-

Holičství

4000,-

Prodej starých aut

68 006,-

Prodej aut fa Peras

362 900,-

Prodej pozemku Lanexu

55 000,-

Jiné

12 144,-

Pokuty

15 080,-

Stavební

5 600,-

Vybráno policajty

5420,-

Komise přestupková

4240,-

Ostatní nerozpočtové příjmy

447 564,- (úroky, akcie ČSB)

Dotace

2 547 100 Kč

Na odželeznění vody

500 000,-

plynofikaci

400 000,-

sociální dávky

50 000,-

školství

456 800,-

státní správa

469 400,-

oprava střechy ZŠ

230 000,-

požární ochrana

10 000,-

matrika

8000,-

na odkup MŠ

352 000,- (pro Juta Dvůr Králové)

na povýšení mezd

5 900,-

na projekt

65 000,-

Výdaje:
Vodní hospodářství

1 242 176 (opravy, údržba, el. proud,
mzdy, vodoměry, kanalizace Borová)

Odželeznění vody (Vodní zdroje Holešov)

738 313,-

Skládka komunálních odpadů

935 855,- (staveb. práce, výkup
pozemků)

Celkem skládka

2 916 344,-

Doprava

67 931,-

Školství ZŠ (provoz, údržba)

1 060 287,-

MŠ Bolatice

196 189,-

MŠ Borová

34 461,-

Školní jídelna MŠ

319 672 Kč

Školní jídelna ZŠ

796 855 Kč

Kultura

420 140,- (oprava elektro., střecha)

Sbor pro občanské záležitosti

4 957,- (jubilea starších občanů)

Vnitřní správa

1 903 974,- (provoz a mzdy OÚ)

Požární ochrana

116

123,-

(provoz aut,

výzbroj,

údržba)
Obecní policie

247

129,-

(mzdy,

cestovné,

ochr.pomůcky)
Místní hospodářství

135 395,- (el. proud, materiál, mzdy)

Bytové hospodářství

951,-

Komunikace – údržba v zimě

2044,-

Veřejná zeleň

6914.-

Práce v sociální péči

50 130,- (příspěvky důchodcům)

Veřejně prospěšná práce

202 422,- (mzdy, pomůcky)

Výstavba v obci

1 178 625,- z toho

projektová dokumentace

295 224,-

dokončení hřbitova

586 726,-

plynofikace kotelny, oprava staré školy, ostatní

296 675,-

Celkem příjmy:

11 819 481,53 Kč

Celkem výdaje:

10 016857,50 Kč

270)
Sociální politika
Vzhledem k zavádění tržní ekonomiky a odstátňování jednotlivých podniků byli nezaměstnaní. Byli to
ti, kteří skutečně nesehnali jim odpovídající místo a ti, kteří se nemohli nikde uplatnit z jakýchkoliv
důvodů. Mohli být zaměstnáni u Obecního úřadu nebo pobírali finanční příspěvek. To vše se řídilo
určitými pravidly prostřednictvím Úřadu práce. Občané, kteří neměli příjmy v určeném životním
minimu (2100,-), žádali sociální odbor o příspěvky. Zajištěna byla péče o nemocné a přestárlé –
příspěvky na ošetřovné., dále příspěvky pro osamělé matky a dětmi apod. Obecní úřad vyplatil 50
130,- sociálně slabším občanům, dále to byly příspěvky, dále to byly příspěvky soc. odboru na uhlí a
jiné. Přesto nejtíživější podmínky vzhledem k růstu životních nákladů byly dvě skupiny: mladá
manželství a důchodci.

271)
Školství
Na tomto úseku pracovaly: ZŠ v Bolaticích, MŠ v Bolaticích, MŠ na Borové, ŠD při ZŠ v Bolaticích a
pobočka Základní umělecké školy pro hru na hudební nástroje. Součástí byly také školní jídelny (ZŠ,
MŠ). Po metodické stránce zařízení byla vedena Okresním úřadem, po ekonomické stránce k
Obecnímu úřadu.

Základní škola
Školní rok 1992/93 probíhal ve znamení důležitých vnitropolitických i okresních událostí. Byl to vznik
dvou samostatných republik – ČR, SR z rozpadu ČSFR. Na školském úřadu se měnily posty ředitelů ŠÚ,
nejdříve byl odvolán Dr. P. Šolc, pak J. Klímek a ve funkci byla Dr. I. Hoberová.

272)
Stav žáků a učitelů:
1. A

Jurášková B.

19 (9+10)

1.B

Jarošová P.

18 (7+11)

1.C

Fusová M.

20 (8+12)

2.A

Kolarčíková F.

24 (16+8)

2.B

Bočková J.

25 (17+8)

2.C

Brandýsová M.

26 (17+9)

3.A

Trunčíková M.

22 (19+11)

3.B

Oborný Z.

23 (11+12)

3.C

Vepřková M.

23 (11+12)

4.A

Kozák L.

23 (10+13)

4.B

Stavařová L.

20 (10+10)

4.C

Šafarčíková V.

21 (10+11)

1. – 4. ročník

264 žáků, 137 chl., 127 dív.

5.A

Neuwirthová L.

28 (11+17)

5.B

Böhm L.

29 (13+16)

6. A

Hrubá K.

27 (12+15)

6.B

Návratová A.

28 (13+15)

7.A

Zemanová V.

25 (14+11)

7.B

Hampel A.

25 (14+11)

7. C

Jordánová L.

24 (12+12)

8.A

Kočí H.

26 (12+14)

8.B

Güntherová V.

30 (14+16)

8.C

Neuwirth J.

29 (13+16)

9. tř.

Drozdová H.

25 (13+12)

5. – 9. ročník

294 žáků, 128 chl. a 168 dívek

1. – 9. ročník 560 žáků, 265 chl. a 295 dívek

273)
Ředitelem školy byl do 31. července 1993 – J. Labuda. Od 1.8. funkci převzala D. Tielová, dosavadní
zástupkyně řed. Jmenování byli dva zástupci L. Halfar a F. Kolarčíková. Vedoucí vychovatelkou byla V.
Kolarčíková, vychovatelkou G. Kusynová. Na škole dále učili J. Holuša, L. Hamplová, I. Kolarčíková. Od
1.9.1993 bylo 12. tříd 1.- 4. roč. a 11 tříd 5.-9. ročníků. Na škole byla pobočka ZUŠ hudební v Hlučíně a
hru na nástroje učila D. Legutová a H. Prasková. Žáci ve vyučování úspěšně plnili úkoly, což dokazovali
pěkným umístěním v soutěžích – 4. tř. v matem. soutěži, v chem. olympiádě 8. třídy, ve výtvar.
soutěžích, recitačních. 2 žákyně postoupily do okresní olympiády v jaz. českém, v dopravní soutěži
získalo 6. místo v oblasti, v biologické soutěži účast v okresním kole. Ve sběru odpadových surovin ZŠ
získalo 2. místo (67 239 kg). Zájezd do Španělska v této soutěži vyhrála Andrea Sigmundová z 5.A
třídy.

274)
Škola ve spolupráci s Rodičovským sdružením uskutečnila „Rodičovský ples“ , Dětský den, dále byl
lyžařský výcvik pro žáky, dětský maškarní ples, nacvičen program na Den matek a volejbalový turnaj.
Dle zájmu žáci navštěvovali kroužek: praktická dívka, biologický, pěvecký a výuku angličtiny.

Školní družina měla 42 dětí ve 2 odděleních. Její náplň byla připravit žáky na vyučování a vých.
využívat volný čas sportem, soutěžemi a tanci.

Prospěch a chování
v 1. – 4. ročníku prospělo 265 žáků
v 5.- 9. ročníku

294 žáků

Celkem

563 žáků

v 5.- 9. ročníku

86 žáků s vyznamenáním

2. stupeň z chování

1 žák

275)
Po skončení školní docházky žáci byli přijati:
v okrese na

8. tř.

9. tř.

CH. D.

CH. D.

gymnázia

4

6

-

2

SOU + odbor. školy

13

13

1

9

SOŠ

4

7

-

5

mimo okres
gymnázia

-

-

-

-

SOŠ

-

4

0

3

(2)
SOU

12 2

2

3

(4)
Celkem

65 ž.

25 ž.

Co bylo uděláno pro zlepšení a vybavení zařízení školy: nátěr oken horní budovy, malba, nátěr
oplechování, výměna podlah ve dvou třídách v přístavbě, výměna zářivek v sever. a západních
třídách. Pro administrativní práce sponzoři zakoupili 9C. 384, radiomagnetofon + CD přehrávač a
video. Očekával se k vydání MŠ nový „Školský zákon“, který by měl výrazně napomoci zkvalitnit školní
výuku a výchovu a organizaci škol.

276)
Mateřská škola v Bolaticích
Děti v MŠ byly rozděleny do čtyř tříd. Program pedagog. pracovníků bylo motto: Zdravá škola –
zdravé děti – zdravá rodina. To znamenalo péče o tělesný, duševní a citový vývoj dětí, cvičení s prvky
jógy, saunování a pobyt venku, o estetické prostředí a péči o zahradu.

1. třída – Herudková J. a Halfarová M.
2. třída – Navratová V. a Musiolová I.
3. třída – Ratajová M. a Paverová E.
4. třída – Mlýnková J. – zástupkyně řed.
Dr. Bočková L. – ředitelka MŠ
Provoz také zajišťovalo 7 provozních zaměstnankyň. Logopedický kurs vedla L. Bočková, řed. a J.
Mlýnková. Byla to náprava řeči předškoláků. Pro rodiče byl pořádán kurz jógy.

277)
Kulturní akce pořádané MŠ a vystoupení souboru:
Soubor „Borováček“ na slavnosti Babího léta v Opavě. Vánoční doba byla vyplněna krásnou
atmosférou již od Mikuláše pořadem „Děti – dětem“, Dechové nástroje, Radostné vánoční
dopoledne. Rodičům byla připravena ukázka práce v MŠ. Velkou tradicí bylo pořádání „Karnevalové
veselice“, masopustní slavnosti Děti- dětem, vystupování pěveckého sboru „Skřivánek“. Folklórní
soubor Borováček a začínající „Borůvěnka“ reprezentoval MŠ a Bolatice v Dol. Benešově a na
celostátní přehlídce v Kroměříži. Soubor Skřivánek reprezentoval v soutěži v Opavě. Všude tyto slavily
úspěchy vystupováním a zpěvem, ale i pěknými kroji. MŠ dále pořádala „Radostná odpoledne“, akci
„Jaro na dědině“, Májovou veselici, Den pro mou babičku a dědečka, výlet do Arboreta. Spolupráce
s rodiči i ZŠ byla úspěšná. Nastoupenou cestou chce nadále MŠ zkvalitňovat.

Mateřská škola na Borové měla jednu třídu, ve které učily řed. školy Porubová I. a pí. uč. E. Hřibková.
Úklid a výdej stravy prováděla 1 provozní pracovnice. Jejich práce byla zaměřena na duchovní a
tělesný rozvoj žáků. Pro rodiče a děti se uskutečnily Radostná odpoledne a besídky.

278, 279)
Poštovní úřad
Vedoucí byla pí. L. Beková. Na poště byly v provozu dvě přepážky – peněžní a zásilková, telefon pro
zákazníka, balíková přepážka a schránky pro podniky a další zájemce. Poštovní doručovatelky
předávaly zásilky do domů od 9 hod. do 12,00 hod. Na denní tisk to bylo pro vzdálenější domy od
pošty dost pozdě.

V roce 1993 pohyb zásilek, peněz a jiných služeb vzrostl:
Podané doporučené zásilky

7 658 ks

Dodané doporučené zásilky

17 669 ks

Podané balíky

2276 ks

Dodané balíky

5454 ks

z toho dobírkových

3340 ks

Zahraniční renty

20 – 21 ks měsíčně

Podané peněžní poukázky

19 888

Dodané peněžní poukázky

10 429

Podané sázenky (MATES, 5 ze 40, Super 49 atd.)

19 019 ks

Směnárenská činnost

562 nákupů
105 prodejů

Doručené noviny a časopisy

16 163 ks měs. Ø

Podané telegramy

215 ks

Dodané telegramy

448 ks

Důchody:

Počet:

Částka:

K 1.1.1993

880

2 033 359,-

Průměr na 1 důch.

2311,-

920

2 608 967,-

Průměr na 1 důch.

2 835,-

K 23.12.1993

Výměna peněz před měnovou odlukou 2 887 000 Kč.
Předplatné: Počet trvalých odběratelů novin a časopisů:
Rudé právo

41

Moravskoslez. den

109

Zemědělské noviny

50

Vlasta

40 (98)

Práce

20

Katolické noviny

98

Mladá fronta

80

Myslivost

9+2

Nová svoboda

186

Květy

9

Hospodářské noviny

22

TV magazín

21

Blesk

1

Vázlo zavádění telefonních přípojek, jako v celé ČR.

280)
Zemědělství
Na katastru obce Bolatice hospodařili soukromí rolníci a Zemědělské družstvo. Soukromí rolníci jsou
pod kapitolou Obecní úřad – zemědělský úsek. Nyní o Zemědělském družstvu:

ZD obhospodařovalo 3429 ha zemědělské půdy, z toho bylo 2025 ha orné, 404 ha luk a pastvin ve
střediscích:

RU Moravec

ŽV Bohuslavice

RU Píšť

ŽV Píšť

VKK Bolatice

ŽV Hůrky

ŽV Moravec
Na úseku RV (rostlinná výroba) pracovalo 73 osob.
Na úseku ŽV (živočišná
Ostatní

“ ) pracovalo 108 osob.
6 osob.

Technicko-hospodářských pracovníků 37
Celkem ZD 224, 123 mužů a 101 žen. Největší prac. byl ve stáří od 35 –50 let.

281)
Rostlinná výroba
Příznivý rok přinesl i pěknou úrodu a tato musela podržet živočišnou, která byla ztrátová.
ha

sklizeň v t

z 1ha/t

Pšenice ozimá

617,08

3315,9

5,37

Ječmen ozimý

255,85

1238,4

4,84

Ječmen jarní

426,49

2046,5

4,80

Hrách setý

187,06

666,5

3,5

Jetelové semeno

30

Ozimé směsky

16,70

0,23
59,4

Řepka

318,25

809,1

2,54

Cukrovka

303,40

13 507,8

44,52

Dále se pěstovala kukuřice na zelené krmení a siláž, směsky, jetele a trávy. Družstvo mělo také
pastviny a luční porosty na rozloze 403,81 ha s výnosem 3,44 t/ha.

Živočišná výroba
Chov dojnic

840 ks (z toho 556 ks VKK)

Odchov telat

350 ks

Výkrm skotu

700 ks

Odchov a výkrm telat

580 ks

Chov prasnic

165 ks

Výkrm prasat

1835 ks

Celkem 28 stájí, 5 371 ks dobytka a 110 ošetřovatelů.

282)
Stroje a zařízení 128 ks, v roce 1993 10 ks nových Traktorů 49 (z toho 48 kolových), náklad. auta 14 ks
a další. Počet strojů celkem 3717 ks.
Spotřebováno bylo 31 000 m3 pitné vody.
Celková průměrná měs. mzda pracovníka 5167 Kč.
měsíční mzda tarifní

3 329,-

měsíční prémie

1004,-

Hospodářský výsledek:

- 1 164 000,-

RU Moravec

+ 6 426 000,-

ŽV Bohuslavice (- 5 419 000,-)

RU Píšť

+ 1 491 000,-

ŽV Píšť

- 1 961 000,-

UKK Bolatice

- 5 419 000,-

ŽV Hůrky

- 1 185 000,-

ŽV Moravec

- 2 198 000,-

Celkem ZD

+ 1 520 000 Kč.

Pronájmy

+ 5 602 000,-

Vydáno 153 ha orné a 28 luk a pastvin. V Bolaticích bylo projednáno 36 případů vydání vlastních či
nahrád. pozemků (58,31 ha) a byly vydávány majetkové podíly oprávněným osobám. Z pohledu
výsledků hospodaření byl rok 93 určitým mezníkem. Představoval přechod hospodaření ze
ztrátového na ziskové.

283)
Lanex, akciová společnost
Podnikání závodu navázalo na tradici provaznické výroby. Finální produkce byla založena na
zpracování materiálu a polotovarů vlastní výroby. Byly využívány stroje špičkových výrobců jako Sima
– Itálie, Herzog GmbH – SRN, Barmag SRN, Jacob Müller – Švýcarsko, Union Special GmbH –USA,
Starlingu – Rakousko a další.

Vyráběný sortiment:lana stáčená, pletená, lodní,
-

lana pletená sportovní, pro výškové práce

-

šnůry z textilních materiálu,

-

provaznické výrobky – těsnící, zemědělské lan výrobky,

-

pásky a skané motouzy z polypropylenu, šicí nitě,

-

šicí vaky do 2000 kg z polypropylenu,

-

tkané řemeny, popruhy, pásy,

-

šité sedačkové postroje pro práce ve výškách.

Celý výrobní sortiment byl tvořen více než 4000 výrobky a na jeho produkci a prodeji se podílelo
v roce 1993 384 zaměstnanců. Celkové tržby byly 265 768 000 Kč.

284)
Z historie Lanexu:
V roce 1949 se na bývalém statku začaly vyrábět provaznické výrobky většinou ručně s jednoduchou
mechanizací. Výroba sem byla přemístěna z Chuchelné.

Slezská provazárna byla znárodněna v r. 1950 a začleněna do n.p. Konopa Český Krumlov, v r. 1953
přešla pod n.p. Lýko Olomouc a pak v roce 1958 pod národní podnik Juta Dvůr Králové. Po roce 1950
byl závod rozšířen o provozy přádelná přízí a pletárnu šňůr. V 60. letech vznikla výroba šitých
jutových pytlů a výroba těžkých tkaných řemenů. 70. léta jsou příznačná na výrobu lan na chemické

bázi, ale i přírodní příze. V 80. letech bylo již v závodě více než 300 zaměstnanců. Zvyšovala se výroba,
provozy modernizovaly a budovaly nové. V roce 89 se již vyváželo na západoevropské trhy 25%
z obchodu, v roce 91 to bylo již 48% a v roce 1993 pak 68%. Samotný podnik byl založen k 1.11.1990
jako Lanex Bolatice. K 1.5.1992 došlo k transformaci stát. podniku na akciovou společnost Bolatice.

285)
V průběhu transformace společnosti čili odstátňování podniků byl 40-ti % akcionářský podíl prodán
společnosti s.r.o Conrop Kravaře, 5% bylo převedeno na obec Bolatice, 3% RIF a 52% určeno pro
kupónovou privatizaci. 1 akcie stála 400 Kč. Akcie Lanexu patřily s vysokou kursovou hodnotou. Ceny
se stabilizovaly kolem průměru 2500 Kč/ks. Byl ale nízký objem obchodů, v držení akcionářů
(investičních fondů) byla malá část akcií. Z návrhu rozdělení zisku za rok 1993 (viz. příloha Lanex)
představenstvo a. s. navrhlo nevyplácet za rok 1993 dividendy z těchto níže uvedených důvodů:

Hospodářský výsledek

21 951 000 Kč

Příděly fondům

1 613 000,-

Tantiémy

630 000,-

Nerozdělený zisk

19 708 000 Kč

Užití vlastních zdrojů

a) 24 390 000,b) 18 946 000,-

Rozdíl tvory a užití

c) + 5 444 000 Kč

Předseda představenstva ing. R. Gregořica byl přesvědčen, že výsledky byly velmi dobré a celková
image firmy odpovídala představám a zájmům akcionářů.

286)
Soukromníci
V roce 1993 bylo u obce registrováno 237 podnikatelů a živnostníků a 155 provozoven. Podle zdroje
starosty obce na živnostenském úřadu bylo zapsáno 345 podnikatelů, (z toho 262 fyzických a 11
právnických u obce) z 345 – 320 fyzických a 25 právnických, kteří poskytovali 845 služeb a činností.
Chyběla však sběrna prádla a obuvi, mandl. Někteří podnikatelé a živnostníci vlastnili k podnikání
živnostenské listy a jiní koncesní listiny (např. hostinští, autodopravci) – tj. smlouvu k poskytnutí
něčeho k používání – provoz hospody, dopravy. Seznamy soukromníků jsou uvedeny v zápise za rok
91 a 92. Jen malé změny nastaly. Hospoda na ul. Polní zbankrotovala, na ul. Ratibořské u „Braškule“
znovu otevřeno. Koupaliště převzal Sněhota I., hospodu u „Dudy“ Vitásek, na Křeménkách Skála, ten i
pronajal sál, kde je herna, tancovačky a tak. Uzavřen byl obchod na ul. Hlučínské. Zrušeno bylo

kadeřnictví MH, ale otevřeno soukromé v pohostinství u Braškeho (majitel Solichová J.). Některé
malé změny byly v nájemnících.

287)
Takže současný občan nebo návštěvník obce mohl navštívit 7 prodejen obce smíšeného zboží
v Bolaticích, 2 na Borové, kde dostal hlavně poživatin salámy, někde i maso, drogerie a podobně.
Mimo tří tradičních hospod – „u Dudy“, „u Kramarky“, „u Braške“, to frčelo na Křeménkách – majitel
Skála, na koupališti, na hřišti, v cukrárně a na Borové. A ještě ti stále žízniví někde před obchodem a
hasili pivem. Fitcentrum okupovali hlavně mladí a páry středního věku. Samozřejmě, to patřilo
k životu; ale byly tu i zajímavé obchody a výrobny, kde našli různí zájemci své zboží od nábytku, bot,
šperků, keramiky, pleteného zboží, textilu atd., nebo si nechat zhotovit žaluzie, těsnění do oken,
postavit dům. Pokud naše tržní ekonomika půjde správnou cestou, lidé na to budou mít.

288)
Společenské organizace a oddíly
Tělocvičná jednota Sokol
V polovině roku 1993 došlo v TJ Sokol k integraci jednotlivých oddílů. Samostatně vznikl oddíl kopané,
klub šachový, odbíjené, stolního tenisu a dříve již klub českých turistů. Po výměnách subjektivních i
objektivních došlo ke smírnému vypořádání a rozchodu.

Oddíl kopané čítal 260 členů. Do soutěží bylo 5 družstev s počtem okolo 260 hráčů. Předsedou byl
zvolen J. Kotík, jednatelem J. Burian a hospodářem p. J. Franz. 1. mužstvo „A“ hrálo na Slezské župě
ve skupině A a umístilo se ve středu tabulky ze 14 družstev. 2. mužstvo „B“ se umístilo v okresní
soutěži v 1 polovině tabulky z 12 mužstev. Dorost si vedl průměrně v okresní soutěži. Nejlépe byli na
tom nejmladší žáci, kteří skončili na špičce tabulky okresní soutěže a starší žáci v okresním přeboru
uprostřed.

289)
Aktivita členské základny byla cílena k údržbě sportovního areálu, který si vyžádal nemálo práce. Na
hřišti byly pořádány letní karnevaly, diskotéky, sportovní slavnost s turnajem v kopané, dětské
sportovní odpoledne, hasičská slavnost apod. Na hřišti se hrál také volejbal,tenis. V současné době
hrací plocha, ostatní hřiště a zařízení bylo ve velmi pěkném stavu.

Oddíl kopané měl zdroj příjmů ze vstupenek, z pořádání vlastních akcí, z nájemného z provozu
pohostinství na hřišti a z příspěvků sponzorů.

Stolní tenis se úspěšně rozvíjel a přešel z tělocvičny ZŠ trénovat do bývalé kotelny ZŠ. Členové oddílu
toto zařízení upravili. V dopoledních hodinách bylo využíváno i pro tělesnou výchovu. Družstvo si
v tomto roce vedlo úspěšně. A družstva bojovala o dobrá umístění v okresní lize, družstvo „B“ se
umístilo na 2. místě v okresním přeboru a předposlední bylo družstvo C. Bylo velmi záslužné, že
jednotliví hráči i co by funkcionáři se staraly o výcvik nových talentů a zajišťování soutěží a turnajů.

290)
Oddíl volejbalu
Vedoucím družstva mužů byl J. Jirsák a žen L. Neuwirthová. Družstva hrála v soutěži okresního
přeboru (viz. příloha – tabulky). Trénovalo se a hrálo na fotbalovém hřišti, v zimních měsících
v tělocvičně základní školy. Přály jsme i tomuto sportu, aby se rozšiřovala členská základna od těch
nejmladších, kteří již základy nacvičovaly ve škole.

Klub českých turistů
V roce 1993 z nejzdařilejších akcí bylo uspořádání malého a velkého biatlonu. Malý biatlon obsahoval
300 m plavání, 20 km jízdy na kole, 3 km běhu. Velký pak 1 km plavání, 40 km jízdy na kole a 10 km
běhu.

Tradičně proběhla Bolatická „20“ a „10“. Závodily muži a ženy na 10 km. Běh 20 km byl rozdělen do
40 let, nad 40 let, nad 50 let a nad 70 let. Byl organizován i pochod, kterého se zúčastnilo 110 turistů.
Možnost uskutečnit tyto závody byla zásluhou i sponzorů, kteří přispěli krásnými cenami.
V neposlední řadě zasloužili pochvalu obětaví funkcionáři klubu turistů, kteří organizovali v během
roku turistické zájezdy.

291)
Šachový klub Bolatice 35
Klub měl 14 aktivních členů, kteří se také starali o výchovu svých nástupců z řad školní mládeže. Pro
ně a s nimi uspořádali turnaje a seznamovali je s šachovou hrou. Tradiční byl turnaj o mistra Bolatic.
Klub soutěžil v okresním přeboru se střídavými úspěchy.

Byl založen roku 1935 – proto v názvu ta pětatřicítka. Jedním ze zakladatelů byl dosud žijící pan
Jurečka , pekař. Šachová utkání byla pořádána v místnosti na Obecním úřadě. Předsedou klubu byl
pan Stareček. Nemalou zásluhu na rozvoji setrvání klubu měl i p. Dihel, dřívější dlouholetý předseda
ŠK.

292)
Hasiči v Bolaticích a na Borové
Zkratka SDH – Svaz dobrovolných hasičů. V Bolaticích bylo 172 členů, z toho 23 žen. Mimo členskou
základnu vyvíjelo činnost 23 mladých hasičů a 10 dorostenců pod vedením P. Slivky a L. Stuchlíka.
SDH vedl starosta p. A. Slivka. Ve výboru pracovali mladí lidé; scházel se pravidelně měsíčně. V tomto
roce došlo k několika lesním požárům v blízkém okolí, které většinou založili žháři. Tak 21.4. vyjeli
hasiči k likvidaci lesního požáru do Mokrých Lazců, 23.-29.4. hasili les ve Vřesině, 29.4. – 7.5.
v Kozmicích, 13.5. na Borové. 2.6. hlášen požár v Zeměděl. družstvu v Bolaticích, 29.9. na koupališti,
kde se hasila sena. Vždy v tom byla lidská nedbalost nebo selhání a žhářství.

Důležitou činností svazu byla účast zásahového družstva v soutěžích. Ve 20 soutěžích bylo umístění
v první polovině soutěžících. Mladí hasiči se účastnili závodů ve hře „Plamen“. V podzimním kole
vybojovali 3. a 4. místo (na Borové). Dorost se účastnil podzimního kola ve Služovicích.

293)
Mladí hasiči uspořádali tři taneční zábavy, výbor hasičskou slavnost. Tato akce byla tradiční s dobrou
účastí občanů a hostujících sborů z okolních vesnic. Zásahové družstvo uskutečnilo vlastivědný výlet
do Jeseníků. U příležitosti 100. výročí sborů založení sborů hasičů se účastnilo námětového cvičení ve
Štěpánkovicích. V zimním období se členové scházeli v tělocvičně ZŠ, kde se cvičilo. Provedli
preventivní prohlídky komínů ve vesnici, udržovali požární techniku a výzbroj.

Ženy nemalou mírou přispěly k aktivní činnosti sboru při úklidu hasičské zbrojnice, při organizaci
valných hromad a slavností. V hasičské zbrojnici bylo 11 akcí byly, to schůze a oslavy životních jubileí.
I na příští léta měl sbor skvělé plány.

Hasičský sbor na Borové
Výbor základní organizace tvořil 15 členů. Předsedou byl p. G. Hluchník. Úkoly schválené výroční
schůzí byly nejen splněny, ale i překročeny. Zásahové družstvo se staralo o svěřenou techniku a
podílelo se na opravě a údržbě hasičské zbrojnice na Borové. Všemi členy bylo odpracováno 1280
hodin. Hlavní činností byla prevence a prohlídky komínů na Borové.

294)
28.4. výjezd zásahového družstva do Kozmic, 29.4 na slámu do Bolatic, 13.5 na Borové hořel les a
10.6. televize v Bolaticích, čerpala se studna u p. Přibyly v Bolaticích, voda ze studny u pí. Kolečkářové
na Borové. Muži, ženy i mládež dokazovali svou připravenost v soutěžích i cvičeních. Zásahové

družstvo: námětová cvičení sborů Borová – Bolatice, okrsková cvičení ve Štěpánkovicích, na Svobodě
získalo 3. místo, dále bylo v Ostravě – Zábřehu, Bohuslavicích, Rohově, Vrbce, Píšti, v Závadě –
1.místo v Kozmicích. Ženy získaly v Ostravě –Zábřehu 1. místo, v Bolaticích – 1. místo, v Bohuslavicích
a Hlučíně rovněž 1. místo. V okrskové soutěži na Borové vybojovaly 3. místo. Mládežnické družstvo
„Plamen“ se umístilo na 2.místě, v okresním kole na 10. místě. Členové družstva byli na letním táboře
v Kyjovicích, na Borové pořádali sportovní soutěže a branné hry.

295)
Hospodaření:

Zůstatek z roku 1992

12 166,60 Kč

Příjmy

47 273,40,-

Výdaje

57 730,15 Kč

Zůstatek

1709,85 Kč

Kulturní a společenské akce: Byly uspořádány
2 veřejné členské schůze

1 maškarní rej pro děti

1 hasičský bál

4 karnevaly

2 večírky pro hasiče

vánoční strom s osvětlením

Vydání bylo čerpáno na účast hasič. družstev v soutěžích, na vybavení hasič. zbrojnice, okrasné keře,
úprava hřiště, nakoupení PHM, nákup prken, motoru, kotle apod. Na činnost sboru přispělo 7
sponzorů (podnikatelů):
pan M. Řehánek,

V. Chřibek

Al. Pěcháček

A. Boček, ml.

H. Kurková

P. Ježek

Ing. V. Legut

Práce oběma hasičským sborům se dařila díky aktivním členům, kteří zájmovou činností prospěli nám
všem.

296)
Český svaz zahrádkářů
V roce 1993 byla práce zahrádkářů znovu úspěšná. Většina členů pracovala příkladně, jakož i další
členové například při moštování ovoce, organizování kulturně - společenských akcí, při vysazování
ovocných stromků a keřů na novém hřbitově v Bolaticích, na pořadatelské činnosti a podobně. Velká
hořkost padala na členy, když za pronájem sálu za 5 hod. při konání taneční zábavy, organizace
zaplatila 2000 Kč. Žádost o slevu nevyslyšena, zásluhy pro blaho obce nevzaty v úvahu. Výbor se
pokusil uskutečnit odborné besedy z řad členů. Na první byla účast 20 členů, na druhé 10. Pro malý

zájem členů se tradiční ples zahrádkářů nekonal. Škoda – jistě by byl hojně navštíven i nečleny.
V moštárně bylo zpracováno 5081 kg ovoce, zásluhu zvláště měla Helga Jarkulišová. Přehled o
pořádání dalších akcí:
12 schůzí výboru
členové navštívili výstavy ve Štěpánkovicích, Kravařích, Rohově a Zábřehu
8 výroční schůze členů ZO
2 revize pokladny

297)
Uspořádali karmášovu zábavu, 2 školení výboru, výjezdové schůze výboru s exkurzemi v zahradách.
Rok 1993 byl i rokem jubilejním 35. výročí založení Českého svazu zahrádkářů v Bolaticích. Ustavující
schůze byla 18. května 1958 a prvním předsedou byl zvolen Fus Bedřich. Od 28 členů narostl počet na
116 členů v tomto roce. Uvedu některé zajímavé údaje z práce ČSZ: 116 zájezdů, 35 plesů, 153
odborných přednášek a filmů, 72 společenských akcí. Zajištěno:

11 527 ks ovocných stromků
2 909 ks angreštů

4 909 ks pytlů hnojiva

1487 ks rybízů

dále metráky brambor

685 ks růží

keře malin, ostružin atd.

Pro obec Chuchelná, Sudice a Rohov objednáno na 3000 ovocných stromů, keřů a růží. Od roku 1978
bylo vymoštováno 153 271 kg ovoce. Snad k této práci není co dodat. Jen mít úctu k těm, kteří ji
vykovali a vykonávají. Dobrovolně!

298)
Turistický oddíl Orion
Mládežnická organizace v Bolaticích si vedla pod vedením Pavla Kocha velmi úspěšně. Svědčila o tom
velká aktivita, zájem se pobavit, naučit a pobývat v přírodě. Také s elánem se podíleli mladí hoši a
dívky na opravě staré školy, kde měli klubovny.

K nejdůležitějším akcím v roce 1993 patřil letní stanový tábor v údolí Hada Klokočůvek ve dnech 23.7
–8.8. Za účasti 47 táborníků rozdělených do 4 družin. Každé družině velel náčelník a zástupce šaman.
Nejvyšší náčelník byl Velký Kondor a hlavní vedoucí P. Koch – zvaný „Žofré“. Náplň táborového běhu
byla bohatá a zážitky nezapomenutelné. Účastníci si osvojili spoustu užitečných věcí. Organizace
„Vesmír“ v Bolaticích byla třetí mimopražskou skupinou a členem celorepublikové organizace

„Kondor“. V měsíci únoru byl oddíl Orion v Krnově na soutěži turistů, kde heslo: „Bez vítězství se
domů nevrátíme“, se nenaplnilo.

299)
Z další činnosti jmenujeme klubové hry, koulovačky, návštěva plaveckého bazénu v Opavě, střelba ze
vzduchovek, ale také jarní úklid a práce v budově staré školy za bezplatný nájem od Obecního úřadu.
Velký ohlas měl fotbalový turnaj na hřišti TJ Sokola – Řadovky, ul. Družstevní a Ruždina. Na III. výroční
akci v Podhradí u táborového ohně mladí hodnotili tříletou činnost a měli na co vzpomínat. V měsíci
srpnu 3 oddíly uspořádaly soutěž zvanou „Za svitem měsíčního kamene“. Tábornický oddíl byl na
turist. základně v Podhradí. V listopadu byl pozván písničkář P. Dobeš. Zisk 2 200,- byl věnován K.
Fialovi na léčení oka, které si poranil na brigádě v klubovně. Byl to příkladný čin kamarádů. V prosinci
večírek na rozloučenou a na setkání v příštím roce byl tou uspokojivou tečkou za bohatou činností
roku 1993.

300)
Myslivecké sdružení
V roce 1993 byla uskutečněna integrace v ČMS a Bolatice obnovily samostatnou organizaci.
Předsedou byl zvolen p. Vilém Mura.

V zájmové činnosti členové sdružení pečovali o zvěř ve svém revíru, zvláště krmení, pracovali na
obnově a údržbě mysliveckého areálu. Na poli kulturním a společenském byly tradičně pořádány
„Myslivecký ples“ a „Myslivecká slavnost“, kde byla zajištěna hojnost pohoštění a na proslulý
myslivecký guláš přišli návštěvníci i z okolních vesnic. Stavy zvěře se v posledních letech podařilo
zvýšit, přesto byla honitba regulována. Odstřeleno bylo jen 100 zajíců, 40 bažantů a 9ks srnčího.

Český svaz včelařů sdružuje obce Bolatice, Chuchelnou, Dolní Benešov. Členů bylo 60, předsedou
Vilém Miklas. Svaz – členové vlastnili 600 včelstev, 50% z nich kočovalo u pozemků Zemědělského
družstva. Výnos se v tomto roce počítal 35 kg na včelstvo.

301)
Český červený kříž
V roce 1993 měla organizace kolem 150 členů, kteří zaplatili členské příspěvky, aby podpořili poslání
„Červeného kříže“. Hlavní náplní bylo poskytování první pomoci pověřenými členy a zdravotními
pracovníky, zdravotnická osvěta, morální a hmotná pomoc lidem ohrožených hladem a nemocí
v různých částech světa. Předsedkyní byla Zuzana Blahetková.

Český svaz holubářů
K podstatným změnám ve složení členstva oproti roku 1992 nedošlo. Jednotliví členové se
zúčastňovali domácích i mezinárodních soutěží, které si jednak hradili sami a za umístění byli
odměňování. Na závody přispívali sponzoři. V mezinárodních soutěžích v Německu Koblencz,
Aschafenburg, v Belgii v Ostende si vedli dobře. V celé oblasti na 1. místě byl R. Zajíček, na 2. K.
Konečný a na 3. E. Gregořica. V domácích soutěžích byli v Jesenici, Rakovníku a Aši.

302)
Slezsko – německý svaz na Hlučínsku se sídlem v Bolaticích
Svaz byl registrován 9.7.1992 a měl 150 členů včetně členů ze Štěpánkovic. Tato skupina patřila do
Bolatic. Stanovy svazu schválené Ministerstvem vnitra uváděli nepolitičnost tohoto svazu. Poslání
spočívalo ve spolupráci s německou kulturou, školstvím, literaturou a v dalších oblastech. Svaz chtěl
napomoci ve výuce německého – zajisté – světového jazyka a zajistil ve spolupráci se svazem
v Ratiboři dodávku učebnic pro žáky ZŠ a knihy, tisk do místní knihovny. Svaz vyjednával zajištění
učebních míst pro naše žáky a založení recitačního a pěveckého kroužku v německém jazyku; dále
pak dohodu s Obecním úřadem o výstavbě památníků padlým vojákům z 2. svět. války. Svaz zchystal
výměnné zájezdy do Norimberku s vystoupením ukázek ze slezské kultury a tradic. Obecní úřad svazu
propůjčil místnost na zámku ke schůzování. Předsedou byl B. Klimascha.

302)
Politické strany
V roku 1992, kdy se konaly celorepublikové volby, občané projevili sympatie k té či oné politické
straně, nadále sympatizovali s určitou stranou, ale oficiálními členy se nestali. Registrována byla jen
Česká lidová strana s pěti členy, předsedou byl Karel Bezděk. Na obci se pak scházel klub ODA
(Občansko – demokratická aliance). Projednávány a vznášeny byly připomínky k práci Obecního
úřadu, hodnocena práce poslanců, kteří byli navrženi těmito stranami.

Z historických událostí obce a osady Borové
O historii obce Bolatic se dočtete v příloze kroniky č. 15 r. 1993, kde psal starosta obce p. F. Solich
pod názvem „Na křídlech času až k současnosti“. Je tam také o vybudování první železniční tratě
Opava – Ratiboř v roce 1895 a před 80 lety Hlučín – Kravaře.

Hraniční přechod mezi Českou a Polskou republikou byl otevřen v Sudicích – Pietraszgau 28.10.1993.
V samostatné příloze se dočtete o založení osady Heneberky a dalších obcích.

303)
Počasí roku 1993 nevybočilo z rámce průměrů. Do 5.1. bylo mrazivé počasí, teploty ranní R –20oC,
odpolední 0oC - 10oC, sněhová pokrývka. Pak nastalo oteplení, dešťové srážky, vítr. R +4oC, 0 + 10 –
12oC. Od 25. 1 příliv chladného vzduchu, přeháňky vítr 26 m/s. Teploty R - 4oC 0 1oC - +4oC. Slabý
poprašek sněhu. Počátek února mrazíky, mlhy, mrholení. Teploty –2oC, -6oC. Kolem 20.2. sněhová
vánice, vedlejší silnice neprůjezdné. Konec února R 0oC, 0 - +2oC, tání 27.2. R - 10oC, 0 - -1oC, slabá
sněhová pokrývka. Únor teplotně podprůměrný, rovněž i podprůměrné srážky. V březnu vlivem
severovýchod. proudění vzduchu teploty R -6oC, - 10oC, 0 –2oC - +2oC. 6.3. silné sněžení. Chladné
počasí do 15. Jihozápad. vítr R –2oC, 0 – 14oC, kolem 18.3 18oC jasno slunečno. 23.3 příliv chladného
vzduchu, déšť, sněhové přeháňky, R - +4oC, 0 - +11oC. 28.3 silné sněžení, závěje, těžký, mokrý sníh
způsobil menší dopraví kalamitu. Konec měsíce tání, teploty R –2oC, 0 +9oC.

304)
V dubnu polojasno R +10oC, 0 +25oC. Bylo to +9,3oC nad normální průměrnou teplotou 25.4., tlaková
výše, teplé jižní proudění. V první polovině dubna teploty -2oC, 0 - +10oC. Květen byl teplotně nad
normálním průměrem. Teploty R +10oC, 0 až 26oC. Koncem měsíce ojedinělé místní přeháňky. Slabá
ozónová vrstva propouštěla silnější ultrafial. záření, které by mohly podpořit růst rakovinných nádorů
na pokožce. Srážky pod normálem. Červen byl bohatý na srážky 3-5% nad normál. Časté bouřky,
teplota R až 14oC, 0 až 24oC. V červenci a srpnu proměnlivé počasí se stoupající teplotou v měsíci
srpnu. V červenec

14o -10oC, O 26oC až 30oC, přeháňky. Srpen - 5. R 17oC, O – 32oC, dusno,

v druhé polovině a konec ochlazování, přeháňky i bouřky R 4oC, O 14oC – kupovitá oblačnost. V první
polovině září srážky R 6oC - 10oC, O- 12oC –16oC, vítr až 8 m/s. V druhé polovině R 4oC, 0-14oC,
koncem +20oC. 30.9 velké zemětřesení v Indii, zahynul přes 7 tisíc lidí.

305)
V měsíci říjnu v první polovině bylo ráno mlhy, teploty R - +7oC, O až +20oC, polojasno. V 2. polovině
oblačno, mrholení, frontální oblačnost od Skandinávie, teploty R - -1oC- -3oC, O – -9oC, rozpad
oblačností. V listopadu zpočátku mlhy, teploty R- -2oC, O - +12oC, severových. vítr 10 m/s, mrazíky
ráno, sníh, náledí, ke konci měsíce vyšší tlak vzduchu 1050 h/ pascalu, teploty –3oC, -7oC, odpolední 2oC, - +2oC. V prosinci slabá sněhová pokrývka, ranní mlhy, vítr 7 m/s; teplota ráno –5oC, -9oC,
odpoledne 0o, -4oC, od 10.12 oblačno, R -2oC, O +8oC, teplota nad normálem, pak oblačno, déšť, sníh.
27.12. tání, 0oC, odpoledne +2oC, sníh s deštěm 31.12. R 0oC, O – 6oC, oblačno, déšť.

306)
Závěr
Rok 1993 se vyznačoval obdobím bouřlivé legislativy, protože byl prvním v dějinách samostatné
republiky. Pravicoví ekonomové naznačovali, že budeme „ekonomickým středoevropským tygrem“,
opozice naopak věštila, že příští měsíce by měly přinést krach. Pravda je zřejmě, jako ostatně skoro
vždy, někde mezi krajními body. Probíhal normální boj o trhy, o místo na slunci, v podstatě žádné
dotace, oblast nových daní schválena. Daně pro každého stejné a chleba o dvou kůrkách. Důležité
však bylo, že naše obec ve vybavenosti (voda, plyn, komunikace, chodníky, privatizace) byla o kus
dále ke spokojenosti občanů a nemusela se zadlužit. To byl hlavní výsledek roku.
Zapsal:
Ludvík Krejčiřík, kronikář

Za obecní úřad: neuvedeno

308)

1994
311)
Obsah roku 1994
Strana:

Obsah:

313 –315

Svět a Česká republika

316-318

Práce Obecního úřadu 94

319

Komunální volby

321

Činnost Obecního úřadu 1990-94

324

Jednotlivé úseku OÚ

327

Obecní policie

331

Hospodaření OÚ

336

Kultura, knihovna

339

Sociální politika.

340

Výstavba památníku obětem 2. svět. války

342

Školství

348

Politické strany

349

Soukromí pod. a společnosti

352

Pošta

353

Lanex, a.s.

356

Zemědělství

359

Společenské organizace

373

Počasí roku

376

Závěr

313)
Svět a Česká republika v roce 1994
Mnozí novináři a politici nazvali rok 1994 „Rokem hrůzy a naděje“. Proč? Ve Rwandě museli některé
oběti; bylo jich půl milionu, zaplatit svým vrahům, aby je nemučili, ale jen zastřelili. Přímo v Evropě
duněla válka, o život přišli desítky lidí a politici evropské organizace si na ní vylámali všechny zuby.
V České republice skončila kupónová privatizace, ale jeden z jejich nejvyšších činitelů usedl za mříže.
V komunálních volbách občané zvolili nové starosty a zastupitele. Postrčil nás rok 1994 k nějaké
propasti? Nejspíš nikoliv. Moudří už devadesát let tvrdili, že tohle století nebude snadné. Avšak právě
toto století prokázalo, že nemocem lidstva (politickým) lze čelit nejlépe demokratickým uspořádáním
poměrů. Světové konflikty: Největší lidská katastrofa novodobé historie byla genocida dvou kmenů
Tutsiů a Hutuů v středoafrické Rwandě. Výsledkem byly dva miliony uprchlíků, 800 tisíc obětí, z toho
více než třetina dětí.

314)
Válka na Balkáně vstoupila už do svého čtvrtého roku. Krvavé boje rozhořely plnou silou.

Vojenská junta na Haiti měla na svědomí životy 4 tisíc politických odpůrců. Vojsko USA obsadilo zemi
bez odporu haitského vojenského samovládce. Na Blízkém východě probíhaly mírové průlomy stejně
jako brutální útoky mezi Izraelem a Palestinci.

Letošní rok byl také rokem voleb v Evropě, Latinské Americe, USA i na Slovensku a Jižní Africe.
Srovnání vyloučilo, zda zvítězila pravice nebo levice. Většina lidstva věřila, že společenské problémy
jsou nejlépe řešitelné mírovým hlasováním a demokratickým podřízením se menšiny.

V České republice to bylo 12 měsíců, které mírnou perspektivou přispěly ke stabilitě režimu.
Probíhaly politické půtky o restituci soukromého majetku, dále to byly na pořadu volby do Senátu,
praní špinavých peněz, střety zájmů politiků a státních úředníků, padli tři ministři, byly dvě stávky,
padly dvě banky, politické aféry, korupční skandály.

315)
Ve volbách ODS výrazně posílila svůj vliv a obhájila své postavení klíčového článku koalice. Opozice
byla rozpolcená na demokraty a ostatní menší strany. Po období transformace českou společnost
opustí nemravnost, vrtochy mocných a zpustlost. Pak většina bude uznávat pravidla správného
chování.

Také v Bolaticích v listopadu 1994 byly uskutečněny komunální volby. Bylo zvoleno Obecní
zastupitelstvo, rada Obecního úřadu a starosta obce. Podrobněji to bude rozepsáno v samostatné
kapitole: Komunální volby – listopad 1994.

316)
Práce Obecního úřadu
V tomto roce se uskutečnily volby do obecních zastupitelstev, proto i náš Obecní úřad bilancoval svou
práci za uplynulé volební období. Hodnocení je uvedeno v samostatné kapitole a v článku
„Hospodaření OÚ“. Obecní zastupitelstvo bylo pravidelně svoláváno, každá její schůze byla veřejná.
Účast poslanců se pohybovala okolo 76%. V měsíci únoru byly stěžejními body programu: Zrušení
Drobných provozoven OÚ Bolatice, zprávy starosty obce o práci Rady OÚ, OZ za rok 1993, návrh
rozpočtu na rok 1994, pronájem Kulturního domu – fa Skála – Capitol – Records, nájem pozemků pro
výstavbu pomníků obětem 2. světové války, pronájmy pozemků, majetku, schválení vyhlášky o
Obecní policii, právní subjektivita ZŠ Bolatice, pronájem holičství v areálu OÚ České spořitelně.
Usnesení bylo schváleno 22 hlasy.

317)
Dvanáctá schůze OZ byla 23.5 v Kulturním domě za účasti 18 členů OZ, 3 byli omluveni a 8 se
nezúčastnilo. Bylo projednáno a schváleno: práce rady OÚ, hospodaření obce za rok 1993, práce a
údržba komunikací, provedení venkovní omítky na „Staré škole“. Starosta obce poděkoval rodině
Jurečků za zřízení hodin na věži kostela před 60. lety. Schválena byla kooperace MŠ Borová s MŠ
Bolatice. 21. schůze OZ proběhla 8. srpna, přítomno 22 členů z 29. Zastupitelstvo vzalo na vědomí
zprávy o činnosti OÚ, schválilo zrušení příspěvků na praktického a stomatologického lékaře, zpráva o
hospodaření obce za 1. pol. 1994, pro komunální volby členy Obecního zastupitelstva v počtu 17,
z toho 5 členů rady OÚ a 1 volební obvod v obci Bolatice. Neschválilo doplnění obecní vyhlášky „O
pořádání kulturních akcí“. Doplněk navrhoval povolit jen jednu akci v týdnu v letním období.

22. zasedání Obecního zastupitelstva bylo 22.10.94 v Kulturním domě. Členové projednali a schválili
zprávu starosty o činnosti Rady a Zastupitelstva OÚ a zprávu o činnosti OÚ za léta 1990-1994.
Přítomno bylo 22 členů. Byla zhodnocena práce za poslední volební období.

318)
Práce rady Obecního úřadu:
Ve volebním období 1990-1994 bylo uskutečněno 85 schůzí. V roce 1994 to bylo 17 schůzí. Rada měla
9 členů. Zabývala se a projednávala úkoly ke zlepšení života obce a našich občanů na všech úsecích

počínaje zajišťováním finančních prostředků: byl to úsek vodního hospodářství, skládka komunálních
odpadů, doprava, školství, kultura, sbor pro občanské záležitosti, obecní policie, požární ochrana,
údržbou a výstavbou OÚ, sběrnou surovin, zdravotní středisko, koupaliště-sauna, sociální politikou,
veřejné osvětlení, doprava komunikace. Dále rada OÚ projednala stovky organizačních záležitostí
napříkl. rozdělení sociálních dávek, výstavba pomníku na hřbitově, připomínky občanů, členů rady a
OZ.
Práce to byla náročná a přinesla mnoho pozitivního pro naše občany. Téměř všichni odebírali obecní
vodu a plynofikace se zaváděla zdárným tempem. Různorodých obchodů a pohostinství ažaž a zboží
dostatek. V Bolaticích zaměstnanost velmi dobrá.

319)
Komunální (obecní) volby
Volby do obecních zastupitelstev se konaly 18. a 19. listopadu. Průběh voleb byl důstojný a
nenarušen. Kolik mandátů navrhly jednotlivé politické strany:
Občansko demokratická strana – 2 kandidáty (ODS)
Česká strana sociálně demokratická – 5 (ČSSD)
Občansko demokratická aliance – 14 (ODA)
Komunistická strana Čech a Moravy 2 (KSČM)
Hnutí zemědělců 1 (HZ)
Nezávislí kandidáti 4
Sdružení nezávislých kandidátů 16

Výsledky voleb:
Sdružení nezávislých kandidátů: Mgr. Herbert Pavera, Mgr. Martina Fusová, Karel Ostárek, Oskar
Kocur, Richard Sněhota, Josef Scheffczik, Konrád Seidel, Jan Macášek.

Za ODA: Dagmar Tielová, František Solich, Stanislav Halfar, Ing. Karel Siebert, Manfred Ruský, Daniela
Langrová, Jiří Langer.

320)
Za Hnutí zemědělců: Jiří Burian
Za ČSSD: Ing. Jiří Mlýnek

Na ustavujícím zasedání Obecního zastupitelstva 25.11. byly potvrzeny mandátovou komisí výsledky
voleb Obecního zastupitelstva, které pak schválilo do funkce starosty obce pana Františka Solicha, do

funkce zástupce starosty obce pana Josefa Scheffczika a za členy rady Obecního úřadu: p.

Františka

Solicha, p. Josefa Scheffczika, p. Herberta Paveru, p. Konráda Seidla.

Poblahopřáli jsme nově zvoleným členům OZ, ROÚ, starostovi a jeho zástupci, aby se jim práce dařila.
Byla vykonána pro blaho obce, pro její občany. Dali jim důvěru.

321)
Činnost Obecního úřadu za období 1990-1994
25. listopadu 1990 byly uskutečněny první demokratické volby, ve kterých bylo zvoleno 14 kandidátů
ČSL (strana lidová), 14 kandidátů Občanského fóra a 2 nezávislí kandidáti. Starostou obce byl zvolen
p. František Solich a zástupcem Herbert Pavera. Nový Obecní úřad převzal nevyřízené závazky
s pohledávky a musel v práci pokračovat. Nastalo nová doba – nové situace. Nejzávažnější události
v jednotlivých letech:

Rok 1991 byl rokem povodní. V červnu až v srpnu byla obec pětkrát zatopena. Dělala se opatření,
dostavba hrází, nebezpečí zátop zažehnáno. Obec vstoupila do Sdružení obcí Hlučínska. Při dláždění
ulice Opavské a na Borové vypomohli občané vlastní iniciativou (Snad naposled?).

Rok 1992 byl rokem sucha a požárů. Projevil se nedostatek vody ve studnách. Neustále se
pokračovalo v budování vodovodu. Voda se čerpala z vlastních vrtů. Požáry vznikaly na poli, ale i
v závodě Lanexu.

322)
ČSAD i ČSD v rámci krácení státních dotací rušily některé spoje. Proběhly parlamentní volby. Byla
uspořádána sbírka na výstavbu nového hřbitova. Vznikla nová organizace SNSH – Slezský německý
svaz na Hlučínsku. 20. října po vybudování části plynového vedení byl vpuštěn do obce plyn.
Plynofikována byla kotelna ZŠ.

V roce 1993 byl dokončen nový hřbitov, pokračovala výstavba vodovodu a plynofikace v obci,
pracovalo se na výstavbě nové skládky na Borové. Musela se odželezňovat voda na Náplatkách. Obec
se stala vlastníkem akcií Čs. spořitelny. Zaváděly se další přípojky telefonu. Katastrofálně se rozmohl
kůrovec a jiné východisko než kácet a moc kácet nebylo.

323)
V roce 1994 se provádělo další rozšiřování sítí vodovodu a plynovodu, propojen byl vodovod na
Borovou. Stavěla se poslední protipovodňová hráze na ulici Lesní a Na lánech.
Dokončena byla generální oprava „Staré školy“. Obec se stala vlastníkem akcií SM plynárenské
akciové společnosti a SM energetické a.s.

Finanční hospodaření:
Příjmy

Vydání

Rok

Plán

Skt.

Plán

Skutečnost

91

4 050 000,-

9 186 000,-

4 050 000,-

9 035 000,-

92

6 000 000,-

9 399 000,-

6 000 000,-

8 576 000,-

93

6 450 000,-

11 819 000,-

6 450 000,-

10 017 000,-

94

13 551 000,-

22 308 000,-

13 551 000,-

18 889 000,-

Mimořádné prostředky získala obec ze sbírky na hřbitov ve výši 86 920,-, od Čs. pojišťovny 300 tisíc
na zabránění škod a z pronájmu obec. majetku MH - bývalého fa Peras, koupaliště – Sněhota M.,
zámku – soukr. podnikatelé a Čs. spořitelna, pohostinství, holičství.

324)
Jednotlivé úseky Obecního úřadu
Matriční události v roce 1994
V tomto roce se narodilo

39 dětí.

Celkem bylo uzavřeno

20 manželství

z toho

3 civilní a 19 církevních

Zemřelo 41 občanů, z toho 24 v Bolaticích.
Matriční úřad vyhotovil 22 druhopisů. Byly to opisy rodných, oddacích a úmrtních listů.
Pro cizinu bylo vyhotoveno: rodných listů

24

oddacích

16

úmrtních

6

Občanům bylo ověřeno 359 podpisů na listinách a 213 opisů listin.
Do Bolatic se přihlásilo 40 a odhlásilo 38 osob. Počet obyvatel k 31.12.1994 byl 4 199 osob.

Podatelna
K Obecnímu úřadu došlo 854 podání mimo stavebních. Bylo to o 122 podání více než v roce 1993.

325, 326)
Stavební úřad
I když v posledních letech ceny stavebního materiálu byly o až 500% vyšší, statistické údaje ukazovaly
na dobrou stavební aktivitu občanů. V současné době byly na trhu vysoce kvalitní materiály, o
kterých se nám dříve ani nesnilo. Cenové odhady nemovitostí se vyšplhaly na miliony a za 1 m2
stavební plochy v průměru u nás 70 Kč.

Potvrzení údajů stavebního úřadu:
1. Kolaudační potvrzení celkem

150

z toho pro Bolatice

133

pro jiné obce

17

2. Staveb bylo povoleno

193

z toho pro KÚ Bolatice

175

ostatní

17

3. Drobných staveb bylo ohlášeno

45

z toho KÚ

42

ostatní

3

4. O změně rozestavení stavby
na KÚ Bolatice
5. O odstranění staveb
v KÚ Bolatice
6. O změně účelu užívání stavby

19 případů,
9
10 rozhodnutí
8
24 rozhodnutí

v KÚ Bolatice

13

7. Územní rozhodnutí vydáno

17

v KÚ Bolatice

10

8. Rozhodnuto a vyřízeno
z toho pro KÚ Boaltice
9. Ostatní rozhodnutí vydáno
z toho pro KÚ Bolatice

6 přestupků
4
32 celkem
21, ostatní 11

V roce 1994 vydal Stavební úřad celkem 496 rozhodnutí, z toho pro KÚ Bolatice 415, pro ostatní obce
81 rozhod. V současné době bylo propagováno a nabízeno mnoho stavebních materiálů, izolačních.
Stavební firmy nabízely postavení staveb a rod. domků na klíč. Zájemcům o výstavbu byla nabízena
stavební spoření, prodej bytů, domů nájemních i družstevních. Pro rodiny s nižším nebo průměrným
příjmem to zůstává zatím snem.

327)
Komise pro projednávaní přestupků
Na svých pravidelných schůzích řešila komise přestupky nevhodného chování občanů. Projednala 40
případů. 25 osobám byla uložena pokuta jako trest, některé byly vyřízeny bez uložení opatření, jiné
napomenutím. Pokuty byly uloženy v celkové výši 6850 Kč. Sedm pokut, i některé z předešlých let, se
vymáhaly. Dluh na pokutách činil 7000 Kč. Dva občané se proti rozhodnutí odvolali, jednomu bylo
vyhověno.

Stížnosti
K Obecnímu úřadu byly podány 3 stížnosti. Jedna z nich byla oprávněná a stížnosti bylo vyhověno.
Dvě byly neoprávněné.

Obecní policie a kriminalistika
V naší obci působili dva místní policisté. Hned v úvodu podotýkám, že byly výhrady ze stran některých
členů Obecního zastupitelstva, zda byli obecní policisté vůbec potřební. Zda přispěli k omezování
trestných činů, to posuďte sami.

328)
Průvodním jevem demokratizace společnosti a zaváděním tržní ekonomiky byla zvýšená trestná
činnost. V celostátním měřítku to bylo kruté – vraždy, násilí, krádeže, znásilňování, hospodářská
kriminalita, prostituce, narkomanie. V naší republice začaly působit i zahraniční gangy a mafie. Byla
odhalována korupce, pašování, daňové úniky atd. V naší obci to nebylo zase tak kruté. Z řad občanů
se rekrutovala část mladistvých zlodějů a výtržníků, ničitelů veřejných zařízení a přírody. Další
nepostižitelná skupina občanů byla znečišťovatelé naší krajiny. Na fotografiích v příloze vidíte, kam
všude se popel vyvážel. Odvoz popelnic obcí byl zajištěn v zimním i letním období.

Z činnosti obecní policie bylo zaevidováno 194 trestných činů, přestupků. Na pokutách bylo vybráno
12600 Kč. Za porušení veřejného pořádku byla uložena sankce v 7 případech, napomenutí v 11,
dohodou v osmi případech, šest pozastaveno a šest případů předáno státní policii.

329)
Za porušení zákona 200/1990 (o soužití) byl uložen trest sedmi pachatelům, napomenutí devíti, spor
vyřešen dohodou v pěti případech a polici bylo předáno osm případů.

Do komise pro projednávání přestupků bylo postoupeno 13 případů. Z dalších výrazných trestných
činů byly krádeže jízdních kol, které se velmi špatně objasňovaly. Pachatelé kola prodávaly do
vzdálených míst, předělávali apod.

Věříme, že budou využity všechny represivní prostředky k tomu, aby se výrazně snížil počet trestných
činů.

Nepostižitelné přestupky občanů
Chovatelé psů nechávali své svěřence volně pobíhat, i když byli upozorňováni na trestně právní
přestupek. Napadení zaběhlými psy se několikrát stalo. Podle míry ublížení mohl být chovatel
potrestán i odnětím svobody od 1-8 rokem.

330)
Svévolné poškozování životního prostředí
Bylo ničeno životní prostředí v obci a v jeho okolí. Fotografie dokumentující tuto troufalou
nezodpovědnost jednotlivých občanů. Komu by byla vina prokázána, měl by být potrestán pokutou
od 5000 Kč až do 50 000 Kč, u právnických osob až desetkrát vyšší. Hlavně se jednalo o vývoz popela a
odpadu.

Neplatiči
Obecní úřad zveřejnil seznam občanů, firem jako Zemědělské družstvo, Peras, Skála – Capitol, Sběrnu
surovin a 79 jednotlivců, kteří nezaplatili za vodné a stočné nebo za udělení pokut, za nájemné a za
správní poplatky. Suma je uvedena ve Zpravodaji jako příloha této kroniky.

331, 332, 333, 334, 335)
Hospodaření Obecního úřadu za rok 1994
Příjmy:
Vodního hospodářství:
Rozpočet: 500 000 Kč

Skt.: 841 382 Kč

Stočné od občanů a záloha na vodoměry, která bude navrácena.
Odstraňování komunálních odpad- skládka:
Rozpočet: 800 000 ,-

Skutečnost: 41 509,-

Za ukládání odpadů přímo na skládce Borová.
Doprava:
Rozpočet: 1000,-

Skuteč. 815,-

Za pronájem ovocných stromů.
Školství:
Rozpočet: 900 000 Kč

Skuteč. 555 256,80 stravné ZŠ
281 258,80 stravné MŠ
60 569,50 školné MŠ
600,- tel. hovory MŠ

Kultura:
Rozpočet: 0

Skuteč. 146 530,-

Za pronájem během roku.
Vnitřní správa:
Rozpočet: 0

Skt. 52 775,90 Kč

Za kopírování, tel. hovory, propan-butan.
Místní hospodářství:
Rozpočet: 500 000,-

Skutečnost: 645 022,- nájemné

Pronájem byl z 12 bytů na ul. Družstevní,

19 080,- hřbit. místa

6 bytů na ul. Nádražní, 1 učit. domek u školy
Všeobecná pokladní správa:
Daň z příjmu FO ze ZČ.
Rozpoč.: 2 200 000,-

Skut. 4 775 410,-

Daň z podnikání 874 000,-

2 305 095,-

Daň z nemovitosti 727 000,-

776 710,-

Doplatky zrušených daní

4250,-

Vlastní příjmy 6 702 000,-

11 102 924 Kč

Pokuty

14 560,-

Sankční poplatky

12 000,-

Úroky z bank. učtu

20 763,-

Ostatní nahodilé příjmy

875 769,-

Poplatek ze psů

28 000,-

31 361,-

Užívání veřejného prost.

12 000,-

15 445,-

Poplatky ze vstupného Rozpočet

Skutečnost

5000 Kč

7 610 Kč

Poplatky z alkoholu

105 000,-

141 006,-

Ostatní příjmy

150 000,-

1 118 515 Kč

Zůstatek z roku 1993

1 400 000,-

1 802 624,-

Převody ze SP

66 294,-

Dotace plánované

5 299 000,-

5 299 000,-

Účelové prostředky

324 123,-

Dotace neplánované

2 595 036,-

Příjmy celkem

13 551 000,-

22 308 520 Kč

Kapitola

Rozpočet

Výdaje:

Vodní hospodář.

3 325 000 Kč

4 086 734 Kč

Odstraň. kom. odpadu

941 000,-

774 601,-

Doprava

160 000,-

753 287,-

Základní škola

540 000,-

609 750,-

Mateřské školky

290 000,-

318 889,-

Školní jídelny

1 170 000,-

1 248 575,-

Kotelny

185 000,-

172 730,-

Sbor. pro obč. záležitost

15 000,-

16 992,-

Vnitřní správa

3 859 000,-

6 653 313,-

Výdaje:

Výdaje na údržbu DP, sběrny surovin, Zdravotnického střediska, koupaliště a sauny.
Požární ochrana

140 000,-

170 283,-

Výdaje pro hasičské sbory na pohonné hmoty, údržbu a výstroje.
Obecní policie

280 000,-

291 314,-

Na mzdy a pojištění

262 244,-, na vybavení, stejnokroje.

Sociální věci

80 000,-

80 000,-

20 000,-

76 894,-

Přípěvky důchodcům
Bytové hospodářství

Oprav ÚT, střech v bytech na Družstevní
Zimní obsluha komunikací

5000,-

2310,-

Veřejná zeleň a hřbitov

20 000,-

55 098,-

Sklenářství – materiál

149 421,-

Veřejně prospěšné práce

205 000,-

128 895,-

Veřejné osvětlení

300 000,-

424 819,-

Výstavba plynofikace

1 500 000,-

2 663 005,-

Projektová dokumentace

479 000,-

150 914,-

Všeobecná pokladní správa

37 000,-

61 106,-

Vrácení poplatku z cukrovaru a daň z nemovitosti.
Ke kapitole Vodní hospodářství:

Byla provedena oprava řádu Borová, oprava čerpadel, studny, vodárny, dokončení vybudování hráze,
vodovod Bolatice a Borová, kanalizace a podobně.
Vydání celkem

plán 13 551 000,-

skuteč. 18 888 929,28 Kč

Rekapitulace:

plán

skutečnost:

Příjmy

13 551 000,-

22 308 520,07,-

Výdaje

13 551 000,-

18 888 928,68.-

Zůstatek na účtu

3 419 590,39

Oproti roku 1991 bylo vydáno z obecního rozpočtu o více než 9 milionu korun. Jistě to bylo
způsobeno i částečnou inflací v ČR (materiál i náklady mzdové vyšší), ale také byl vyšší objem prací,
které se v obci ku prospěchu občanů provedly.

336)
Kultura v obci
Vzdor katastrofickým vizím, které s rozpadem jednotného státního systému kultury, se předpokládal
krach české kultury. Ale tak to nebylo. Nové české filmy se natáčely, knihy českých nakladatelů se
vydávaly, televizní diváci preferovali české pořady. Události patřily k nejsledovanějším pořadům
českého vysílání. Stát nedotuje kulturu tak vysokou částkou jako dříve. A jak tomu bylo u nás v obci?
Byly to učitelky MŠ a LŠU, které vedly dětské folklorní soubory Borováček a Borůvěnka, dospělé ženy
folklórní soubor Burianky. Soubory vystupovaly v místě, v našem kraji, v Polsku, na mezinárodním
festivalu ve Strážnici 94. Zvláště úspěšné pásmo bylo „Na naší dědině máj je vysoký“.

K provozování kultury je pěkný Kulturní dům, který však nebyl využit mimo zábav, plesů spolků a
obecních schůzí.

337)
Na kulturní činnosti se také podílela ZŠ uspořádání žákovských akademií, hudební škola, společenské
organizace pořádaly karnevaly, plesy, zábavy. Pro své členy a zájemce uskutečnily přednášky, besedy,
výstavy a některé se prezentovaly dobře upravenými zprávami o své činnosti ve vývěsních skřínkách
u Obecního úřadu.

Místní kino v Kulturním domě bylo v pronájmu a rovněž mělo v této současnosti problém k naplnění
počtu diváků, i když program byl nabit americkými „trháky“.

Stálou kulturní institucí byla Místní knihovna, umístněna na Obecním úřadě. O té však v samostatné
kapitole. Podrobněji se čtenář seznámí s činností jednotlivých společenských organizací
v samostatných kapitolách.

338)
Místní knihovna
Vedoucí byla D. Konečná a jak si vedla a jaký byl zájem o četbu si přečtěte z následujících údajů:
Registrování dospělí čtenáři v r. 1994

485

mladí čtenáři do 14 let 277
návštěvníci za rok
Půjčeno bylo celkem

5 807
19 897 knih
3994 časopisů

Průměr na občana činil téměř 5 knih, na čtenáře 26.

Stav knižního fondu:
Naučná literatura pro dospělé

5901 svazků

Krásná literatura pro dospělé

6243 sv.

Naučná literatura pro děti

1253 sv.

Krásná literatura pro děti

6500 sv.

Za rok 1994 bylo pořízeno celkem 615 nových svazků knih, z toho beletrie pro dospělé 298 sv., 172
pro mládež, naučná pro dospělé 105 sv., 40 pro mládež. 800 svazků bylo vyřazeno pro opotřebování a
ztráty.

339)
Sociální politika
Od 1. února 1994 vláda schválila novou částku životního minima, která se považovala potřebnou
k zajištění výživy a potřeb obč.
do 6 let

1120,-

od 15 – 25 let

1620,-

od 6-10 let

1240,-

ostatní obč.

1800,-

od 10-15 let

1500,-

Náklady na domácnost:
jednotlivec

660,-

3-4 osoby

1060,-

pro 2 osoby

860,-

5 a více

1260,-

Rada OÚ a komise soc. schválila osobám, manželským dvojicím a bezmocným s nízkými důchody
finanční částky ve výši 800 Kč – 2000 Kč. Celkem bylo rozděleno 80 000 Kč.

Podle Českého statistického úřadu vydala průměrná domácnost polovinu peněz na jídlo a bydlení.
(rodin v pronájmu) Ceny se od roku 1989 zvýšili více než 2,5krát. Průměrné mzdy vzrostly 2x na 6775
Kč brutto. Levnější zboží bylo: magnetofony, kalkulačky, porcovaný čaj.

340)
O 7% byly dražší televizory, elektřina, jižní ovoce o 90%, 17krát podražilo vodné a stočné, 11x odvoz
odpadů. Časopisy a noviny 8krát. Chléb 3 ½ krát, veřejné stravování o 170%, auta Favority o 115%,
aut. pračky o 120%. Nájemné v obecních bytech podražilo více než 4krát, v družstevních 2,9krát.
Reálná hodnota průměrných mezd byla asi o 15% nižší než v roce 1989. Nejvíce růst cen postihl
důchodce, neúplné rodiny a rodinu zaměstnanců v nižším příjmovém pásmu.

Výstavba pomníku obětem z II. světové války na novém hřbitově
Dne 17. března 1993 byla předložena žádost Slezského německého svazu na Hlučínsku se sídlem
v Bolaticích za účelem výstavby pomníku obětem z 2. světové války. Z té nedávné historie víme, že
otcové i synové z Hlučínska museli bojovat v Německé armádě, protože Hlučínsko bylo vtěleno do
Německé říše.

341)
Jak postupovala jednání v této bolatické kauze. V říjnu 1993 byla uzavřena mezi OÚ a Svazem
smlouva o pronájmu pozemku, umístění pomníku a nápisu na pomníku. Byl dostavěn nový hřbitov a
bylo vydáno stavební povolení v nové lokalitě a stavba schválena podle popisu: sedm žulových tabulí,
na každé 45 jmen padlých a nad prostřední tabulí deska s letopočtem 1939-1945. Avšak Svaz podal
novou žádost o změnu nápisu dvojjazyčného – německo –českého „Oběti války“. Rada OÚ tuto
zamítla. Přesto však nápis dvojjazyčný byl instalován. Po určitých obstrukcích byl odstraněn. Události
kolem pomníku vzrušily naše občany, zájem celého Hlučínska a snad i republiky, protože tato kauza
„Bolatický pomník“ byla publikována v tisku, časopisech, rozhlasu, televizi. Psali a řečnili historici,
politici, rodáci, spolky, strany. Byly to stovky a tisíce slov, článků, polemik. Můžete si vytvořit vlastní
názor po přečtení bohaté přílohy k této bolatické události.

342)
Školství

„Nad zlato dražší klenot jest dítě,
ale nad zlato křehčí. Snadno se
mu může ublížit a škoda
odsud nesmírná.“
J. A. Komenský

Na úseku školství v obci působila Základní škola jako právní subjekt. Ředitelkou byla pí. Danuše
Tielová. Dále pak mateřská škola v Bolaticích, ke které byla integrována MŠ na Borové a tím
ředitelství na Borové zrušeno, ředitelkou byla pí. Ludmila Bočková, PaeDr. Na ZŠ se vyučovalo hře na
hudební nástroje v odbočce LŠU Hlučín, vyučovala pí. uč. H. Prasková. Zřízena byla také Školní
družina, již před mnoha lety. Přechod ZŠ na právní subjektivitu bylo provázeno značným zatížením
vedení školy administrativními a organizačními pracemi.

343)
Mateřská škola v Bolaticích
Do MŠ v tomto roce bylo zapsáno 100 dětí, které byly rozděleny do čtyř tříd. Změna v personálním
složení učitelek byla jedna. Na mateřskou dovolenou odešla pí uč. Komárková a po MD se vrátila pí
uč. Nováková. Náplň práce výchovně vzdělávacího programu byla zaměřena na ozdravný systém,
který obsahoval: saunování dětí, otužování, stomatologickou a logopedickou péči, různá cvičení i
s rodiči a gymnastiku.

Děti, které rády zpívaly a tančily, nacvičovaly a pak účinkovaly ve folklorních souborech Borůvěnky a
Borováček. Pod vedením pí. řed. PaedDr. Bočkové a pí uč. Mlýnkové se připravovaly i na své největší
vystoupení „Strážnice 94“. Zaujaly obecenstvo hlučínskými písněmi, tanci, popěvky. Další pěvecký
soubor MŠ „Skřivánek“ se účastnil přehlídky dětských souboru v Opavě.

344)
Také v MŠ se učily děti němčině. Kroužek vedla pí uč. P. Franková. Pracoval výtvarný kroužek s pí uč.
Paverovou. Program „Zdravé mateřinky“ byl zařazen do celostátního kola „EXTRA“ (exempla trahunt
– příklady táhnou). Program naší MŠ byl předveden ředitelkám a učitelkám okresu v akci nazvané
„Den pro zdraví“.

Na škole pracoval úspěšně Klub rodičů. Během roku MŠ připravovala s rodiči: „Loučení s létem“,
Krmáš v MŠ a Krmášovou veselici v sále, Mikulášské a vánoční odpoledne, Maškarní ples, Masopustní
průvod masek s bohatým programem.

„Na naší dědině máj je vysoký“ to byl název velkolepého programu na oslavu jara na hlučínských
tradic. „Děti dětem i rodičům“, tak se jmenovala tělovýchovná olympiáda ke Dni dětí. Rok 1994 byl
„Rokem rodiny“ a MŠ tento naplnila hodnotně.

345, 346)
Základní škola
Ve školní roce 1993 – 94 měl 1. –4. postupový ročník 12 tříd s 260 žáky – 132 chlapců a 128 dívek, 12
pedagogických pracovníku. V 5.-9. postup. ročníku bylo 11 tříd, které navštěvovalo 265 žáků, 119
chlapců a 146 dívek, vyučovalo 11 třídních učitelů, 3 učitelé bez třídnictví, ředitelkou Danuše Tielová,
zástupci Stanislav Halfar a Františka Kolarčíková. V obsazení učitelů nastaly malé změny; tyto jsou
podrobně uvedeny ve školní kronice. Pro výuku římskokatolického náboženství byli tři učitelé: farář P.
Antonín Lanča a 2 civilní učitelé. O údržbu a pořádek se staralo 7 správních zaměstnanců. Ve škole
působila pobočka LŠU – hudební obor z Hlučína pod ved. pí. uč. D. Legutové a H. Praskové.

Pěknou vizitkou práce školy byly úspěchy v soutěžích:
Soutěž malých zpěváčků: A. Kutková 2. C, 1. místo v okrsku;
Matematická - I. Stavařová, 4.C 2. místo
Mladí zahrádkáři, vybíjená, košíková, fotbal – pěkná místa.
-

mladí cyklisté – 3. místo v krajská soutěž

-

horská kola – Karin Gvoždíková 1.místo

Úspěšně pracovaly kroužky angličtiny, němčiny, počítačový, biologický, sportovní, dovedných rukou
pod vedením pedagogických pracovníků.

Významné akce školy:
Vlastivědný zájezd pedagog. prac. do Jeseníků, vánoční besídky žáků pro rodiče i spolužáky, školní
kola soutěží recitačních, výtvarných, sport, lyžařský výcvik 7. a 8. tříd, Maškarní plesy pro žáky,
uspořádání Dětského dne, zajištění divadelního představení a volejbalového turnaje.
Školní družinu navštěvovalo 38 dětí, které využívaly zařízení a vybavení ŠD a areál v ZŠ. Družina
napomáhala při výchově rodičům a přípravě na vyučování ve škole.

347)
Prospěch a chování žáků:
Prospělo: 1.-4. roč.
5. – 9.

260 ž.

S vyznamenáním

265

r. 5. – 9. r. 73 žáků

2. stupeň chování 3 žáci
Umístění vycházejících žáků:
okres

mimo

gymnázia

5+3

-

SOU+SOŠ

5+11

12+10

SOU

6+20

8+2

OU

2

-

do 9. r.

6+3

Celkem bylo 98 vycházejících.

Hospodářské úkoly byly plněny takto:
-

malování horního pavilonu a nátěry oken,

-

dobudování horního vchodu, úprava kotelny na hernu stolního tenisu,

-

nákup dvou meotarů, videopřehrávače.

Na konci školního roku byly úspěšným žákům předány odměny a knihy. V září 1994 pro nemoc
nenastoupil p. učitel Kajetán Huber. Na výpomoc byl povolán učitel důchodce p. Holuša.

348)
Politické strany
Po tak zvané sametové revoluci v roce 1989 se občané do jednotlivých stran v naší obci neangažovali.
Teprve částečná krystalizace nastala v tomto roce, roce komunálních voleb. Byly zaregistrovány tyto
strany:
Občanská demokratická strana,
Občanská demokratická aliance,
Česká strana sociálně demokratická,
Komunistická strana Čech a Moravy,
Hnutí zemědělců,
Nezávislí kandidáti,
Sdružení nezávislých kandidátů.

Česká lidová strana zanikla. Počty členů v jednotlivých stranách nebyly početné. Občané
v komunálních volbách nejvíce důvěřovali Sdružení nezávislých kandidátů a Občanské demokratické
alianci.

349, 350, 351)
Soukromí podnikatelé, akciové společnosti
V letošním roce jsme se zaměřili na podnikatele a akciové společnosti, kteří byli zveřejněni
v oblastním katalogu a měli zaveden telefon, fax nebo obojí.
Bižuhara – výroba, Sokolovská 10
Cukrárna Květa, Opavská 631
Lanex, a.s, Hlučínská 1, automob. doprava
Fitcentrum, Slunečná 1
Sauna, masáže na koupališti
Hotel Albertovec
Chovatelé: Hřebčín Albertovec
Instalatéři:

Frassek Libor, 1. Máje 9
Kramný, Nádražní 35

Interiéry: ing. Kozel D., Mírová 7 – inženýring, izolace
Kancelářské potřeby: Bočková M., Padoly 26
Výroba a prodej keramiky Anita , Družstevní 26
Koloniál: Jednota Borová
Kosmetika: Solichová Andrea, Ratibořská
Krejčovství, švadleny: Benešová M., Opavská 43
Kožaná Anna, Nádražní 60
Květinářství, zámek
Opavská lesní akciová společnost – revír Chuchelná, hájenka Bolatice
Malířské a výtvarnické potřeby – Matelský K., Opavská 34
Maso a masné výrobky, Ratibořská 11
Nábytek - SaBon, Hlučínská 24
Obchodní dům – Nákupní středisko Jednota
Obaly a obalová technika - Lanex, a.s, Hlučínská 1
Obchodní činnost: Hluchník Zd., Mírová 16
Jiřík Karel, Opavská 15, Kozel Daniel, Mírová 7
Obkladači: Kolarčík J., Borová
Ovoce, zelenina: Zelenina, Opavská 631

Projekty a projektová činnost: DK, Mírová 7
Provaznické zboží: Lanex, a.s., Hlučínská 1
Restaurace, bary, vinárny: Hostinec, Hlučínská 21
Kozel, Slunečná
Pohostinství Braschke, Ratibořská 22
Pohostinství Ke koupališti; U Vitáska, Svobody 22
Salony: Alena, Borová
Kadeřnictví Ludmila, Ratibořská 22
Vyležíková M., Sokolovská 26
Zuzana, Družstevní 24
Stavební firma: BSI, s.r.o., Opavská 17
Rodinné domky: Hlučínská ul.
Zajíček Jiří, Borová 25
Stavebniny: Sněhotová Marie, Družstevní 12
Textil: Kamil, Opavská 16
Zemědělství: Pestachem, Mírová 17
Zemědělské družstvo
Žaluzie: Isotra, Mírová 17
Žaluzie, malování, těsnění. Příkopní 5
Další podnikatele může čtenář vyhledat podle obsahu v roce 1992, 1993.

352)
Poštovní úřad v Bolaticích zajišťoval občanům tyto služby:
Podané doporučené zásilky 8300 o 642 více než 93
Dodané doporučené zásilky 20 100 o 2400 více
Podané balíky 1950, dodané 4900 o 500 méně z toho dobírkové balíky 39 500 ks.
Dodané cenné psaní (zahraniční renta) 21 ks měsíčně
Podané peněžní poukázky 17 800, dodané 9700.
Podané sázenky 12 100 ks
Směnárenská činnost 610 nákupu, 95 prodejů

Průměrně za měsíc se doručilo 15 700 novin a časopisů, podalo se 150 a dodalo 200 telegramů.
Vyplácelo se 917 důchodů v celkové částce 2 934 721 Kč, pak tedy průměrný důchod byl ve výši 3200
Kč.

Nejvíce předplatitelů 196 bylo na Novou Svobodu, pak 109 na Moravskoslezský den, 98 na Katolické
noviny, 80 na Mladou frontu, 50 na Zemědělské noviny, 41 na Rudé právo, 40 Vlasta, TV magazín 21,
Práce 20, Myslivost 11, Květy 9. Konkurence v tomto oboru byla na autobusovém nádraží.

353)
Lanex, akciová společnost vznikla k 1.1.1990 ze závodu Juta. K 1.5.1992 byl začleněn do 1. vlny
privatizace a transformován do formy akciové společnosti. Jak byly rozděleny akcionářské podíly:
40% s.r.o Conopa Kravaře, 5% obec Bolatice, 3% RIF, 52% pro kupónovou privatizaci.
14,6% akcií neprivatizována 93 966 tis. Kč.

Představenstvo a.s. společnosti:
Ing. Rudolf Gregořica, předseda, zároveň řed. závodu Lanex a.s
Petr Kramář, vedoucí výroby konfekcí
Ing. Pavel Schiesser, tech. námětek ředitele Lanexu
Ing. Jan Peřinka, majitel fa Peras s.r.o. V. Hoštice
Vladimír Bubník, zaměstnanec FNMČR Praha (Fond. nár. majetku)

Nosnou myšlenkou závodu byl orientace na zákazníka, na budování technologie, zvyšování hodnoty
výstupů, modernizace a zvyšování produktivity. Obchodní tržby vykazovaly oproti roku 1993 nárůst o
23,3%, proinvestováno bylo 40 mil. Kč, z toho 22,2 mil. Kč z vlastních zdrojů. Produktivita práce byla
zvýšena o 3%, i když počet zaměstnanců vzrostl z 384 na 459 v roce 1994. Byla realizována 2. etapa
plynofikace závodu.

354)
Výrobně obchodní profil:
-

lanařské a provaznické výrobky,

-

velkoobjemové vaky z polypropylenových tkanin,

-

tkané, bavlněné a syntetické řemeny, manipulační pásy na zvedání břemen;

-

technika pro zabezpečení práci ve výškách a nad volnou hloubkou,

Při výrobě byly použity syntetické textilní materiály na bázi polypropylénu polyemidu – PP,
polyesteru a polyctylenu, v menší míře přírodní vlákna a příze – bavlna, příze a konopí, sisal.

Samotnou výrobou – provozem byla výroba PP šňůrových a komerčních motouzů, šicích nití,
polotovary pro final. výrobu lan,šnůr, řemenů, vaků atd. Závod měl pevné postavení na zahraničních
trzích, kde se vyváželo 70% vyráběné produkce.

Hospodářský výsledek za účetní období v roce 1994 byl 18 325 000 Kč.
Majetková aktiva činila 291 841 000 Kč a pasiva 219 841 000 Kč.

355)
Akcionáři:
Společnost byla privatizována formou kupónové privatizace v 1. vlně. Bylo nabídnuto 51% akcií,
z čehož 25 302 ks zbylo v FNMČR jako neprodané. Ve 2. vlně prodáno 11 340 ks akcií, neprodaná část
13962 ks představovala 14,6% základního jmění.
Struktura akcionářů:
Conrop spol. s.r.o, Kravaře

46,23%

Obec Bolatice

4,48%

RIF

2,69%

FNMČR

26,93%

IPF, ost. právnické osoby

7,42%

Fyzické osoby

12,25%

Procentuální podíly ze zákl. jmění 93 966 000 Kč na 93 966 ks akcií činili 1000 Kč na 1 akcii.

356)
Zemědělství
Na katastru Bolatice hospodařilo 21 soukromníků včetně drobných chovatelů zvířat a Zemědělské
družstvo. V rámci restitucí to vydalo 506 ha půdy. Katastr obce Bolatice měl výměru 1320 ha 14 a 54
m2.

Zemědělské družstvo, největší zemědělský závod, mělo 200 pracovníku. Hospodařilo na 2823 ha,
neboť mělo půdy i na soukromých katastrech. Ustájeno bylo 2511 ks skotu, 852 ks dojnic. Prasat bylo
celkem 1995 ks a z toho 130 prasnic. Průměrná mzda pracovníka byla 6149 Kč. Nastaly podmínky, aby
se hospodařilo se ziskem. Dluh 11 mil. 912 tisíc korun má být splacen do roku 1999. Vyrobeno bylo 4
023 000 l mléka. Na 1 dojnici za rok 4570 l (nejvyšší byla 4960). Prodáno 3635 000 l .

Chov telat - do 3. měsíců 216 ks, Ø denní přír. 808q
3 až 6 měs. 200 ks,

847 q

Chov jalovic – 497 ks, výroba 119 529 kg, přír. 883q/den
Celková výroba 119 529 kg – jalovice

357)
Výkrm býků – 588 ks – výroba 189 360 při denním přírůstku 883q. Vyrobeno bylo 4789q hov. masa.
Jatečního skotu bylo dodáno 4875q, za 1kg u býku se zaplatilo 34,20 Kč, u jalovic 26,70 Kč , u krav
26,20Kč. U 153 ks prasnic bylo odchováno 2721 ks selat, na 1 prasnici 17,73 ks selat, počet vrhů na 1
pras. 1,95. Výkrm prasat - průměrný stav činil 236 ks a vyrobeno 44872 kg. Vepřového masa bylo
vyrobeno 272900 kg, za 1 kg se dostalo 30,53 Kč.

Rostlinná výroba
V roce 1994 byla zisková. Co bylo pěstováno?
- pšenice ozimá

779 ha

51,9 q/ha

- ječmen ozimý

202 ha

59,4 q/ha

- ječmen jarní

280 ha

40,16 q/ha

- hrách

127 ha

34,73 q/ha

- řepka ozimá

414 ha

29,7 q/ha

- cukrovka

230 ha

413 q/ha

- kukuřice

364 ha

288 q/ha

- jarní směsky

185 ha

247 q/ha

- jetel červený

178 ha

451 q/ha

- vojtěška

42 ha

312 q/ha

- travní porosty

148 ha

157 q/ha

358)
Dodáno bylo 1180 t potravinářské pšenice do Státního fondu za 3240 Kč/t, 1228 t řepky 5440 Kč/t
hospodářskému družstvu v Hlučíně, 530 t ječmene za 3140 Kč/t do pivovaru Radegast, hrách za
5000,-, osivový ječmen 420 t za 2940,- za tunu.

Cukernatost u cukrovky byla 15,96%, cena 691 Kč/t. Na konci roku byla výměra 2823 ha zem. půdy,
z toho 2568 ha orné, 355 luk a pastvin.
Celkové tržby činily

87 036 000,-

Náklady

83 671 000,-

Mimořádné náklady

3 365 000,-

Zisk

1 805 000,-

Do příštích let byla vybudována dobrá výchozí pozice, aby hospodaření i v ŽV bylo ziskové. Předsedou
družstva byl Alfréd Boček.

359)
Společenské organizace
Tělovýchovná jednota Sokol – oddíl kopané
V roce 1994 měl oddíl kopané celkem 250 členů, z toho 110 aktivních hráčů. Byla to největší
organizace v obci. Předsedou byl Kotík Josef, další funkcionáři Jiří Burian, Herbert Pavera, ekonomka
pí. Teuerová, hospodaření Besuch a R. Rataj.
A – mužstvo pod vedením p. Skranného a Hluchníka a trenéra Vaška Fussa v soutěži I. A třídy obsadilo
7.místo.
B – mužstvo v okrskové soutěži skončilo na 2. místě.
Dorost v župní soutěži vybojoval 10. místo.
Starší žáci v okresním přeboru získali 2. místo a mladší rovněž 2. místo.
Další zájmová a společenská činnost:
Uskutečněny byly 2 karnevaly a 1 ples.
Na údržbu sportovního areálu bylo vynaloženo 330 000 Kč a na provoz soutěží 170 000 Kč.
Příjmy ze vstupenek, nájemného sponzorů činily 300 000 Kč.

360)
Bylo zavedeno ekologické topení – plyn nákladem cca 150 000 Kč.

Zvláštní událost se přihodila na hřišti dne 29.5. při utkání B-mužstva – Bolatice – Vřesina, kde došlo
k zástavě dechu a zapadnutí jazyka hráče při hře a po skončení zápasu padl do hlubokého bezvědomí
rozhodčí.

V obou případech poskytl první pomoc úspěšně hráč Karel Blokeš. Rozhodčí byl odvezen do
nemocnice. O této události můžete číst v příloze – u sportu!

Základní organizace Svazu českých zahrádkářů
Tradiční a v letošním roce méně navštívena byla výstava ovoce, zeleniny, kaktusů a bonsají. Přišlo se
na ni podívat 365 občanů mimo školní mládež. Bylo se na co dívat.

361)
Zvláštní úctu zasloužil pan Pavel Fus z Borové, který se dožil 91 let a své výpěstky na výstavu dovezl a
také se ji zúčastnil. Aranžmá této výstavy vytvořili Martin Sněhota a M. Dembková z Bolatic, žáci 2.
ročníku odborné školy zahradnické. Martin také přednášel 10 členům – zájemcům o aranžování
adventní a vánoční výzdoby. Další tradiční činností bylo moštování, kde se zpracovalo 5 844 kg ovoce.

Ze zájmové a vzdělávací činnosti lze dále uvést přednášku „Pěstování vinné révy“, což v našem kraji
zapustilo kořeny a na zahrádkách, besídkách, u domů se pnula vinná réva pro okrasu i užitek. Aktivní
členové se zúčastnili výstavy v Háji, Štěpánkovicích, Hošticích a Kravařích. Zajímavá byla výměna
názorů po promítnutí videokazety na téma „Jádrové ovoce“.

Záslužná činnost přispěla k tomu, aby v obci byly krásné zahrádky a výborné pěstitelské úspěchy.

362)
Sdružení dobrovolných hasičů v Bolaticích
Sdružení pracovalo pod vedením Al. Slivky se 17ti členným výborem. Celkem mělo 138 členů, z toho
18 žen. Mimo členskou základnu 16 mladých požárníků pod vedením P. Slivky.

V letošním roce zásahové družstvo vyjelo dvakrát. K lesnímu požáru u Bělé a mezi Chuchelnou a
Bohuslavice. Ženy nemalou mírou přispěly k dobré práci celé organizace. Nejvíce při úklidu po
malířích, praní záclon, při jarním úklidu apod. U hasičské slavnosti vypomáhaly při stánkovém prodeji
a při tombole.

Společenských akcí, které se uskutečňovaly na hasičské zbrojnici, ubylo. Asi tím, že lidé si již sami
nechtěli jídlo připravovat. A tak byl zájem o koupaliště a Albertovec. Celkem bylo devět akcí. Za
celoroční záslužnou práci si vyjeli členové zásahového družstva na výlet Macocha – Javořické jeskyně
–vinobraní v Mikulově.

363)
Na závěr roku byl uspořádán Silvestrovský večírek. Ve vesnici byla provedena prohlídka komínu a
prověřena požární technika, výzbroj a výstroj. Zaveden byl plyn na požární zbrojnici. Mladí hasiči
soutěžili ve hře „Plamen“, kde získali 2. a 4. místo. Dorostenecké družstvo v soutěži ve Velké Polomi
se umístilo na 5. místě v okrese. Zásahové družstvo v okrskové soutěži v Kobeřicích čtvrté. Na
pohárových soutěžích získali 4 první, 5 druhých, 4 třetí místa, na Borové, 2 první místa s finanční
odměnou.

Začátkem září byla uspořádána Hasičská slavnost se soutěžemi požárních družstev. Bylo jich 16. Velké
uznaní patří všem, kteří se na této dobrovolné činnosti podíleli.

364)
Sbor dobrovolných hasičů na Borové
V roce 1994 byla činnost Sboru velmi bohatá. Základem byla příprava a údržba hasičské techniky
k uskutečnění spolehlivého zásahu. Ale tak družstva musela být připravena. Připravenost se
prokazovala v závodech a soutěžích. Na zdárnost činnosti Sboru se podílel 17 členný výbor a další
aktivní členové. Odpracovali 2000 hod. na údržbě požární techniky a zbrojnice. Byla rovněž
provedena preventivní prohlídka rodin. budov i veřejných.

V letošním roce zásahové družstvo nemuselo vyjíždět. Zato se usilovně soutěžilo.
Umístění v soutěžích:
Kobeřice – okrskové kole

muži 3.

ženy 2. místo

Svoboda

3. místo

1. místo

Bohuslavice

1. místo

Rohov

3. místo

Píšť

7. místo

Velké Hoštice

17.

22. mladí

Kozmice

5.

3.

Pohár Rady Okres. úřadu 2. první místo muži+ dorost, 2 druhá, 4 třetí. Ženy 4 první místa a 1 druhé.
Ženy byly vůbec první v okresu.

365)
Vozidlem Avia bylo najeto 1730 km, spotřebováno 337 l nafty a 139 l benzínu.

Družstvo žáků soutěžilo ve hře „Plamen“. V létě byli mladí hasiči na letních táborech, na podzim na
hradě Helfštýně.

V soutěži okresu byl Sbor dobrovolných hasičů na Borové vyhodnocen na 1. místo, již počtvrté.
Závěrem ještě sportovní, společenská a kulturní činnost: instalace „Vánočního stromu“ s osvětlením
na Borové, - uspořádání „Hasičského plesu“, v létě tři noční „Karnevaly“, za odměnu „Společenský
večer“ pro aktivní členstvo.

Využití hasičské zbrojnice na Borové: 2x oslava život. jubilea, 1 ples, 1 večírek, 1 maškarní rej pro děti,
1 sraz na ukončení škol. roku, 2x předvolební schůze, 1 prodejní akce Dona Prostějov. Z pronájmu
získáno 1191 Kč a uloženo na zakoupení výbavy do kuchyně. Kdo přispěl na činnost: ing. Legut, P.
Ježek, V. Chřibek, A. Boček, H. Kurková, ing. E. Stavař, A. Pěcháček, J. Bochňák, závod Lanex, fa Boček.

366)
Kondor, dětská organizace, skupina Vesmír Bolatice
Do skupiny bylo zapsáno 82 dětí a byly rozděleny do 5 oddílů.
Orion – vedoucí Koch Pavel
Jestřáb – ved. Duda Gabriel
Netopýr – Herudek Lukáš
Arakis – Marzoll Radim
Pegas – Ricková Pavla
Hlavní činností oddílu byla pomoc při přestavbě „staré školy“ na klubovny a na turistickou základnu.
Dílo zdárně pokračovalo i díky dětské přičinlivosti a v příštím roce bude slavnostně tento areál
otevřen za účasti veřejnosti. Tábornické nebo turistické oddíly byly zakládány postupně dle zájmu
dětí a výběru.

367)
Tak například tábornický oddíl Jestřáb byl založen 24.9.1994, čítal 24 členů. Jeho hlavní náplní, tak
jako všech oddílů, žít a chovat se podle zásad Jaroslava Foglara, učitele tří generací.

Činnost oddílu letní tábory, tábornické akce – v Kyjovicích, putovní po Českém ráji, nebo Podhradí,
Bohuslavská gruba, Žimrovice a podobně.

Byly uspořádány maškarní plesy v kulturním domě, Dětský den na hřišti za přispění naší organizace,
hry, soutěže, výpravy za poznáváním přírody, dvě diskotéky v kulturním domě, společenský ples pro
zaměstnance a.s. Lanex.

Využívány byly částečně hotové klubovny na „Staré škole“. Peníze ze společenských akcí, brigád
používají oddíly pro svou činnost. Děti se scházely téměř každý týden. Zájem dětí i rodičů o tuto
činnost vzrůstal. Byla lákavá, zajímavá, poučná. Vedoucím skupiny Vesmír byl Pavel Koch.

368)
České myslivecké sdružení
V roce 1994 byla uspořádána tradiční „Myslivecká slavnost“ s bohatým programem a atrakcemi. Bylo
zajištěno bohaté pohoštění po myslivecku. Velká poptávka jako vždy byla po srnčím guláši. Návštěva
z obce i okolí na 1000 lidí spokojena. Rovněž úspěšný byl myslivecký bál. Hlavní náplní však byla péče
a ochrana zvěře v našem katastru.

V letošním roce nebyl provozován umělý chov bažantů, protože počty ve volné přírodě byly
dostatečné. Byla pořádaná i honitba a odstřel byl regulován. Pohyboval se kolem 100 zajíců, 40 ks
bažantů a několika ks srnčí. Předsedou sdružení byl V. Mura.

Český červený kříž
O výběr příspěvků se starala Z. Blahetková s dalšími obětavými ženami na podporu hnutí Červeného
kříže pro humanitární potřeby v mnoha zemích na světě. Vybralo se od 150-200 členů.

369)
Český svaz holubářů
V roce 94 se znovu jednotlivé členové zúčastňovali domácích i zahraničních soutěží v Německu, Belgii.
Získali stejná umístění jako loni. 1.místo Zajíček R., 2. Konečný a 3. Gregořica. Do domácích soutěží
posílali do Jesenice, Rakovníka, Aše. Předsedou byl R. Hluchník.

Šachový klub 35
14 aktivních členů s předsedou klubu p. Starečkem soutěžilo v okresním přeboru. Také místní přebor
se těšil svou účastí dobrému zájmu a některými skvělými výkony. Starší členové se starali o nástup
mladších a pořádali s nimi turnaje. Obecní úřad jejich činnost podporoval.

Oddíl volejbalu
udržoval svou aktivitu účastí v okresních soutěžích, kde si nevedl špatně. Muži se pohybovali ve
středu tabulky a ženy na prvním postě tabulky. Trénovali v ZŠ a na hřišti TJ Sokol.

370, 371)
Klub českých turistů
Předsedou klubu byla pí. Bortlíková a na činnosti se podílelo dalších 10 členů. Akce byly pořádány pro
zájemce z široké veřejnosti. Na „Bolatické 20 a 10“se účastnilo 60 běžců a na pochodu 120 osob.

Pro zájemce členy i nečleny byly pořádány zájezdy na hory a prováděna byla individuální turistika,
pěší, na lyžích, běžkách, kolech. Některé akce byly finančně podpořeny sponzory Lanex a.s, p. Chřibek
apod.

Stolní tenis
V roce 94 oddíl dosahoval velmi kvalitních výsledků a do svého středu přiláká další mladé lidi. Herna
stolního tenisu zůstala nadále v přebudované staré kotelně ZŠ.
Soutěže, turnaje
Turnaj Kateřinky
2. místo Gasman Dalibor
Bařutín - Polsko
1. místo Vavřínek Roman

Turnaj Slezan Opava
3. místo Gasman D.
2. místo – čtyřhra Vavřínek - Gasman
Soutěže:

počet

vedoucí

umístění

soutěž

A MUŽI

5

ing. Siebert

9.

divize

B MUŽI

5

Vavřínek

3

kraj

C MUŽI

5

Kramář

3

okres 1. třída

V domácím přeboru
1. Vavřínek Roman

3. Siebert Karel

2. Gasman Dalibor
Oddíl měl 23 členů a předsedou byl ing. Siebert K.

373)
Počasí roku
Počátek roku – leden – navazoval na teplé počasí z konce roku 93. Leden se vyjasňoval mírným až
teplým počasím, teploty odpolední až +8oC. Nejvyšší ranní 13.1. -8oC. Při vyjasnění převládaly ranní
mrazíky, odpoledne oblačnost, sněhové a dešťové přeháňky. Na konci měsíce frontální poruchy se
sněžením, rychlost větru 10-12 /s. Vyhlášen 3.stupeň biometerol. zátěže pro astmatiky, revmatiky a
kardiaky. Velké zemětřesení v Již. Kalifornii, Los Angeles – 6,6o Richterovy stupnice. V měsíci únoru
nastalo ochlazení. 12.2. na –4oC ráno, odpoledne –2oC, 14.2. až na –18oC, polojasno. Konec měsíce
oteplení –ráno - -5oC, odp. +8oC, až +15oC, teplá fronta, oblačno, mlhy. 12. 2. zahájeny 17. zimní

olympijské hry v Lillehammeru v Norsku. Česká výprava měla 60 členů.

V měsíci březnu bylo

proměnlivé počasí.

374)
V 1. polovině slabé přeháňky, ráno 2oC - +8oC, odpoledne 15oC, v druhé polovině ochlazení
s ojedinělým výsvitem slunce. Na začátku dubna slabé mrazíky, přes den teplo, dešťové přeháňky,
teplota +4oC, odpol. 6o – 10oC. V druhé polovině teplota přes den vystoupila až na 22oC. Květen byl
bohatý na srážky. Ranní teploty od 6oC do 14oC, odpoledne od 18oC-28oC. 15.5 – bouřková činnost.
Biometeorologická předpověď většinou 1. stupeň zátěže. Slunce vycházelo 5,21 hod., západ 23,32
hod. Počátek června chladný, teploty 8oC-3oC, odpol. 18oC - 16oC, přeháňky. V druhé polovině příliv
vysokého tlaku – ranní teploty 14oC-10oC, odpolední 22-26oC. Jižní vítr 24.6. příliv tropického vzduchu
30oC, 33oC, v Praze 35oC. V roce 1957 v červenci 35-37oC. Letos v Klatovech 36oC. V červenci teploty
od 26oC - 32oC. Na Moravě sucho 30.7. ráno 26oC, odpol. 35oC. V první dekádě srpna ráno 13oC,
odpoledne 28oC - 34oC, srážky, bouřky ojediněle, poškození kolejnic teplem. V Praze v Klementýnu
naměř. rekordní teplota za 200 let. Od 15.8. proměnlivé počasí, příliv chladnějšího vzduchu ráno
10oC, odpol. 26oC.

375)
Na konci měsíce frontální poruchy, místní přeháňky, ráno 14oC-10oC, odpol. 20oC-24oC. V září vychází
slunce 6 h. 15 min, zapadá 19 h. 44 min., proměnlivé počasí přeháňky, teplota odp. 27oC. V druhé
polovině chladněji, přeháňky, ráno 7oC-15oC, odp. 21oC. První polovina října deštivo, ráno 5oC-7oC,
severozápad. vítr. Kolem 10.9. jen 3,3oC, uprostřed měs. odpolední až 15oC, konec proměnlivý,
ojedinělé srážky. Začátek listopadu v oblasti vysokého tlaku vzduchu – postupné ochlazování, teploty
ranní

-1oC, odpol. +1oC, poté -7oC, odpol. -5oC, 1025 ha/P atmosfér tlak. V druhé polovině déšť

mlhy, ráno -1oC, +3oC, odp. +2oC -6oC. V prosinci mlhy oblačno -3oC, -6oC, odp. +2oC -+7oC, přeháňky i
sněhové. 24.12. -4oC, -8oC Vánoce bílé a mrazivé. 28.12 – oteplení +5oC, kupovitá oblačnost, déšť.
31.12 - +4oC, odpoledne +7oC, biometerol. zátěž 2.stupeň. Sv. vítr 5-10 m/s, nízká inverzní oblačnost.
Sníh Lysá h. 30 cm, Praděd 22 cm.

376)
Závěr roku
Každý občan si hodnotil prošlý rok subjektivním prožitkem; co dobrého a špatného. Probíhaly
výzkumy veřejného mínění, hodnocení mnoha osobnostmi. Názory budou vždy odlišné. My – ženy
jsme hodnotili výsledky hlavně v naší obci, ke muži jsme nepociťovali tak jak v jiných místech, krajích
nezaměstnanost, krádeže, zločinnost, korupci. Nebyli všichni – jsme přesvědčeni o tom, jak uváděli

politici, že to byl normální průvodní jev mladé demokracie. Naše obec se modernizovala a obchod
vzkvétal To o něčem svědčilo.

Zapsal:Ludvík Krejčiřík, kronikář.

