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Události ve světě a doma

Z dění ve světě vyjímám jen ty události, které souvisí s děním v ČR.
V lednu izraelská armáda, která od 27. 12. bombardovala pásmo Gazy, překročila hranice
pásma s cílem zamezit radikálnímu hnutí Hamás ve vystřelování raket na izraelská území. 17.
ledna vyhlásil Izrael jednostranné příměří, o den později na příměří přistoupil i Hamás. Do
prezidentského úřadu v Ghaně nastoupil opoziční vůdce John Atta Mills. Novým americkým
prezidentem se stal demokrat Barack Obama, viceprezidentem Joe Biden. Hned druhý den
nařídil Obama zastavit procesy s vězni na Guantánamu. Íránská opoziční skupina Lidoví
modžáhedové byla vyškrtnuta ze seznamu teroristických organizací EU. Mezinárodní trestní
soud v Haagu zahájil svůj první proces. Obžalován byl v něm vůdce konžských povstalců
Thomas Lubanga. Voleb do provinční samosprávy v Iráku se zúčastnilo 51% voličů. Blok
íránského premiéra Núrího Málikého zvítězil v osmi z devíti jihoiráckých šíitských provincií i
v Bagdádu. Zemřel rakouský spisovatel J. M. Simmel.

V únoru nařídil americký prezident Barack Obama meziresortní přezkoumání politiky USA
v Afghánistánu a Pákistánu před dubnovým summitem NATO. Sněmovna reprezentantů
Kongresu USA schválila stimulační plán ve výši 787 miliard dolarů. Americká ministryně
zahraničí Hillary Clintonová se vydala do Asie na svou první cestu ve funkci. Navštívila
Japonsko, Indonésii, Jižní Koreu a Čínu, kterou vyzvala k užší spolupráci s USA. Súdánská
vláda a nejsilnější povstalecká skupina z provincie Dárfúr v Chartúmu podepsaly rámcovou
dohodu o uspořádání mírových jednání. Klid zbraní vydržel tři dny. Kyrgyzský prezident
Kurmanbek Bakijev schválil zrušení letecké základny USA, důležité pro zásobování
amerických jednotek v Afghánistánu. 7. července byla podepsána dohoda o užívání nová.
Francie a Itálie vyzvaly NATO k vytvoření „společného prostoru“ s Ruskem v zájmu evropské
bezpečnosti. Írán dokončil výstavbu prvního lehkovodního reaktoru jaderné elektrárny
v Búšehru. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii zprostil viny bývalého
srbského prezidenta Milana Milutinoviče, obžalovaného z odpovědnosti za zločiny spáchané
za války v Kosovu v letech 1998 až 1999. Americký prezident Barack Obama se rozhodl
stáhnout do konce srpna 2010 většinu bojových jednotek Spojených států z Iráku. Čína a USA
se dohodly na obnovení vojenského dialogu na vysoké úrovni.

V březnu vydal Mezinárodní trestní soud v Haagu zatykač na súdánského prezidenta Umara
Bašíra. Viní ho z odpovědnosti za zvěrstva jeho zbrojenců v Dárfúru. Americká ministryně
zahraničí H. Clintonová se společně se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem
v Ženevě domluvila na spolupráci kolem omezení strategických zbraní. Parlamentní volby
v KLDR zaznamenaly téměř stoprocentní volební účast. Parlament pak do čela země znovu
zvolil dosavadního vůdce Kim Čong – ila. Rada Evropy vyzvala Srbsko k přiznání jeho role
v balkánských válkách v 90. letech. Americký prezident B. Obama prodloužil sankce proti
Íránu o jeden rok. Ve druhém kole prezidentských voleb na Slovensku zvítězil dosavadní
prezident Ivan Gašparovič před Ivetou Radičovou. Americký prezident B. Obama představil
novou strategii pro Afghánistán. Jejím cílem je mimo jiné zničení bezpečných útočišť Al –
Káidy.

V dubnu se členy NATO staly Chorvatsko a Albánie. Americký prezident Obama se v Londýně
dohodl s ruským protějškem Dmitrijem Medveděvem na vytvoření nové smlouvy o snížení
stavu jaderných zbraní do konce roku. Na londýnském summitu dvaceti nejvýznamnějších
ekonomik světa G20 se země shodly na poskytnutí bilionu dolarů na boj s ekonomickou krizí.
U příležitosti 60. výročí vzniku NATO byl zahájen summit aliance. Summit EU – USA proběhl
za přítomnosti amerického prezidenta Baracka Obamy. Severní Korea testovala raketu
dlouhého doletu. Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád v Isfahánu otevřel první íránskou
továrnu na výrobu jaderného paliva. Ve Francii a ve Španělsku bylo zatčeno devět členů
baskické teroristické organizace Baskicko a jeho svoboda (ETA). V Ženevě byla zahájena
konference OSN proti rasismu, xenofobii a další intoleranci. Íránský prezident na ní označil
Izrael za zemi s naprosto rasistickou vládou. Mexiko, kde byly v dubnu zaznamenány první
smrtelné případy nakažení prasečí chřipkou, zrušilo veškerou školní docházku v hlavním
městě. Světová zdravotnická organizace vyhlásila 11. 6. epidemii tzv. prasečí chřipky za
pandemii. Albánie podala přihlášku do EU. Rusko a NATO obnovily formální kontakty
přerušené po rusko-gruzínské válce. Britské jednotky oficiálně ukončily bojové operace
v Iráku. Ruský prezident D. Medveděv podepsal s prezidenty separatistických republik
Abcházie a Jižní Osetie dohodu o tom, že ruští vojáci budou pět let střežit hranice těchto
zemí s Gruzií, od níž se odtrhly. Roční zpráva o terorismu ministerstva zahraničí USA označila
za hlavního podporovatele terorismu Írán, Sýrii, Kubu a Súdán.

V květnu se zástupci Čadu a Súdánu v katarské Dauhá dohodli, že obě země přestanou
používat násilí při řešení vzájemných konfliktů. Severoatlantická aliance zahájila na území
Gruzie plánované vojenské cvičení, proti kterému ostře vystoupila Moskva. Papež Benedikt
XVI. zahájil osmidenní cestu po Blízkém východě v Jordánsku. Navštívil také Izrael a
palestinská území. Dánský parlament schválil širší autonomii pro Grónsko. Dosavadní
německý prezident Horst Köhler byl podruhé zvolen hlavou státu už v prvním kole. KLDR
uskutečnila druhý pozemní jaderný test. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy otevřel v Abú
Zabí (SAE) stálou francouzskou vojenskou základnu – první zahraniční základnu po skončení
koloniální éry. Izrael oznámil, že neustoupí v právu budovat nová obydlí pro obyvatele
velkých židovských osad na západním břehu Jordánu.

V červnu vyzval v Káhiře americký prezident B. Obama k novému začátku ve vztazích USA a
muslimskými zeměmi. Prezidentské volby v Íránu vyhrál v prvním kole dosavadní prezident
Mahmúd Ahmadínežád. Rusko a NATO se na řeckém ostrově Korfu dohodly na obnovení
vojenské spolupráce. Americké jednotky předaly kontrolu nad iráckými městy irácké armádě.
Irák vyhlásil 30. červen Dnem národní svébytnosti. 25. června zemřel „král popu“ Michael
Jackson (50). Příčinou jeho úmrtí bylo selhání srdce po předávkování silným anestetikem,
které mu údajně podal jeho lékař. Na rakovinu zemřela americká herečka Farrah Fawcettová.

V červenci se předsednictví EU ujalo Švédsko. Organizace Amnesty International obvinila
Izrael, že se během ofenzivy v pásmu Gazy na přelomu roku dopustil válečných zločinů.
Islandský parlament se těsnou většinou vyslovil pro členství v EU. Den poté podal přihlášku.
Rada bezpečnosti OSN zavedla nové sankce proti severokorejským představitelům a firmám.
Americký viceprezident Joseph Biden při návštěvě Gruzie odmítl žádost prezidenta Michaila
Saakašviliho o americkou vojenskou pomoc a neozbrojené pozorovatele pro kontrolu příměří
na sporných hranicích. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii odsoudil srbského
ultranacionalistu Vojistava Šešelje k 15 měsícům vězení za pohrdání soudem. Venezuelský
prezident Hugo Chávez stáhl svého velvyslance z Kolumbie. A zmrazil s Bogotou diplomatické
vztahy. Učinil tak v reakci na nařčení Kolumbie, že Venezuela dodává kolumbijským
povstalcům zbraně. Austrálie a Británie oficiálně ukončily vojenské akce v Iráku.

V srpnu podepsalo Rusko předběžnou dohodu s Kyrgyzstánem o výstavbě své druhé
vojenské základny v této středoasijské zemi. Novým generálním tajemníkem NATO se stal
Dán Anders Fogh Rasmussen. Kolumbie a Spojené státy se shodly na textu dohody, která
Washingtonu umožní využívat sedm vojenských základen v této latinskoamerické zemi.
Nejméně 95 lidí přišlo o život a přes 560 osob bylo zraněno při několikanásobném
bombovém útoku v iráckém Bagdádu.

V září si státníci z Evropy a USA na ostrově Westerplatte u Gdaňska připomněli 70. výročí
vypuknutí druhé světové války. Na Slovensku začala platit kontroverzní novela jazykového
zákona, která obnovuje pokuty za prohřešky proti slovenštině. Ruský nejvyšší soud vrátil
případ zavražděné novinářky a známé kritičky Kremlu Anny Politkovské prokuratuře
k došetření. Tchaj-wan oznámil, že letos poprvé za posledních 17 let vynechá svou formální
žádost o přijetí do OSN. Vyšetřovatelé OSN v rozsáhlé zprávě sdělili, že Izrael i Palestina se
během konfliktu v Gaze na přelomu roku dopouštěly válečných zločinů. I přes výrazné
zlepšení americko-kubánských vztahů podepsal prezident Obama prodloužení platnosti
zákona, který uvaluje obchodní embargo na Kubu. Portugalec José Barroso byl znovu zvolen
předsedou Evropské komise. Na summitu OSN o změnách klimatu přislíbila Čína významné
snížení emisí do roku 2010. Začala 64. všeobecná rozprava Valného shromáždění OSN.
Generální tajemník OSN Pan Ki-mun vyzval světové představitele, aby zbavili svět jaderných
zbraní. Írán informoval Mezinárodní agenturu pro atomovou energii, že má rozestavěné
druhé zařízení na obohacování uranu. Parlamentní volby v Německu podle očekávání vyhrál
blok CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové. Expertní komise EU dospěla k závěru, že válku
s Ruskem v srpnu 2008 vyvolala Gruzie, ale Moskva svými provokacemi vyhrotila napětí
v regionu. 14. září zemřel ve věku 57 let americký herec Patrick Swayze, podlehl rakovině
slinivky.

V říjnu bylo v Ženevě po 14 měsících obnoveno jednání šesti velmocí (USA, Rusko, Čína,
Británie, Francie, Německo) a Íránu o jaderné problematice. Skončilo dohodou o dalším
setkání. Letošním laureátem Nobelovy ceny za mír se za „mimořádnou snahu o posílení
mezinárodní diplomacie a spolupráce s národy“ stal americký prezident Barack Obama. 30.
října zemřel francouzský filozof a etnolog Claude Lévi – Strauss, jeden ze zakladatelů
strukturální antropologie.

V listopadu byl kandidát Republikánské strany Michael Bloombreg potřetí zvolen starostou
New Yorku. V Kosovu se konaly první místní volby od vyhlášení nezávislosti země v únoru
2008. V Londýně začala veřejná slyšení v rámci dlouho očekávaného vyšetřování britského
podílu na kontroverzní válce v Iráku. V Mnichově začal proces s údajným dozorcem
v nacistickém koncentračním táboře Johnem Demjanjukem (89). Je obžalován ze spoluviny
na smrti 27 900 Židů během 2. světové války v táboře Sobibor na území okupovaného Polska.

V prosinci začal Mezinárodní soudní dvůr v Haagu z podnětu Srbska posuzovat legálnost
jednostranného odtržení Kosova od Srbska v roce 2008. Americký prezident B. Obama
představil novou strategii USA v Afghánistánu: do poloviny roku 2010 tam USA rozmístí
dalších 30 000 vojáků, v červenci 2011 by se pak Američané chtěli začít z Afghánistánu
stahovat. Ministři zahraničí zemí NATO odsouhlasili vstup Černé Hory do tzv. akčního plánu
členství a pootevřeli tak dveře k možnému budoucímu rozšíření řad NATO. Středočeský kraj
získal v aukci v Londýně vzácnou knižní miniaturu z 15.století zobrazující dolování stříbra
v Kutné Hoře. Dílo bylo vydraženo v aukční síni Sotheby’s za 615 450 liber (zhruba 17,450
000 Kč). Americký prezident Barack Obama převzal na radnici v norské metropoli Oslu
Nobelovu cenu za mír. Evropská unie poskytne chudým státům na boj s klimatickými
změnami v letech 2010 až 2012 7,2 miliardy eur (zhruba 187 miliard korun). Česko přispěje
v příštích letech celkem 12 miliony eur (300 miliony korun).

Události u nás

Leden - ČR převzala na půl roku předsednictví v Evropské unii, a to v čase celosvětové
ekonomické krize a ve stínu obnoveného konfliktu v pásmu Gazy a plynové krize mezi
Ruskem a Ukrajinou
- důchody se zvedly v průměru o 330 korun
- zaměstnancům se v prvních třech dnech nemoci přestala vyplácet nemocenská
- Středočeský kraj jako první začal hradit za lidi poplatky v krajských nemocnicích
a lékárnách
- dodávky ruského plynu přes Ukrajinu do Česka a dalších evropských zemí se úplně
zastavily, Česku jako předsednické zemi EU se nakonec podařilo vyřešit komplikovaný
spor mezi Ruskem a Ukrajinou, plyn začal do Evropy proudit až 20. ledna

- premiér Mirek Topolánek (ODS) představil členy Národní ekonomické rady vlády
(NERV), která vznikla s cílem připravit protikrizová opatření vlády ČR, činnost rada
ukončila v září
- vysílání zahájila digitální TV Barrandov
- ve věku 71 let v Praze náhle zemřel architekt Jan Kaplický, skonal v den, kdy mu jeho
žena Eliška porodila dceru
- v budově Rady EU v Bruselu byla odhalena kontroverzní obří plastika Entropa
výtvarníka Davida Černého, která se strefovala do stereotypů spojených se zeměmi
unie
- Pražský vrchní soud odsoudil Bohumila Kulínského za pohlavní zneužívání sboristek
k trestu 5,5 roku vězení
- při obměně vlády odešli Jiří Čunek (KDU-ČSL), Džamila Stehlíková (SZ), Aleš
Řebíček a Tomáš Julínek (oba ODS)
- prezident Klaus podepsal nový trestní zákoník schválený 8. ledna, ale „nikoli bez
váhání“, zákoník mimo jiné snížil trestní odpovědnost na 14 let a zvýšil horní
hranice trestů za nejzávažnější zločiny, zpřísnil tresty za korupci

Únor - francouzský prezident Nicolas Sarkozy vyvolal mediální střet s premiérem
Topolánkem
- sněmovna schválila lisabonskou smlouvu, reformující EU
- na mistrovství světa v klasickém lyžování v Liberci Česko získalo jen jednu medaili
stříbrnou (Lukáš Bauer na 15 km klasicky), po šampionátu zůstaly dluhy ve výši 81
milionů korun
- prezident Klaus v Evropském parlamentu tvrdě kritizoval podobu EU
- Českou miss pro rok 2009 se stala pětadvacetiletá Iveta Lutovská z Třeboně

Březen - stovky sklářů ze skupiny Bohemia Crystalex Trading (BCT) demonstrovaly před
vládou kvůli své sociální situaci
- byly vyhlášeny filmové ceny Český lev, nejlepším filmem roku byl snímek
Karamazovi režiséra Petra Zelenky, tři lvy si odnesly filmy Tobruk a Hlídač č. 47
- Česko si na konferenci připomnělo 10 let od vstupu země do NATO

- na 8 000 zemědělců z Česka a dalších evropských zemí protestovalo v centru Prahy
proti nespravedlivé dotační politice EU a nízkým výkupním cenám mléka
- Jiří Drahoš byl jmenován novým předsedou Akademie věd
- byla podepsána smlouva na 107 obrněných transportérů pro českou armádu s
rakouskou firmou Steyer za 14,4 miliardy korun, první transportéry Pandur II vojáci
získali v září 2009
- vláda ze sněmovny stáhla smlouvy o americké radarové základně v Česku
- sjezd ČSSD zvolil předsedou strany znovu Jiřího Paroubka
- sněmovna vyjádřila nedůvěru koaliční Topolánkově vládě, poprvé v historii
samostatné ČR opozice zapříčinila pád vlády, Topolánek v médiích obvinil prezidenta,
že stojí za pádem vlády spolu s pražským primátorem Bémem a poslancem Tlustým,
Klaus jeho výroky označil za lživé, koaliční vláda podala demisi
- v zámku Hluboká se konala dvoudenní schůzka ministrů zahraničí zemí EU zvaná
Gymnich, jedna z nejprestižnějších akcí českého předsednictví
- ceny Thálie 2008 získali mimo jiné herci Petra Hřebíčková a Norbert Lichý, Marie
Tomášová, Josef Topol či pěvkyně Alena Míková

Duben - účinnosti nabyl tzv. náhubkový zákon, který znemožňuje zveřejňování informací
z policejních odposlechů a zakazuje zveřejnění identity obětí závažných trestných činů
- za děti do 18 let se přestaly vybírat poplatky 30 Kč v lékařských ambulancích, ostatní
platby zůstaly
- dětem a seniorům nad 65let klesl roční ochranný limit u léků z 5 000 Kč na polovinu
- televize Prima spustila svůj druhý kanál nazvaný Cool
- nový americký prezident Barack Obama jednal v Praze s prezidentem Klausem a
premiérem Topolánkem
- na vrcholné schůzce EU-USA prezident Obama slíbil, že se Spojené státy zapojí do
boje s klimatickými změnami
- v centru Prahy demonstrovalo na 500 odpůrců umístění americké radarové základny
v Česku
- novým premiérem se stal Jan Fischer, předtím šéf Českého statistického úřadu
- energetická společnost ČEZ spustila „bílé šrotovné“ – příspěvek 1 000 Kč na nové
úsporné elektrospotřebiče

- neznámí útočníci vhodili v noci 19. 4. do domku devítičlenné romské rodiny ve
Vítkově na Opavsku několik zápalných lahví, při požáru byla nejvážněji zraněna
dvouletá holčička, která utrpěla popáleniny na 80% těla, s menšími zraněními vyvázla
matka holčičky a její druh, policie v srpnu zatkla 12 pravicových extrémistů
z Bruntálska, čtyři z nich obvinila
- policie zatkla v Praze bývalého vůdce Ku Klux Klanu Davida Dukea, který přijel
propagovat svou knihu, byl obviněn z podpory a propagace hnutí směřujících
k potlačení lidských práv, později byl propuštěn a jako nežádoucí musel opustit zemi
- ČR a USA si vyměnily ratifikační listiny dvou dohod – o vydávání zločinců a o právní
pomoci

Květen - Topolánkova vláda v demisi rozhodla o zvýšení mezd ve veřejném sektoru o 3,5%,
schválila strategii boje s extremismem
- Senát hladce schválil lisabonskou smlouvu
- pražský summit EU a šesti postsovětských republik (Arménie, Ázerbájdžánu,
Běloruska, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny) zahájil projekt „východního partnerství“
- řízení země se ujala úřednická vláda Jana Fischera
- v Praze zemřel Věněk Šilhán (82), politik, ekonom a výrazná osobnost Pražského jara
1968, signatář Charty 77
- série vajíčkových útoků na předvolebních akcích ČSSD začala v Kolíně, kde na šéfa
strany Paroubka letěla první vejce
- na summitu EU-Čína v Praze, který vedl prezident Klaus, byla mimo jiné podepsána
dohoda o spolupráci ve vědě a technice a dokument o spolupráci malých a středních
podniků
- v ČR se vyskytl první případ tzv. prasečí chřipky
- sjezd KDU-ČSL ve Vsetíně vrátil do čela strany po více než pěti letech Cyrila Svobodu
- 30. 5. zemřel na Floridě zpěvák Waldemar Matuška (76 let), veřejnost se s ním
rozloučila 18. června na pražském Žofíně

Červen - předseda ODS Topolánek prohlásil, že neexistují fotografie, na kterých by byl
zachycen nahý na zahradě vily italského premiéra Silvia Berlusconiho

- ve volbách do Evropského parlamentu si voliči vybrali 22 europoslanců, vyhrála
ODS, za ní ČSSD, KSČM a KDU-ČSL, volit přišlo 28 % lidí
- úřednický kabinet Jana Fischera získal důvěru Poslanecké sněmovny 156 hlasy ze
194 přítomných poslanců
- po debaklu ve volbách do EP rezignoval Martin Bursík na funkci předsedy Strany
zelených, vedením byl pověřen Ondřej Liška
- exministr financí a bývalý lidovec Miroslav Kalousek představil novou stranu TOP
09, jejím lídrem se stal senátor Karel Schwarzenberg
- plán zahraničních misí českých vojáků pro příští rok schválil den po sněmovně i
Senát, vláda počítá s nasazením až 550 vojáků v Kosovu a až 535 vojáků v
Afghánistánu
- parlament schválil návrh protikrizových opatření ČSSD, který kromě jiného počítá se
šrotovným, zrychlením odpisů nebo prodloužením doby podpory v nezaměstnanosti
- 19. 6. prošel Prahou průvod asi 7 000 středoškolských studentů, žádali odklad
státních maturit, roční odklad státních maturit odsouhlasil parlament 7. 10.
- intenzivní deště zvedly vodu v Moravskoslezském kraji, záplavy na začátku července
zasáhly také dalších sedm krajů, nejhůře bylo postiženo Novojičínsko, Jesenicko,
Prachaticko, Strakonicko a Děčínsko, záplavy si vyžádaly 15 obětí
- zemědělci blokovali s auty a traktory dopravu v sedmi krajích, upozorňovali opět na
trvající nízké výkupní ceny mléka
- představitelé EU v čele s premiérem Fischerem vyhlásili tzv. Terezínskou deklaraci,
která mimo jiné požaduje i restituce soukromého majetku, zabaveného obětem
holocaustu, deklaraci podepsalo 46 států
- 30. 6. skončilo předsednictví Česka v EU

Červenec - prezident Klaus vyhlásil termín předčasných voleb do sněmovny, které se
nekonaly, Ústavní soud v září na návrh poslance Miloše Melčáka zrušil zákon o
- na MFF v Karlových Varech zvítězil belgický film Anděl u moře, křišťálové globy si
odvezli francouzská herečka Isabelle Huppertová, americká legenda John
Malkovich a režisér Jan Švankmajer
- prezident podepsal dohodu o přistoupení Česka k Mezinárodnímu trestnímu
soudu (ICC)

- Petr Rafaj se stal předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nahradil
Martina Pecinu
- Kanada po dvou letech znovu zavedla víza pro ČR, reagovala tak na rostoucí počet
romských žadatelů o azyl, česká vláda následně zavedla víza pro kanadské
diplomaty
- europoslanec Libor Rouček (ČSSD) byl zvolen jedním ze 14 místopředsedů
Evropského parlamentu
- generálním ředitelem České televize byl znovu zvolen Jiří Janeček
- Ústavní soud odmítl stížnost bývalé prokurátorky Ludmily Brožové – Polednové
a definitivně potvrdil šestiletý trest vězení za podíl na justiční vraždě demokratické
političky Milady Horákové, do vězení nastoupila až v dubnu
- rada českého rozhlasu odvolala generálního ředitele Václava Kasíka kvůli jeho
údajným pochybením, novým generálním ředitelem se stal Richard Medek
- parlament schválil kompromisní novelu protikuřáckého zákona, restaurátoři si od
července 2010 mohou vybrat, zda bude jejich zařízení kuřácké či nekuřácké
- po dvoudenním tropickém počasí s teplotními rekordy zasáhly Čechy bouře se
silným větrem, vyžádaly si 2 oběti
- Senát přijal novelu trestního zákoníku, podle níž od ledna 2010 budou děti dál
trestně odpovědné až od 15 let

Srpen - prvních 100 dní vlády úřednického kabinetu J. Fischera podle politologů ukázalo, že
kabinet splnil slib a nečinil zásadní změny
- při předvolební akci na koupališti v Hustopečích na Břeclavsku házeli čtyři mladíci po
předsedovi ODS Topolánkovi vejce a kamínky a zasáhli ho do hlavy

Září - v účinnost vstoupil antidiskriminační zákon
- z Prahy do Londýna vyjel historický vlak Winton Train, který připomněl předválečného
zachránce stovek československých židovských dětí Nicholase Wintona, vlak s 22
zachráněnými a jejich blízkými uvítal 4. září v Londýně sám Winton
- ČR a Lichtenštejnsko navázaly diplomatické styky
- Ústavní soud zrušil ústavní zákon o zkrácení volebního období sněmovny

- zdravotní poplatky zůstaly zachovány, poslanci neschválili jejich zrušení ani změny
navržené Senátem
- předseda ODS Topolánek se vzdal poslaneckého mandátu
- USA upustily od záměru vybudovat v Česku a v Polsku protiraketový štít, premiéra
Fischera o tom informoval americký prezident Obama
- upozorněním Lidových novin na plagiátorskou aféru proděkana právnické fakulty
Západočeské univerzity v Plzni Ivana Tomažiče vypukl na ZČU největší skandál českého
vysokého školství od r. 1989, kromě řady pochybení se ukázalo, že chybí některé práce
studentů, některé nesplňují předpisy, a že část lidí školu absolvovala nestandardně
rychle, hlavní aktéři skandálu školu opustili
- návštěvu papeže Benedikta XVI. sledovaly desetitisíce občanů a zahraničních turistů,
za účasti 120 000 lidí odsloužil mši v Brně Tuřanech, setkal se s prezidentem i dalšími
představiteli státu, s představiteli církví, akademiky, umělci a mladými křesťany

Říjen - Nejvyšší soud rozhodl o tom, že při vyšetřování údajné korupce někdejšího šéfa
KDU-ČSL Jiřího Čunka byl porušen zákon
- Praha se na šest dnů stala dostaveníčkem padesátky astronautů na kongresu
Asociace výzkumníků vesmíru (ASE)
- klub lidovců v Senátu se rozpadl, tři ze sedmi členů přešli k TOP 09
- prezident Klaus zkomplikoval ratifikaci lisabonské smlouvy, vznesl požadavek na
trvalou výjimku z Listiny základních práv EU, na kterou smlouva odkazuje, obával se
případných snah o prolomení Benešových dekretů
- nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká nařídila pokračovat ve vyšetřování vraždy
kontroverzního podnikatele Františka Mrázka
- předčasný příchod zimy se silným sněžením a větrem komplikoval život hlavně lidem
v severních a severovýchodních částech ČR, počasí si vyžádalo 3 životy
- sdružení Přátelé Miloše Zemana založilo novou Stranu práv občanů
- 22. 10. byl zaznamenán první případ úmrtí na prasečí chřipku v Česku
- titul Miss ČR pro rok 2009 získala jednadvacetiletá Aneta Vignerová z Havířova
- po mnoha letech byl slavnostně znovu otevřen Národní památník ve Vítkově,
vernisáže expozice věnované české a československé státnosti se zúčastnil i prezident
V. Klaus

- vláda na doporučení ministra financí Janoty rozhodla, že České aerolinie neprodá
konsorciu firem Unimex a Travel Service
- prezident Klaus vetoval novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, zákon
po ČR požaduje Evropská unie
- u příležitosti oslav státního svátku prezident vyznamenal 23 osobností, mezi nimi
Karla Gotta, Evu Pilarovou či žokeje Josefa Váňu
- summit EU v Bruselu schválil výjimku z Listiny základních práv EU pro Česko
- zemědělci na několika místech země rozlili na polích desítky tisíc litrů mléka na
protest proti nízkým výkupním cenám

Listopad - pro úřady, státní instituce a společnosti začala platit povinnost používat datové
schránky pro doručování dokumentů, nový zákon o platebním styku od listopadu
zrychlil převod peněz a zrušil i některé bankovní poplatky
- předseda ČSSD Jiří Paroubek se stal znovu otcem, manželka Petra mu porodila
dceru Margaritu
- prezident Klaus podepsal lisabonskou smlouvu a ČR tím tak ratifikovala dokument
jako poslední z 27 zemí EU
- sněmovna prosadila snížení platů ústavních činitelů o 4% v příštím roce se sporným
zdaněním jejich náhrad
- ve věku 87 let zemřel významný divadelní režisér Otomar Krejča, spojený
především s Divadlem za branou
- Ústav pro studium totalitních režimů zveřejnil seznam příslušníků komunistické
rozvědky
- exprezident V. Havel v Evropském parlamentu obhajoval současnou podobu EU i
její listinu základních práv
- na koncertě v Pražské křižovatce si s V. Havlem připomněla 20. výročí sametové
revoluce řada osobností – zpěváci Lou Reed, Joan Baerová, Madeleine Albrightová
(bývalá ministryně zahraničí USA) i prezident Klaus
- zemřel klasik české fotografie Ladislav Sitenský (90)
- ve věku 71 let zemřel bývalý ústavní soudce a jeden z autorů předlohy Ústavy ČR
Vojtěch Cepl
- předseda ODS Topolánek na kongresu strany uhájil svou pozici

- v Česku začalo očkování proti prasečí chřipce, vakcínu měl dostat téměř milion lidí
- herec Jan Kanyza byl v evidenci komunistické Státní bezpečnosti (StB)
neoprávněně, potvrdil to Vrchní soud v Praze
- předsedou strany TOP 09 se na jejím prvním celostátním sněmu stal senátor a
někdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg

Prosinec - novým předsedou Strany zelených byl zvolen Ondřej Liška
- pražská rada jmenovala novým ředitelem zoo Miroslava Bobka, nahradil Petra
Fejka, který zahradu vedl do konce října
- vláda rozhodla o limitech pro držení drog, trestní nebude držení méně než 1,5
gramu heroinu, 1 g kokainu, po Novém roce budou moci mít lidé u sebe až 15 g
marihuany
- turistické vízum do Kanady lze od 21. 12. získat v Praze

Počasí roku 2009

Počasí roku 2009 bylo náročné.
Hned na začátku ledna jsme zaznamenali teploty pod bodem mrazu, které vydržely až do
poloviny měsíce. Pak teploty kolísaly, ale na konci ledna opět napadlo větší množství sněhu a
mrzlo.

Únor byl ve znamení sněhu, např. na Lysé hoře leželo na konci února přes 2 metry sněhu,
vyskytoval se silný vítr a na cestách se tvořily sněhové jazyky.

V březnu jsme zaznamenali velkou oblačnost, byla zima, padal sníh, ranní teploty se
pohybovaly okolo -7°C a odpolední do +5°C, vyskytovaly se sněhové přeháňky. Stejné počasí
panovalo ještě první jarní den a vydrželo do konce měsíce.

V dubnu se počasí umoudřilo a tento měsíc připomínal spíše květen. Odpolední teploty
šplhaly až k 24°C, bylo slunečno, teplo. Sníh na horách roztával pomalu, a tak nedošlo
k žádným záplavám, jen na některých místech byl vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity.

V květnu jsme zaznamenali dosti proměnlivé počasí, hodně pršelo. Tropických teplot jsme se
dočkali na konci měsíce, stejně jako silných bouřek a přívalových dešťů.

Začátek června byl chladný, bylo převážně zataženo s podprůměrnými teplotami. V polovině
měsíce se objevily letní teploty. Ke konci června se vytvářely intenzivní bouřky, doprovázené
přívalovým deštěm, silným větrem a krupobitím. Bleskové povodně nejvíce postihly oblast
Novojičínska a Jesenicka. Povodně hrozily i Opavě, Bolaticím se voda vyhnula.

V červenci jsme se dočkali letních teplot, i když ne moc extrémních. Vyskytovaly se intenzivní
bouřky a přívalové srážky. Ve středu 15. 7. udeřila v Bolaticích silná bouřka, doprovázená
přívalovými dešti. Došlo k zatopení některých sklepů na ulici Svobody a Padoly. Zbytek
měsíce byly teploty průměrné, často pršelo.

První polovina srpna se nesla ve znamení vysokých teplot, sluníčko hřálo, srážky se
vyskytovaly jen minimálně. Okolo 22. 8. došlo k výraznému ochlazení, které bylo
doprovázeno častými srážkami a zataženou oblohou. Také na dožínky (29. 8.) bylo chladno a
většina dne propršela. Teprve odpoledne vykouklo sluníčko, ale bylo chladno.

Září bylo ve znamení babího léta, i když si myslím, že první polovina tohoto měsíce byla
chladnější než druhá. Zářijové počasí bylo teplotně nadprůměrné a suché, teploty se
pohybovaly okolo 20°C, někdy i okolo 25°C.

Říjen byl měsíc chladný a deštivý. 2. října se na horách objevily první vločky sněhu, 7. 10. bylo
na jižní Moravě naměřeno +27,6°C. K výraznému ochlazení došlo v polovině měsíce. 14. 10. u
nás napadl první sníh a na většině území začalo sněžit. Ke konci října se ale začalo oteplovat.

Listopad byl teplotně nadprůměrný, ještě na konci měsíce jsme někde naměřili +15°C, padaly
teplotní rekordy. V druhé polovině se vyskytovalo více srážek a foukal silný vítr.

Začátek prosince byl ve znamení občasných dešťových přeháněk, 1. prosince dosahovala
teplota +11°C a nic nenasvědčovalo tomu, že tento měsíc jsou Vánoce. Od 3. 12. – 5. 12.
ráno mrzlo, v průběhu dne vykouklo sluníčko. Od 5. – 10. 12. se teploty pohybovaly od +3 do

+5°C, foukal studený vítr a ochladilo se. 13. 12. nastala konečně zima, 14. 12. napadlo trošku
sněhu, více sněhu napadlo ve středu 16. 12. Sněžilo i o víkendu, foukal vítr, ráno se tvořily
sněhové jazyky, teploty v noci spadly na -13°C, na Šumavě padl 19. teplotní rekord -26,5°C,
v Německu -30°C. Od pondělí se začalo oteplovat, sníh roztál a opět byly Vánoce bez sněhu.
23. 12. se na většině území tvořila ledovka, 25. 12. padl teplotní rekord v Ostravě-Porubě,
kde bylo naměřeno +15,2°C. Ochlazení přišlo okolo 30. 12.

Starosta obce, rada obce, zastupitelstvo

Starostou obce Bolatice je od voleb v roce 2006 pan Mgr. Herbert Pavera, bytem Bolatice,
Hornická 29, 51 let. Uvolněným místostarostou je pan Martin Bortlík, bytem Bolatice, Mírová
13, 37 let.

Za členy rady obce byli zvoleni
Mgr. Herbert Pavera

MUDr. Renáta Kupková

Martin Bortlík

Gerhard Václavík

Radek Slivka

Zastupitelstvo obce má 17 členů
Bc. Kristina Adamcová

Daniela Holleschová

Ing. Pavel Bezděk

Karel Ostárek

Josef Boček

Mgr. Herbert Pavera

Martin Bortlík

Ing. Josef Ricka

PaedDr. Josef Drozd

Radek Slivka

Kristina Jochimová

Richard Sněhota

Karel Kupka

Gerhard Václavík

Daniela Langrová

MUDr. Renáta Kupková

Ing. Josef Kurka

Obyvatelstvo v obci, matrika

V současné době v obci žije 4 351 obyvatel – k 31. 12. 2009. Je zde obydleno 1 032 domů,
z toho 10 obytných.
K 31. 12. 2009 měla obec Bolatice o 10 obyvatel více než v roce 2008 a o 82 více než v roce
2007.
Průměrný věk obyvatel je 38,66 let; průměrný věk žen 39,79, průměrný věk mužů 37,49.
V obci žije 31 cizinců – 8 Poláků, 6 Němců, 5 Rusů, 3 Ukrajinci, 3 Francouzi, 2 Slováci, 1
Etiopka, 1 Rumun, 1 Jihoafričan, 1 Kanaďan.

Složení obyvatelstva: - 2 205 žen, 2 146 mužů
675 do 15 let, z toho 339 dívek801 do 18 let, z toho 396 dívek
789 starších 60 let, z toho 463 žen
97 starších 80 let, z toho 67 žen
5 starších 90 let, z toho 4 ženy
V roce 2009 se v obci narodilo 55 dětí (26 dívek, 29 chlapců). Bylo uzavřeno 31 manželství a
zemřelo 32 občanů.

Podnikatelé v obci

Největším podnikem v obci je Lanex a.s. Bolatice, který se zabývá především výrobou
velkoobjemových vaků, lan a šňůr. V roce 2009 zaměstnával 700 zaměstnanců, z toho 570
pracovalo v obci. Dne 1. 6. 2009 proběhla fúze mezi Lanex a.s. Bolatice a firmou SINGING
ROCK s.r.o. Poniklá s cca 100 zaměstnanci. Lanex vyváží 85% své produkce do celého světa.

Dalším významným podnikem je Opavice a.s. Bolatice, který od roku 2006 sídlí v areálu
v Dolním Benešově – Moravci. Opavice a.s. se zabývá zemědělskou výrobou, v katastru obce
obhospodařuje 627 ha polí a chová asi 400 krav. Zaměstnává okolo 60 lidí.

V roce 2009 v průmyslové zóně Bolatice – u hřiště zkolaudovaly svá sídla tyto firmy:
- JMS db s.r.o. (zámečnictví, kovoobráběčství)
- MEDIS International (výroba potravinových doplňků).

Další firmy v zóně zahájily výstavbu svých sídel – zámečnictví K. Schneider, OK Boček, elektro
fa Pavelek, stolařství Kořenek, zámečnictví J. a R. Vehovští, Petrometal s.r.o., HOT-Jet tepelná
čerpadla. Firma OPAC z Opavy (potravinářská výroba) vrátila obci pozemek o výměře
9 000m2 z důvodu krize.

Další podnikatelské subjekty v obci
- Česká spořitelna, Česká pošta – bankovnictví, služby
- TEMPO, o.d. Opava – má 2 provozovny v obci, nákupní středisko v Bolaticích a obchod
na Borové
- AZPEK – pekárna, restaurace, velkoobchod s potravinami, prodej, solárium, solná jeskyně,
spinning
- DAJPP s.r.o. – výroba textilních vázacích prostředků, benzínka
- DK 1 – Ing. D. Kozel – stavební a projekční firma, velkoobchod, maloobchod, baushop
- Ostravské stavby – stavební firma, výroba oken
- SaBon Bolatice – prodejna s nábytkem
- Malhvo – prodejna smíšeného zboží, velkoobchod
- CINE SERVIS J. Loskot – prodej, montáž, servis filmové techniky, elektrotechniky do kin
- EN‘-sys – řídící systémy, výpočetní technika
- Zahradnictví Mazal – pokojové květiny, řezané květiny, stromky, keře
- APE – A. Pěcháček – elektromontážní práce
- Krby a kachlová kamna – S. Šimeček – výroba krbů, kachlových kamen
- Lékárna „U Zlaté rybky“ – výdejna léků
- Zámečnictví J. Vehovský – zámečnická výroba
- Zámečnictví J. Moch – zámečnická výroba
- Kovářství P. Hanzlík – kovářská a zámečnická výroba
- Valdis – výroba oken a žaluzií
- EKORECYKLING Czech Republic s.r.o. – třídění elektroodpadů
- Armast s.r.o. – montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
- Petrometal s.r.o. – obchodní činnost a technické poradenství v oblasti kompletace dodávek
armatur a potrubních systémů pro odvětví petrochemického průmyslu

Dále je v obci několik autoopraven, obchodů (potraviny, textil, galanterie, smíšené potřeby,
papírnictví, drogerie, elektrotechnika, květinářství), kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, 11
restaurací a hospod, stavební firmy, výroby nábytku, autodopravy a řada dalších drobných
podnikatelů a řemeslníků. Díky průmyslové zóně u hřiště získalo práci ve firmách v této zóně
více jak 150 zaměstnanců.

Spolupráce s obcemi, úřady; mezinárodní spolupráce

I v roce 2009 pokračovala spolupráce obce Bolatice s dalšími obcemi, úřady, ministerstvy a
jinými (dalšími) institucemi. Rovněž pokračovala na různé úrovni spolupráce s družebními
vesnicemi v zahraničí. V kronice je uváděn jen jejich přehled, podrobnosti naleznete ve
Výroční zprávě starosty obce Bolatice za rok 2009.

Partneři obce Bolatice
- Sdružení obcí Hlučínska (obec je členem od r. 1998)
- Svazek obcí a měst Hlučínska – západ (obec je členem od prosince 2006)
- Euroregion Silesia (členství od r. 1999)
- Svazek měst a obcí České republiky (obec je členem od 10. 3. 2003)
- Místní akční skupina Hlučínsko – MAS
- Národní síť zdravých měst (členství od 20. 3. 2006)
- Městský úřad Kravaře
- Městský úřad Hlučín
- Krajský úřad v Ostravě
- Ministerstvo financí, ministerstvo zemědělství
- Státní fond životního prostředí
- Ministerstvo vnitra
- Parlament ČR
- Pozemkový fond ČR, Opava
- Pozemkový úřad ČR, Opava
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Opava
- Česká inspekce životního prostředí, Ostrava
- Agentura ochrany přírody a krajiny v Ostravě

- CzechInvest, Ostrava
- Povodí Odry, Ostrava
- Zemědělská vodohospodářská správa Ostrava
- Úřad Regionální rady Moravskoslezsko Ostrava
- Policie ČR, Kravaře, Opava
- Městská policie Kravaře
- Finanční úřad Opava
- Okresní správa sociálního zabezpečení Opava

Mezinárodní spolupráce, kontakty s družebními vesnicemi
Obec Bolatice spolupracuje s vesnicí Rudy (Polsko), s vesnicí Linum (Německo), Nágykovásci
(Maďarsko), Dol’any (Slovensko). V roce 2009 se uskutečnily akce pouze se třemi družebními
vesnicemi – Rudy, Linum, Dol‘any. Maďarská vesnice Nágykovásci se v roce 2009 vůbec
neozvala, ačkoli jí obec zasílala přání k Vánocům i pozvánku pro mladé občany na setkání
mladých lidí z družebních vesnic.

Majetek obce; investiční výstavba; výběrová řízení

K 31. 12. 2009 vlastnila obec Bolatice majetek v účetní hodnotě 424.641.471,99 Kč. Uvedené
hodnoty majetku obce jsou pořizovací, tj. neodpovídají tržním cenám.

Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2009
I rok 2009 byl rokem velkých investičních akcí v obci Bolatice. Největšími investicemi byly:
Zateplení MŠ Bolatice a Borová

6.433.055,00 Kč

Rekonstrukce severního pavilónu ZŠ – II. etapa

9.832.003,09 Kč

Rekonstrukce ZŠ – I. etapa

12.972.921,48 Kč

Kanalizace BD Družstevní

533.414,00 Kč

Vodovod DB Družstevní

126.124,00 Kč

Osvětlení FK

812.989,00 Kč

Parkoviště Řadovky

588.993,00 Kč

Parkoviště Hornická (hřiště)

1.088.120,00 Kč

Víceúčelové hřiště v areálu FK

1.356.925,00 Kč

Chodník Borová

1. 631.544,00 Kč

Koupaliště – rekonstrukce sauny

1.028.437,00 Kč

Rekonstrukce ul. Bělská

422.423,82 Kč

Výběrová řízení v roce 2009
VŘ na obnovu asfaltových vrstev na parkoviště u hřiště, na řadovkách a v areálu TS Bolatice
VŘ na zhotovitele „Zateplení objektů ZŠ Bolatice“
VŘ na „Výměnu oken v obecních budovách“
VŘ na inženýring „Zateplení objektů ZŠ Bolatice“
VŘ na pronájem nebytových prostor – bývalá kotelna DOS
VŘ na přijetí nového zaměstnance na obsazení pracovního místa „knihovnice“

Z jednání rady obce, zastupitelstva obce, výborů a komisí

V kronice uvádím jen stručné přehledy, více podrobností naleznete v příloze kroniky –
Výroční zprávě starosty obce.

Rada obce Bolatice
V roce 2009 proběhlo celkem 22 jednání, na kterých se projednalo více jak 470 bodů. Účast
členů na jednáních byla velmi dobrá. Stoprocentní účast zaznamenal jen p. Pavera. P. Bortlík,
MUDr. Kupková a p. Václavík se zúčastnili 21 jednání, p. Slivka 20 jednání. Důvodem
nepřítomnosti byla nemoc, dovolená, lázně, školení. Hosty jednání rady obce byli: Ing. Pavel
Bezděk – 3x, PaedDr. Josef Drozd – 1x, Bc. Kristina Adamcová – 1x, p. Daniela Langrová – 1x,
p. Karel Ostárek – 1x, Ing. Radim Herudek – 1x.

Zastupitelstvo obce
V roce 2009 proběhlo celkem 7 zasedání zastupitelstva obce a 1 pracovní schůzka, na kterých
bylo projednáno na 230 bodů. Stoprocentní účast zaznamenali – Mgr. Herbert Pavera, p.
Gerhard Václavík, p. Radek Slivka, p. Josef Boček, Bc. Kristina Adamcová, Ing. Josef Ricka, p.
Daniela Holleschová, p. Martin Bortlík, PaedDr. Josef Drozd, p. Kristina Jochimová, p. Karel
Ostárek. Nižší účast zaznamenali – MUDr. Renáta Kupková (6x), Ing. Josef Kurka (6x), p. Karel
Kupka (5x), p. Daniela Langrová (5x), p. Richard Sněhota (5x), Ing. Pavel Bezděk (6x). Důvody

nepřítomnosti byly – dovolená, nemoc, pracovní (služební) jednání. Hosty zastupitelstva
obce byli – p. Miroslav Boháček, p. Michal Růžička, p. Kamil Michalík, p. Jiří Bímon, p. Martin
Fus, sl. Kateřina Kocurová, sl. Veronika Nováková, sl. Kristýna Nováková.
U Zastupitelstva obce a Rady obce Bolatice pracovalo sedm výborů a komisí:

Finanční výbor
Kontroloval rozpočet obce a hospodaření s ním, dále kontroloval hospodaření s majetkem
obce. V roce 2009 se uskutečnilo celkem 5 jednání finančního výboru a výbor měl 8 členů.
Předsedou byl Ing. Pavel Bezděk. Hosty na jednáních byli – Mgr. Herbert Pavera – starosta
obce, Martin Bortlík – místostarosta obce, Milada Bortlíková – ekonomka OÚ, Renáta
Řehořová – ekonomka OÚ, členové ZO.

Kontrolní výbor
Kontroloval plnění opatření přijatých obecním zastupitelstvem a ostatními orgány v obci,
řešil připomínky a stížnosti občanů. V roce 2009 se uskutečnila celkem 4 jednání, výbor měl 8
členů, předsedou byl PaedDr. Josef Drozd. Hosty na jednáních byli Mgr. Herbert Pavera –
starosta obce, p. Stanislav Mikulenka – nájemce koupaliště.

Osadní výbor
Připravoval a řídil akce na Borové. Měl 7 členů, předsedkyní byla p. Daniela Langrová. V roce
2009 uskutečnil osadní výbor celkem čtyři jednání.

Komise přestupková
Řešila přestupky, které se staly na území obce Bolatice a Borové, projednávala přestupky dle
zákona č. 200/90 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. V roce 2009 řešila komise celkem
14 přestupků. Z projednávaných přestupků byla pokuta uhrazena ve 3 případech,
nevymožena zůstala celkem jedna. Předsedou komise byl JUDr. Mario Hartmann, který
hodnotí činnost komise kladně a domnívá se, že komise splnila účel, pro nějž byla založena.
Komise měla 6 členů.

Komise sociální a zdravotní
V rozsahu působnosti má sociální péči o občany a preventivní působení na ně. V roce 2009 se
uskutečnilo celkem 5 jednání, komise měla 8 členů. Předsedkyní byla Bc. Kristina Adamcová.

Komise pro občanské záležitosti
Komise organizovala kulturní a společenskou činnost v obci. Komise se v roce 2009 setkala
celkem 2x a měla 7 členů, předsedou byl p. Karel Ostárek. Od 1. 1. 2009 se stala novou
členkou komise pro občanské záležitosti p. Barbara Plaskurová, která nahradila p. Jarmilu
Mlýnkovou, která ukončila svou činnost v komisi k 31. 12. 2008.

Komise mládeže, sportu a pro volný čas
Řešila problematiku volnočasových aktivit dětí a mládeže. V roce 2009 se uskutečnilo celkem
5 jednání a někteří členové komise se také účastnili jako organizátoři akcí pro veřejnost.
Komise měla 8 členů a předsedou byl Mgr. Herbert Pavera. Hosté na jednáních byli – p.
Jaroslav Loskot, Ing. Radim Herudek, Ing. Lenka Mušálková, p. Martin Bortlík. Od dubna 2009
se stal novým členem této komise p. Jan Dominik, který nahradil p. Lukáše Juráška.

Informace o obecním úřadu

Obecní úřad tvoří starosta, zástupce starosty a pracovníci tohoto úřadu. Starosta obce i jeho
zástupce jsou pro výkon svých funkcí uvolněni. Dále pracuje na OÚ celkem 12 pracovníků.
Jejich pracovní náplň je následovná:

- p. Marcela Bochňáková – referentka pro matriku a sociální věci
- p. Renáta Řehořová – ekonom,účetní
- p. Janetta Gratzová – referentka na sekretariátu starosty
- p. Eliška Vitásková – referentka OÚ – hospodářka
- p. Gabriela Bočková – referentka pro majetkové a pozemkové záležitosti, kulturu
- p. Ing. Miroslav Selingr – vedoucí stavebního úřadu
- p. Jakub Josefus – referent stavebního úřadu
- p. Ing. Radim Herudek – samostatný referent
- p. Eva Hanzlíková – knihovnice

- p. Marie Tvarůžková – knihovnice (na poloviční úvazek) – od 7. 9. 2009 Bc. Jana Štěpáníková
- p. Anna Lasáková – sociální pracovnice (na poloviční úvazek)
- p. Lenka Jiříková – uklízečka
- p. Kateřina Mrovcová – toho času na mateřské dovolené

Dále u OÚ v roce 2009 na dohodu o pracovní činnosti a provedení práce pracovalo 81 osob,
z toho 19 dobrovolných hasičů, kteří se střídali v pohotovosti provádění hasebních a
záchranných prací při zásahu a dalších 22 osob, které pracovaly u voleb do Evropského
parlamentu v okrskových volebních komisích.

Průměrná hrubá mzda „stálého“ zaměstnance OÚ činila v roce 2009 21.715,- Kč (v roce 2008
to bylo 21.052,- Kč).

Stavební úřad zpracoval v roce 2009 celkem 437 podání, z toho 343 pro katastrální úřad
Bolatice. Ostatní korespondence činila 130, podání celkem 567.

Knihovna měla v roce 2009 celkem 17 111 knih pro dospělé a děti, jak literatura krásná, tak
naučná. Celkový počet čtenářů byl 639, z toho 236 čtenářů do 15 let. Knihovnu navštívilo
celkem 6 117 návštěvníků a vypůjčili si celkem 29 616 knih (svazků).

Podatelna obecního úřadu zpracovala celkem 1 324 podání – žádosti, sdělení, objednávky,
vyjádření apod. Od 11/2009 fungovaly také datové schránky, v roce 2009 jich bylo 25. Na
úřední desce OÚ Bolatice bylo zveřejněno 153 listin.

Kulturní a společenský život v obci je na velmi vysoké úrovni díky spolkům, organizacím,
místním i ostatním podnikatelům a fungující komisi pro občanské záležitosti. I v roce 2009 se
v obci uskutečnily již tradiční akce – např. Obecní ples, Vítání jara, Dožínky, Den strašidel.
Byly uspořádány 2 zájezdy do divadel, 4 koncerty dechové hudby, 2 akce pro seniory a cca 60
akcí pro veřejnost. V kronice uvádím jen ty „nejdůležitější = větší“ akce, celkový výčet akcí
naleznete ve Výroční zprávě starosty obce za rok 2009.

Významné události; kulturní a společenské akce

I v roce 2009 byl kulturní a společenský život v obci velmi bohatý:

31. 1. 2009

Obecní ples

21. 2. 2009

Pochování basy

24. 2. 2009

Rozloučení s masopustem a pochováním basy

28. 2. 2009

Dívka roku

15. 3. 2009

Vítání občánků

22. 3. 2009

Vítání jara

27. 3. 2009

Koncert Evy a Vaška

12. 4. 2009

Farní ples

19. 4. 2009

Pochod a běh Bolatice

23. 4. 2009

Den Země

25. 4. 2009

Divadelní představení Záskok

29. 4. 2009

První veřejná projekce o obci Bolatice

30. 4. 2009

Stavění májky ve skanzenu

23. 5. 2009

Cesta za pohádkou
Francouzské odpoledne

28. 5. 2009

Mini školní akademie

30. 5. 2009

Kácení máje na Borové
Koncert dechové hudby

22. 6. 2009

Rozloučení se školou (žáci 9. tříd)

26. – 28. 6. 2009

Sportovní slavnost

4. 7. 2009

Borovský totem

17. 7. 2009

Hlukfest

1. 8. 2009

Country festival Křeménky 2009

9. 8. 2009

Hasičská slavnost, koncert dechové hudby

14. – 16. 8. 2009

Lanparty

23. 8. 2009

Hasičská slavnost na Borové

29. 8. 2009

Dožínky
Štrasenfest na Borové

11. 9. 2009

Indiánské léto (dodatečné rozloučení se školkou)

19. 9. 2009

Den otevřených dveří na ČOV

22. 9. 2009

Evropský týden mobility

7. 10. 2009

Drakiáda

13. 10. 2009

Dny zdraví

18. 10. 2009

Setkání schol

23. 10. 200

Zábavný pořad Z. Izera a P. Freunda

26. 10. 2009

Den strašidel

15. 11. 2009

Vesnická zabijačka

18. 11. 2009

Veřejné fórum

25. 11. 2009

Kino pro seniory

6. 12. 2009

Vánoční besídka SNS s mikulášskou nadílkou

12. 12. 2009

Setkání s podnikateli

19. 12. 2009

Koledy na skanzenu

24. 12. 2009

Zpívání koled na náměstí v Borové

Bezpečnostní situace v obci; kontroly a jejich výsledky

Bezpečností v obci se zabývala jak Policie ČR, tak Městská policie Kravaře na základě
veřejnoprávní smlouvy z roku 2005. Policie ČR spolupracovala s OÚ Bolatice a snažila se řešit
problémy, které tížily obyvatele obce.

V roce 2009 došlo na území obce ke spáchání 15 trestných činů a 112 přestupků. 15
trestných činů bylo spácháno s celkovou způsobenou škodou ve výši 247.550,- Kč. Z těchto
trestných činů bylo 8 skutků, u kterých byl pachatel známý.

Na území obce bylo evidováno 112 přestupků s celkovou způsobenou škodou 21.149,- Kč,
což je o 83 přestupků více než v roce 2008. Nárůst je způsoben započítáním přestupků proti
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, které byly vyřízeny blokovou
pokutou.

Na území obce bylo způsobeno 8 dopravních nehod s hmotnou škodou ve výši 303.500,- Kč,
kdy byly 2 osoby zraněné těžce a 1 osoba lehce. Tyto dopravní nehody byly prošetřovány
skupinou dopravních nehod dopravního inspektorátu územního odboru vnější služby PČR
Opava. Spolupráci s OÚ zajišťoval vedoucí oddělení npor. Ing. Ivo Lasák.

Městská policie Kravaře působila v obci již čtvrtým rokem. Službu v Bolaticích vykonávali za
Městskou policii Kravaře tito strážníci – Martin Dehner, Tomáš Rusek, Josef Adamčík a
vedoucí strážník Libor Pospiech.

Strážníci se v obci střídali v nepravidelných intervalech podle interního rozpisu směn (2
hodiny týdně). Městská policie Kravaře kontrolovala pravidla silničního provozu, zejména
neoprávněné stání vozidel, vjezd do míst, kde je to místní úpravou zakázáno, pohyb chodců
na komunikacích, jízdu na jízdních kolech. Ke zlepšení v obci došlo v situacích – nedovolené
parkování na chodnících především v části Borová, porušování zákazu stání na ulicích
Slunečná, Padoly a Sokolovská, snížení průjezdových rychlostí automobilů projíždějících obcí
– díky mobilnímu radaru městské policie i ukazatelům rychlosti pevně nainstalovaných na
sloupech při vjezdech do obce ze směru od Borové a od Albertovce. Dalším palčivým
problémem bylo nedodržování dopravních značek s povolenou dobou pro parkování (2
hodiny) na parkovištích u obchodního domu na Hlučínské ulici.

Dne 4. 9. 2009 byla v nočních hodinách provedena preventivně represivní akce zaměřená na
dodržování zákazu nalévání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a hru osob
mladších osmnácti let na výherních hracích automatech. Ve spolupráci s policisty Obvodního
oddělení Policie ČR v Kravařích a pracovnicí odboru sociálních věcí při MěÚ Kravaře byla
zkontrolována 3 pohostinská zařízení – restaurace BRASCHKE, C BAR, U HASIČŮ (v Borové).
Kontrola ve výše uvedených zařízeních byla negativní – bez zjištění podnapilých mladistvých
osob.

Kontroly a jejich výsledky

V průběhu roku 2009 byla na obecním úřadě provedena řada kontrol:
- kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém
pojištění za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2008
- kontrola na financování akce „Rekonstrukce koupaliště Bolatice“ z dotačního listu 2
Podpora rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu, poskytnuté
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
- kontrola přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2008
- kontrola provedená na základě pověření č. 160/12/2009 ředitelky krajského úřadu – výkon
přenesené působnosti obecního úřadu na úsecích vodního hospodářství, odpadového
hospodářství, ochrany ovzduší a ochrany přírody a krajiny zaslaný Krajským úřadem MSK, 28.
října 117, 702 18 Ostrava
- kontrola na základě pověření č. 166/10/2009 ředitelky krajského úřadu na úseku obecního
stavebního úřadu
- kontrola provozování vodovodu pro veřejnou potřebu obcí Bolatice a Borová
- kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného
- kontrola dílčího přezkoumání hospodaření obce Bolatice
- kontrola vedení matričních knih a sbírek listin

V roce 2009 bylo provedeno celkem 9 kontrol, u 7 kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky,
u dvou byly zjištěné nedostatky ihned odstraněny.

Další údaje o obci

- v průběhu roku 2009 vydala obec 6x Bolatický zpravodaj (vždy na konci každého sudého
měsíce), zpravodaj byl vydáván barevně, od dubna ve velikosti jen o málo větší než A4;
součástí zpravodaje byl i dotazník o kvalitě života občanů, smlouva o využívání systému
nakládání s komunálním odpadem, výsledky dotazníkového šetření, dotazník k ověření
výsledků veřejného fóra

- o dění v obci byli občané informováni i místním rozhlasem, na vývěskách obce, na
internetových stránkách obce a akce obce byly prezentovány na internetové televizi
www.hlucinsko.tv

- činnost obce byla prezentována také v regionálním tisku (Mf Dnes, Deník, Region Opavsko)
a také v Českém rozhlase

- v roce 2009 získala obec 3. místo v třídění odpadů v soutěži „O keramickou popelnici“
v kategorii obcí a měst nad 4 000 obyvatel v MSK

- v soutěži „Obec přátelská rodině“ postoupila obec mezi 6 finálových obcí

- na 3. místě skončila obec v mezinárodní soutěži The Livcom Awards 2009 v kategorii obcí a
měst do 20 000 obyvatel celosvětově

Pro veřejnost uspořádal obecní úřad tyto akce
6. 4. 2009

jednání zástupců spolků s představiteli obce Bolatice

15. 4. 2009

setkání s občany

20. 4. 200

setkání s občany řadových domů

29. 4. 2009

první veřejná projekce o obci Bolatice

13. 5. 2009

veřejná schůze na Borové

29. 7. 2009

setkání představitelů obce Bolatice se zástupci firem
působících v průmyslové zóně Bolatice

16. 11. 2009

beseda „Nástrahy reklamy – aneb, jak z reklamy nezblbnout“

18. 11. 2009

veřejné fórum „Zdravá obec Bolatice“

Také v tomto roce se rozvíjela spolupráce s podnikateli. Obec poskytovala podnikatelům
informace o možnostech čerpání dotací z EU, státu. Řada podnikatelů se zúčastnila setkání
představitelů Sdružení obcí Hlučínska s podnikateli a zemědělci z regionu, které se
uskutečnilo v březnu v Kravařích. Několik místních firem a podnikatelů se podílelo na
výstavbě v obci nebo jako dodavatelé pro stavby v obci – DK1 Ing. D. Kozel, Isotra žaluzie,
APE p. A Pěcháčka. Místním podnikatelům v oblasti pohostinství umožnila obec prodej na

akcích obce. Místní podnikatelé i přes období krize přispívali spolkům a organizacím na
činnost a podpořili i akce obce Bolatice. K největším sponzorům akcí OÚ a obce Bolatice
v roce 2009 patřila: fa Norbert Rybka, Isotra a.s., LB GASTRO s.r.o., Stanislav Šimeček – krby a
kachlová kamna, MUDr. David Onderka, Zahradnictví Mazal, ALBREKO s.r.o., DUDA –
obchodní a stavební společnost s.r.o., Alois Pěcháček – elektromontáže, služby.

Spolky v obci, spolupráce s nimi

I v tomto roce rozvíjely v obci činnost všechny spolky a organizace. V obci působilo přes 20
spolků:
Fotbalový klub

SDH Bolatice

Hokejový klub

SDH Borová

Šachový klub

Slezsko-německý svaz

Volejbalový klub

Český svaz zahrádkářů

Stolní tenis

Myslivecká společnost Křeménky

Klub českých turistů

Klub seniorů

Fitnesstudio JUMI

Český svaz chovatelů včel

Dětská organizace Kondor

Svaz chovatelů holubů

Burianky

Letecké modelářství

Airsoft Bolatice

Futsalový klub

Římskokatolická farnost Bolatice

Chrámové sbory, seskupení mládeže,
seniorů, maminek

Dále v obci působily oddíly košíkové a florbalu, chovatelé služebních psů byli zapojeni
v kynologickém klubu na Albertovi.

V obci fungovaly i skupiny sportovců, které neměly oficiální statut – jednalo se o skupiny
fotbalistů Rudý vrch, Maracana, Borová, vyznavači nohejbalu. Mladí občané se věnovali
bruslení na kolečkových bruslích a jízdě na skateboardech.

Sbor dobrovolných hasičů Bolatice
Ke konci roku 2009 měl sbor celkem 149 členů, z toho bylo 16 žen a 8 hasičů do 18-ti let. SDH
Bolatice řídil 21členný výbor, který se scházel 1x měsíčně. Starostou byl p. Josef Balarin,
velitelem p. Radek Slivka. Na začátku roku uspořádal sbor výroční valnou hromadu a
zorganizoval školení požárních hlídek. Pro veřejnost uspořádali hasiči společenský ples
s pochováním basy, v době velikonočních svátků drželi čestnou stráž u Božího hrobu.

V květnu se zúčastnili Svatofloriánského setkání hasičů okresu Opava v Pusté Polomi,
Svatofloriánského setkání našeho okrsku v Třebomi a Svatofloriánského setkání polských
hasičů na Hoře Svaté Anny.

V červenci se zástupci hasičů zúčastnili slavnostního zahájení hasičské olympiády CTIF
v Ostravě, ve které obsadilo naše družstvo 5. místo z 20 nominovaných družstev. 9. srpna
uspořádali hasiči na hřišti FK Bolatice tradiční hasičskou slavnost, jejíž součástí bylo i další
kolo soutěže družstev „Moravskoslezský pohár“, ve kterém se naše družstvo A umístilo na 4.
místě a družstvo B na 8. místě.

12. září 2009 zorganizovali hasiči v Bolaticích v rámci projektu EU „Přeshraniční spolupráce
Bolatice – Rudy 2009“ již 3. společnou odbornou přípravu českých a polských hasičů. V říjnu
zorganizoval sbor dvě soutěže mladých hasičů.

V roce 2009 zasahovali hasiči z Bolatic u 27 mimořádných událostí, z toho u 11 požárů, 4
živelných pohrom a 3 dopravních nehod. Největším zásahem byla účast při záchranných a
likvidačních pracích při červnové bleskové povodni na Novojičínsku. Členové jednotky se
zúčastnili různých školení, ve spolupráci s firmou Lanex a.s. testovali velkokapacitní vaky na
vodu. Jednotka absolvovala 4 námětová cvičení, největším byl nácvik zásahu v podniku PF
Plasty Chuchelná. Jednalo se o mezinárodní česko-polské cvičení. Dále prováděli členové SDH
Bolatice odkalování hydrantů i čištění kanalizačních vpustí v obci. Věnovali se údržbě
hasičské techniky a objektu hasičské zbrojnice. Pomáhali obci při pořádání různých
kulturních a společenských akcí – masopustní průvod, Den Země, Dožínky, Den strašidel, Den
bez aut a další.

Dětská organizace Kondor
V roce 2009 měla organizace celkem 67 členů. Při skupině Vesmír existovaly tyto oddíly –
Arakis (22 členů), Orion (21 členů), KPSV (24 členů). V průběhu roku 2009 byla kompletně
vyměněna stará okna na východní straně základny za okna plastová a byly vymalovány
příslušné místnosti. Skupina Vesmír uspořádala pro děti spoustu akcí – mezi největší patřily 2
letní tábory v Klokočůvku na Slovensku. Dále to byly víkendové a vícedenní akce – jarní
tábor, 19 let oddílu Orion, víkendovky, Podzimní tábornické hry. Mezi jednodenní akce patřil
úklid v přírodě v rámci Dne Země a výlet do Aquaparku v Kravařích. V roce 2009 zaznamenala
základna úbytek členů. Vedoucím skupiny byl p. Pavel Koch.

Klub seniorů
Klub seniorů měl v roce 2009 55 členů a scházel se každou poslední středu v měsíci na
hasičské zbrojnici, v létě na skanzenu, někdy na zahrádkářské chatě. Některé ženy vytvořily
skupinku, která vystupovala se scénkami a písněmi z Hlučínska a se scénkami podle
spisovatelky Jany Schlossarkové. Tato skupinka žen natočila v roce 2009 své první DVD
s těmito scénkami pod názvem Jak baby na Prajzské za jazyk drža. Soubor vystupoval také
s tanečními vystoupeními, např. parodie břišních tanců nebo Pražské Pepíky 30. let.

Klub i tento rok uspořádal Krmášovou zábavu pro seniory obce a také ples pro seniory.
Rovněž pořádal zájezdy, kterých se mohli zúčastnit všichni, kdo měli zájem.

Fotbalový klub Bolatice
Patří mezi největší spolky v obci. K 31. 12. 2009 byl stav členské základny 444 členů.
Začátkem ledna začala s jarní přípravou všechna družstva. 23. ledna uspořádal klub tradiční
sportovní ples, který navštívila i řada lidí z okolí. V únoru pak proběhla výroční valná
hromada.

Fotbalová část začala zimní přípravou, která probíhala v prostorách haly základní školy,
v okolních terénech a na hřišti. K přípravným utkáním využíval klub jak své hřiště, tak hřiště
s umělým povrchem v Koutech, Kylešovicích a v Hlučíně. Pro žákovská družstva byly ve
spolupráci s OÚ Bolatice připraveny tři halové turnaje ve sportovní hale ZŠ, kterých se

zúčastnila i družstva z okolí. Během zimní přípravy a jarních částí soutěží pracovali u mužstev
tito trenéři:

muži „A“ – Rudolf Rataj, který se staral i o celý areál
muži „B“ – Jiří Šula
dorost – Rostislav Thomas
starší a mladší žáci – Robin Obrusník, David Steffek
nejmenší žáci – Jaroslav Nawrath, David Kotík, Aleš Theuer

V březnu 2009 skončila ve funkci ekonomky a pokladní klubu paní Lucie Teuerová, kterou
nahradila Ing. Lenka Mušálková.

Před zahájením mistrovských jarních soutěží odešli na hostování – Michal Jašek do Kravař,
Jan Vehovský do Kozmic, Petr Kupka do Dolního Benešova, na technický přestup do Hlučína
odešel z žáků Tomáš Freit, do Mokrých Lazců odešel Václav Hrubý. Naopak na hostování do
Bolatic přišli – Honza Goldmann z Dolního Benešova a Zdeněk Duda také z Dolního Benešova.
V letních měsících byla naplánována řada diskokarnevalů, která se z důvodu nepříznivého
počasí neuskutečnila. Dlouhotrvající prudké lijáky rovněž neumožnily uspořádání sportovní
slavnosti za účasti hostů z družebních vesnic. Kvůli výkyvům počasí se nepodařilo zajistit
dostatek finančních prostředků pro FK Bolatice, a tak musel pomoci obecní úřad. V průběhu
jarních a letních měsíců zapůjčil klub svůj areál k pořádání kulturních a společenských akcí
organizacím a spolkům z Bolatic.

Během prázdnin se bolatičtí žáci zúčastnili mezinárodního fotbalového turnaje v Prešově. Po
letní přestávce došlo ke změnám na trenérských postech. Po 4 letech skončil u mužstva „A“
Rudolf Rataj, kterého nahradil Tomáš Burian. Trenérský tým přípravky posílil Libor Ševčík. Na
další hostování byli uvolněni – Michal Jašek do Kravař, Michal Ballarin do Oldřišova a Jan
Vehovský do Kozmic. Hostování v Bolaticích bylo prodlouženo Janu Goldmannovi z Dolního
Benešova. Po dlouhých letech se do Bolatic vrátil Radim Fus.

V létě bylo díky obecnímu úřadu dokončeno osvětlení náhradní hrací plochy. V listopadu bylo
slavnostně otevřeno mini hřiště s umělým povrchem v areálu FK. Na financování tohoto

projektu se podílela z části obec Bolatice a 1 milion korun získal klub z českomoravského
fotbalového svazu.

Na konci podzimu se někdo pokusil odcizit sekací techniku. Jen díky duchapřítomnosti
hospodáře se pachatelům nepodařilo obě sekačky odvézt.

Sbor dobrovolných hasičů Borová
V roce 2009 měl sbor 74 členů a pracoval s rozpočtem 25 000 Kč. 14. února uspořádal sbor
hasičský ples, 23. srpna soutěž hasičských družstev, 12. prosince předvánoční zabijačku. SDH
Borová pomáhal také na akcích, které pořádal OÚ Bolatice spolu s Osadním výborem –
maškarní ples pro děti, Kácení máje na Borové, dechový koncert na náměstí, bolatické
dožínky. Členové sboru odpracovali celkem 1419 hodin v rámci brigádnické činnosti (kontrola
hydrantů a požárních nádrží, čištění kanálových vpustí, úklid a úprava terénů kolem hasičské
zbrojnice a ve sportovním areálu, výroba sportovního nářadí pro hasičský sport, celosezónní
sekání trávy). I v roce 2009 se družstvo mužů pravidelně zúčastňovalo soutěží Opavské ligy,
kde se celkově umístilo na 2. místě. V soutěži Moravskoslezský pohár získalo družstvo 2x 6.
místo, 1x 7. místo, 1x 8. místo. V okrskovém kole se umístili na 3. místě.

Slezsko – německý svaz Bolatice
V únoru 2009 se členové svazu zúčastnili 2. setkání svazů německých menšin našeho
regionu, které se konalo v Kulturním domě v Bolaticích, a pořádal ho SNS Opava spolu se SNS
Bolatice. V dubnu proběhla výroční členská schůze. V květnu byla v kostele sv. Stanislava
sloužena slavná mše svatá jako poděkování za ukončení 2. světové války a za padlé vojáky
obou světových válek. Svaz také uspořádal oslavu Dne matek v kulturním domě. V srpnu se
sedm členů SNS Bolatice zúčastnilo v Plzni sjezdu Ackermann – Gemeinde, který se poprvé
konal na území našeho státu. V září uspořádal svaz zájezd do Moravské Třebové na „Dny
německé kultury Hřebecka“. 28. září byla v kostele sv. Stanislava sloužena mše svatá
v německém jazyce na počest sv. Hedviky, patronky Slezska. V říjnu členové svazu opravili
střechu hospodářské budovy ve skanzenu (vlnitý eternit byl nahrazen šindelem). V prosinci
byla uspořádána v kulturním domě tradiční vánoční oslava pro celou obec Bolatice.

Český zahrádkářský svaz
V roce 2009 se členům svazu podařilo vyměnit stará okna v celém přízemí. Výstava v tomto
roce uspořádána nebyla. O přednášky zahrádkářů nebyl takový zájem, jak by si členové přáli.
Bylo použito nové hnojivo pod značkou PRP. Jednatel Erich Duxa navštívil třídenní oblastní
školení v Ostravě – Zábřehu. Konala se obsáhlá přednáška o pěstování švestek, o všech
nových odrůdách, které se objevily na trhu, dozvěděli se mnoho nového o pěstování vína a
zeleniny.

Myslivecká společnost Křeménky
Členové spolku uspořádali 10. ledna myslivecký ples, který patřil v Bolaticích vždy k těm
vyhlášeným. V zimě myslivci pravidelně přikrmovali zvěř. 26. února se konala výroční členská
schůze, 7. března proběhlo celostátní sčítání zvěře. Bylo napočítáno 62 ks srnčí zvěře, 148
zajíců, 60 bažantů a 58 koroptví. Členové spolku na jaře opravovali v okolí své chaty,
vysazovali nové stromy. V rámci Dne Země vysazovali členové listnáče i borovičky na svah
nad hrází poblíž Chuchelenského lesa, dosazovali také polní aleje a ošetřovali již vzrostlé
stromy. 5. července proběhla Myslivecká slavnost tentokrát obohacená o Oldies párty p.
Bochňáka. První srpnovou sobotu uspořádali členové již 10. ročník Country festivalu, jehož
lákadlem byla známá moravská kapela p. Pavlici – Hradišťan. Ve funkci správce chaty na
Křeménkách vystřídal p. Kašný pana Jařába. V září zemřel dlouholetý člen p. Složil. Na podzim
se podařilo opravit část dřevěného ochozu chaty v Křeménkách. Členové vypomohli
s pořádáním všestranných zkoušek ohařů, proběhly rybářské závody v remízce na Kamenci i
ukázka přírodního lovu za pomocí sokolnických dravců.

Římskokatolická farnost Bolatice
Patří mezi největší neoficiální organizace v Bolaticích, okolo 80% občanů se hlásí k římskokatolické církvi. Ve dnech 9. a 10. ledna 2009 se uskutečnila tříkrálová sbírka, vybralo se (i
s Borovou) 86. 468 Kč.

Zástupci farnosti informovali veřejnost o svých aktivitách v obecním zpravodaji, na
internetových stránkách obce i ve svém měsíčníku „Studánka“. Otec Przemyslaw
spolupracoval s obcí při propagaci akcí OÚ a některé akce podpořil i svou účastí.

Na přelomu března a dubna se uskutečnila pro farnost sbírka na opravu střechy kostela,
která vynesla přes 530.000 Kč. 12. dubna se v kulturním domě konal Farní ples. V květnu
probíhaly ve všední dny po večerní bohoslužbě májové pobožnosti. Ve čtvrtek 21. 5. jsme
slavili Nanebevstoupení Páně. Od pátku 22. 5. do neděle 24. 5. byl pro děti připravující se na
první svaté přijímání připraven tábor v Kunčicích pod Ondřejníkem. Na 31. 5. připadla
slavnost Seslání Ducha Svatého, po odpolední mši svaté se konal na farní zahradě Farní den.
7. 6. – slavnost Nejsvětější Trojice – v tento den také přistoupily děti k 1. sv. přijímání. 11. 6.
– svátek Nejsvětějšího Těla a Krve Páně (Boží Tělo) – po mši následoval průvod s Nejsvětější
Svátostí po ulicích naší obce ke čtyřem oltářům. Na 14. 6. připadl bolatický odpust – jedná se
o slavnost sv. Stanislava, biskupa a mučedníka, patrona našeho kostela.

Od 1. 7. začala platit změna začátku nedělních mší, a to v 8,30 hod. a ve 14,30 hod. Koncem
července opravila firma p. E. Stromského střechy bočních lodí kostela. Od září probíhala ve
farnosti katecheze pro dospělé, modlitebně formační společenství seniorů „La vie
Montante“, společenství maminek, setkání společenství mladých, společenství „trochu
starších“ mladých, společenství varhaníků, scholy, ministrantů, podávajících sv. přijímání,
lektorů.

13. září udělil otec biskup František V. Lobkowicz svátost biřmování. V neděli 18. 10. se
uskutečnilo v kostele setkání schol z 15 obcí regionu Hlučínsko. 15. listopadu jsme slavili
bolatický krmáš – výročí posvěcení kostela. 28. listopadu probíhalo v sále hasičárny pletení
adventních věnců, 29. 11. byla 1. adventní neděle. V době adventu probíhaly v úterý, středu,
čtvrtek a pátek rorátní mše svaté s adventní soutěží pro děti v 6,30 hod. 19. prosince byla
sloužena mše svatá za obec a její obyvatele u příležitosti 759. výročí první písemné zmínky o
obci Bolatice.

TTC Bolatice – stolní tenis
V roce 2009 je hodnocen konec sezóny 2008/2009 a první polovina soutěže 2009/2010.
V obou případech měl TTC Bolatice stejný počet družstev a družstva byla obsazena stejnými
hráči. Za družstvo TTC Bolatice „A“ nastoupili Vítězslav Burdík, Hubert Vavřínek, Jan Polák a
Kamil Musiol. Toto družstvo skončilo na 2. místě. V sezóně 2008/2009 obsadil Vítězslav
Burdík 3. místo v úspěšnosti. Družstvo TTC „B“ hrálo ve složení Jiří Ricka, Petr Kramář, Martin

Fojtík, Jakub Rataj. V sezóně 2008/2009 skončilo toto družstvo na 6. místě, v další sezóně mu
patřil střed tabulky. Z družstva „B“ se Petr Kramář a Jiří Ricka dostali do TOP 12 I. třídy, tzn.
12 nejlepších hráčů dané soutěže. Družstvo TTC Bolatice „C“ hrálo OP II. třídy ve složení
Tomáš Schimetzek, Marek Jařab, Jan Kostřica, Michal Suchánek a Rostislav Suchánek.
V sezóně 2008/2009 skončilo družstvo „C“ na 8. místě. Do TOP 12 II. třídy se dostali Tomáš
Schimetzek (3. místo) a Marek Jařab (5. místo). TTC Bolatice dorost hrálo ve složení Radim
Schimetzek, Jiří Ricka ml., Filip Fojtík. V okresním přeboru dorostu se družstvo umístilo na
posledním 5. místě. Ostatní družstva dorostu v této soutěži mají větší mládežnické základny.

Futsalový klub Shooters Bolatice
Rok 2009 byl ze sportovního hlediska úspěšný pro oba celky týmu Shooters Bolatice, tedy
družstvo „A“ a družstvo „B“. Mužstvo „A“ nastoupilo po loňském postupu poprvé do soutěže
Moravskoslezský přebor, ve kterém hrálo celkem 16 družstev. Po celou dobu se mužstvo
pohybovalo na nejvyšších příčkách tabulky. Ke konci soutěže získalo mužstvo 5. místo.
Náhradní mužstvo Shooters „B“ dokázalo postoupit také do vyšší soutěže, ve které se
umístilo na 6. místě z celkových 16 mužstev. Také v roce 2009 zorganizoval klub letní turnaj
v minikopané „O pohár starosty obce“, který se konal na hřišti FK v rámci sportovní slavnosti.
Těsně před Vánocemi byl uspořádán „Vánoční shooters cup“. Oba turnaje byly určeny pouze
pro občany a rodáky z Bolatic a Borové.

Klub turistů
I v tomto roce uspořádal klub řadu akcí za poznáním blízkého okolí i dalekých krajin, kterých
se zúčastnila řada členů. Nejdůležitější akcí byla určitě tradiční „Bolatická 20“, které se
zúčastnilo necelých 400 pochodujících, běžců a pořadatelů. Mezi další akce patřil dvoudenní
autobusový zájezd do Českého ráje a Českého Švýcarska, který proběhl v květnu; dále to byl
zájezd do Alp – italské Dolomity, Pochod pre všetkých v Dol’anech, pochod Bílá Opava –
Jeseníky, autobusový zájezd na Praděd a mnoho dalších. Finanční prostředky získával klub
výběrem členských příspěvků, výtěžkem ze zájezdů, příspěvky od sponzorů a především
příspěvky obecního úřadu na pokrytí nákladů pochodu a běhu a na účast turistů z družební
obce Dol’any ze Slovenska.

Svaz chovatelů poštovních holubů
V roce 2009 se závodní sezóna skládala z 21 závodů – Pardubice, Horní Počernice, Louny,
Chomutov, Dochov, Cheb, Aschafenburg, Holdorf, Hannover, Maastricht, Oostende. V těchto
závodech se na 1. místě umístil p. Emil Vitásek z Borové, na 2. místě p. Florián a p. Tomíček
z Borové, na 4. místě p. Rudolf Duda z Bolatic a na 6. místě se umístil p. Karel Konečný
z Bolatic.

Závodní sezóna holoubat se skládala z 5závodů – Vysoké Mýto, Chrudim, Přelouč,
Poděbrady, Praha – Dubeč. V této soutěži se na 1. místě umístili p. Florián a p. Tomíček
z Borové, na 2. místě p. Rudolf Duda z Bolatic, na 3. místě p. Emil Vitásek z Borové a na 6.
místě skončil p. Karel Konečný z Bolatic.

Hokejový klub Bolatice
6. ročník amatérské hokejové ligy (AHL) měl prakticky totožný průběh jako ročník minulý.
Jedinou změnu představovaly nové tváře v mužstvech soupeřů. První zápasy byly odehrány
v září 2009 a poslední v květnu 2010. Jelikož se nezměnil počet účastníků, tak zůstal stejný i
hrací systém. Po odehrání dvoukolové základní části a následném rozdělení týmů dle
umístění se odehrála část nástavbová. Bolatický tým se umístil po základní i nástavbové části
na konečném 5. místě. V roce 2009 nastupovalo mužstvo HC Bolatice prakticky ve stejném
složení jako loni:
brankáři – Duda Václav, Bortlík Martin
obránci – Otáhal Pavel, Bortlík Jiří, Sněhota Libor, Nevřela Pavel, Kamrád René
útočníci – Motyka Radek, Wittek Lukáš, Boček Tomáš, Kalužík Marek, Harazim Jiří, Návrat
Lukáš, Vehovský Jan, Konupka David, Nestroj Lukáš.

Šachový klub 1935
V roce 2009 měl klub 23 členů, z toho 10 mládežníků. Další žáci (neregistrovaní) navštěvovali
kroužek šachů a společně s registrovanými se zúčastnili mládežnických šachových turnajů. Ve
škole je pak pravidelně pořádán velikonoční a vánoční šachový turnaj, kterých se účastní
okolo 20 žáků. Mezi velké úspěchy patří 1. místo v Přeboru škol v okrese a postup do
krajského přeboru. Tým hrál ve složení: Ondřej Duda, Pavel Nawrath, Jakub Osmančík. 1.
místo v okresním přeboru jednotlivců do14 let získal Ondřej Duda. Starší šachisté hráli

Okresní soutěž, ve které obsadili 4. místo. Reprezentovali je – Milan Sněhota, Jan Káč, Josef
Stareček, Florian Plaček, Miroslav Vavroš, Pavel Pavera, Gerhard Dihel, Libor Barvenčík,
Alfons Pašek.

Volejbalový klub Bolatice
V roce 2009 zahájil klub sezónu 7. února, kdy se ve sportovní hale v Bolaticích konal turnaj
smíšených družstev, kterého se účastnilo 10 týmů. Na 1. místě skončilo bolatické družstvo
Mlátičky, na 2. místě Hromkočky a na 3. místě tým Bolatice. OÚ Bolatice sponzoroval
pronájem haly a také poskytl poháry pro vítěze s volejbalovou tematikou.

Na podzim roku 2008 odstartovala historicky první okresní volejbalová soutěž smíšených
družstev, která byla zakončena závěrečným „velkým“ halovým turnajem 28. března 2009
v Hlučíně. Tým Bolatic získal historicky první pohár Okresních smíšených družstev ve
volejbale. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 25. srpna 2009 v sídle ČSTV Opava. 14.
března se klub poprvé účastnil turnaje smíšených družstev v Opavě, na kterém hrálo celkem
12 družstev. Družstvo Bolatic skončilo na 2. místě a obdrželo i cenu za nejlepší hráčku jarního
turnaje, kterou se stala Monika Herudková. 6. června se v areálu starých tenisových kurtů u
koupaliště v Hradci nad Moravicí uskutečnil Božkov Smeč, kde se bolatické družstvo umístilo
na 5. místě z celkových 16 týmů. Smíšeného turnaje s názvem Volejbalová Vřesina 2009 se
účastnilo 7 družstev, ve kterém se na 1. místě umístilo bolatické družstvo Hua team, na 2.
místě skončil bolatický tým Mlátičky a na 3 místě tým Rebelové. 17. října se klub již podruhé
účastnil amatérského smíšeného volejbalového turnaje na Kolofikáči v Opavě. Tohoto klání
se účastnilo celkem 14 družstev a tým z Bolatic skončil na 4. místě.

Airsoft Team Bolatice
V roce 2009 zaznamenal Airsoftový tým Bolatice mnoho drobných změn. Tým navázal
kontakt a zároveň kvalitní spolupráci s týmem ze Zábřehu. V roce 2009 byl také zaznamenán
upadající zájem několika členů, kteří z nedostatku času neměli na tento koníček čas. Ale i
přesto se bolatickému týmu dařilo účastnit se airsoftových bitev v dostačujícím počtu.
V průběhu roku 2009 získal mnoho nových zkušeností military oddíl. Zúčastnil se náročné
letní operace třídenního přežití v týlu nepřítele, kdy musela hlídka se zátěží v plné výzbroji
překonat terén Oderských vrchů. Operace byla spojena s pomocí při bourání letního tábora

organizace Kondor. Oddíl military přišel během roku 2009 o jednoho člena, a tak měl pouze
členy tři, což nebyl ani tak velký problém, protože u military je důležitější kvalita než kvantita.
Oddíl si pořídil poloprofesionální pozorovací dalekohled, který je pro činnost military
nepostradatelný. Military oddíl začal v roce 2009 spolupracovat s obecním úřadem ohledně
bezpečnosti v obci.

Český svaz chovatelů včel
V roce 2009 došlo v ČSV ZO Bolatice ke změně výboru. Ze zdravotních důvodů opustil funkci
předsedy p. Erich Vilášek z Bolatic, kterého nahradil p. Josef Benek z Dolního Benešova,
funkci jednatele opustil p. Oskar Barvenčík z Píště, nahrazen byl p. Markem Holleschem
z Bolatic, funkci pokladníka opustil p. Jindřich Klučka z Vřesiny, nahrazen byl p. Jiřím
Chřibkem z Dolního Benešova. Tato sezóna nebyla pro včelaře moc příznivá. Kvůli mírné zimě
a teplému jaru mohli mít včelaři menší množství medu než jiné roky. Během roku a na
podzim proběhla v ZO prevence a léčba včelích nemocí. V průběhu roku se někteří zúčastnili
včelařských přednášek, výstav a seminářů. Mezi nejzajímavější patřila návštěva Včelařského
muzea v Chlebovicích nebo výstava „Včelaři na Kandelu“. V září postihla svaz smutná událost.
Náhle zemřel dlouholetý včelař p. Josef Duda z Borové.

Statistika:
V ZO bylo registrováno 31 včelařů, z toho 11 z Bolatic. Celkem bylo zimováno 419 včelstev,
z toho 144 v Bolaticích a v Borové. Vytočeno bylo 6 618 kg medu, z toho 2 590 kg v Bolaticích
a v Borové.

Osadní výbor Borová
Také v roce 2009 uskutečnil Osadní výbor řadu zajímavých akcí. Spolu s hasiči a borovskou
mateřskou školkou uspořádal dětský maškarní ples. Koncem února byl uspořádán maškarní
ples pro dospělé. Ve dnech 26. - 28. 6. proběhlo Setkání obcí Borových v Borových Ladech na
Šumavě. V květnu se uskutečnilo další setkání Borováků. V letních měsících byl na hřišti na
skládce uspořádán další ročník zpívání a hraní s názvem Borovský totem a také hasičská
slavnost. V sobotu 5. září se konal Štrassenfest. 13. listopadu proběhlo v sále hasičárny
přátelské setkání důchodců. 24. prosince se uskutečnilo od 12 hod. tradiční zpívání koled pod

stromem na rynku. Osadnímu výboru patří velké poděkování za pořádání všech akcí pro
veřejnost.

Burianky
V roce 2009 byl dětský lidový soubor na pokraji zániku, protože vedoucí p. Helena Prasková
měla dlouhodobé zdravotní problémy. Ve druhé polovině roku se činnost souboru podařila
obnovit díky p. Daně Legutové. První obnovené vystoupení měly děti a jejich maminky při
Koledách na skanzenu. Soubor doprovázel na basu p. Martin Strak a mladý harmonikář
Tomáš Teuer z Velkých Hoštic.

Fitnesstudio JUMI
Na podzim roku 2009 obnovilo přípravu kulturistů pro soutěže a rozšířilo sportovní nabídku
v areálu koupaliště o spinningovou místnost. Fitnesstudio JUMI pomáhalo při zajištění
programu na Obecní ples.

Letecko modelářský klub
Zástupce bolatických modelářů vzal na jaře pod patronát kroužek LM při ZŠ Bolatice. Členové
klubu pomáhali při výsadbě stromků v rámci Dne Země.

Prezentace obce na veřejnosti

Rok 2009 byl pro naši obec velmi úspěšný, jelikož se prezentovala na mezinárodní soutěži.
Dále obec pořádala tradiční akce, jen Kácení máje zhatilo deštivé počasí, které rovněž
znemožnilo uspořádání akcí v červnu a červenci, např. FK Bolatice musel zrušit několik
karnevalů a odložit Sportovní slavnost.

V lednu 2009 se obec prezentovala svými materiály i propagačním dokumentem Hlučínska
na mezinárodní výstavě Regiontour v Brně.

Nejvíce lidí navštívilo tyto akce – Obecní ples, Rozloučení s masopustem, Stavění máje,
Dožínky, Hlukfest, Den strašidel, Koledy ve skanzenu. V létě pak tisíce lidí navštívily areál
koupaliště. O obci a jejich aktivitách byly napsány desítky článků v regionálních novinách,

informace se objevily i v regionálním rozhlasovém a televizním vysílání. K propagaci obce
přispívaly i záznamy na internetové televizi www.hlucinsko.tv a na stránkách Sdružení obcí
Hlučínska www.hlucinsko.eu, ale nejvýznamnějším prezentačním prvkem byly internetové
stránky obce www.bolatice.cz a Bolatický zpravodaj, který vycházel jednou za dva měsíce.

Bolatické seniorky natočily 3. CD s písněmi v hlučínském nářečí a natočily také DVD se
scénkami podle knih Jany Schlossarkové.

Obec získala 3. místo v třídění odpadů, 4. – 5. místo v soutěži „Obec přátelská rodině“ a
ocenění Rady NSZM za obrovský posun v kvalitě řízení a života obce, které obci zajistilo
prezentaci v celostátním časopise Moderní obec, Veřejná správa a na internetových
stránkách NSZM.

Největším úspěchem bylo 3. místo v celosvětové soutěži The International Awards for
Liveable Communities.

Projekty obce v roce 2009

Rovněž v tomto roce připravila a podala obec několik projektů – žádostí o dotace:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje:
- podpora komunitního plánování a aktivit MA 21 v obci Bolatice – Dotační program na
podporu aktivit v oblasti životního prostředí – žádosti nebylo vyhověno

Regionální rada Soudržnosti Moravskoslezsko:
- rekonstrukce ZŠ Bolatice – poslední etapa – žádosti nebylo vyhověno
- zdravotní středisko – přístavba, nástavba a stavební úpravy – v roce 2009 získána dotace ve
výši cca 9 mil. Kč

Ministerstvo financí:
- obnova a rozvoj místních komunikací v obci Bolatice – Podpora rozvoje a obnovy regionální
infrastruktury – žádosti nebylo vyhověno

Ministerstvo životního prostředí:
- rozvoj a zkvalitnění principů MA 21 v obci Bolatice – Revolvingový fond – žádosti nebylo
vyhověno

Ministerstvo pro místní rozvoj:
- výstavba chodníku Bolatice – Borová – zvýšení bezpečnosti chodců na komunikacích –
Program obnovy venkova – v roce 2009 získána dotace ve výši 1 mil. Kč

Ministerstvo vnitra:
- Upgrade CzechPoint Bolatice – Integrovaný operační program – v roce 2009 získána dotace
ve výši 57 tis. Kč

Českomoravský fotbalový svaz:
- výstavba víceúčelového minihřiště v areálu FK Bolatice – program výstavby minihřišť –
v roce 2009 získána dotace ve výši 1 mil. Kč

Základní škola a Mateřská škola Bolatice

Součástí tohoto subjektu je základní škola, školní družina, školní jídelna a mateřská škola
včetně pracoviště na Borové.

Zřizovatelem školy je obec Bolatice. Ředitelkou školy byla Mgr. Dagmar Tielová, statutárním
zástupcem Mgr. Stanislav Halfar. Zástupkyní ředitelky pro MŠ byla paní Věra Návratová a
vedoucí školní jídelny vykonávala paní Zdeňka Ballarinová. Při škole působila již 12. rokem
školská rada, která pracovala v tomto složení: Ing. Kamil Mašík, MUDr. Renáta Kupková, Ing.
Erik Herudek, Mgr. Pavla Franková, Mgr. Jana Halfarová, p. Jana Šimečková.

V roce 2008/2009 navštěvovalo ZŠ celkem 339 žáků v 16 třídách. Na nižším stupni (1. – 5. tř.)
bylo 195 žáků v 9 třídách, na vyšším stupni (6. – 9. tř.) bylo 147 žáků v 7 třídách. V tomto
školním roce byla výuka realizována podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j.
16847/96-2, a to ve 3. až 5., v 8. a 9. ročníku. V 1., 2., 6. a 7. ročníku probíhala výuka podle
nového školního vzdělávacího programu s názvem Šance pro všechny. Mateřskou školu

navštěvovalo celkem 134 dětí v šesti odděleních (6. oddělení je umístěno na Borové). Do
školní družiny bylo zapsáno 50 dětí ve dvou odděleních.

Ve škole pracovalo 25 pedagogických pracovníků, z toho 4 nekvalifikovaní. Během školního
roku odešel do důchodu Mgr. Josef Neuwirth, jeho předměty vyučovala Mgr. Kamila
Dominiková, která se vrátila z mateřské dovolené. O účetnictví celé příspěvkové organizace
se starala paní Kristina Bolacká, hospodářkou školy byla paní Marta Antošová, která měla na
starosti vedení školní matriky, vyřizování běžné korespondence a inventarizaci majetku školy.
O úklid školních budov, včetně tělocvičny a nové sportovní haly se staralo 5 uklízeček.
Veškerou údržbu budov a prostoru areálu školy měl na starosti školník – údržbář p. Josef
Kozelek a jeden další pracovník – provozář p. Lukáš Matějka.

V roce 2009 činil průměrný prospěch 1,455. Vycházející žáci byli umístěni následovně:
gymnázia – 1 žák

čtyřleté obory s maturitou – 1 žák

střední odborné školy – 16 žáků

tříleté učební obory – 7 žáků.

Všech 26 vycházejících žáků bylo přijato v 1. kole přijímacího řízení. Také dva žáci 7. ročníku
byli po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek přijati na šestileté gymnázium.

I v tomto školním roce se žáci zúčastnili mnoha soutěží a olympiád. V okresních
vědomostních soutěžích si nejlépe vedli:
matematická olympiáda

Veronika Kochová (8.A) – 1. místo

mladý zahrádkář

Tereza Mazalová (8.B) – 7. místo
Daniel Hnilka (9. tř.) – 9. Místo

V soutěži EURORÉBUS postoupilo družstvo žáků 8.A třídy do národního kola, kde měla škola
zastoupení i v soutěži jednotlivců. Byli to tito žáci – Veronika Kochová, Klára Holleschová,
Tereza Kalinowská. V jednotlivcích soutěžili: Veronika Kochová (8. A), Jonáš Boček (8. B),
Markéta Nawrathová (7. B). Žáky na soutěž připravovala Mgr. Pavla Franková.

V dopravní soutěži získalo družstvo žáků 9. třídy po vítězství v okresním i krajském kole
nádherné 4. místo v kole národním. Soutěžili tito žáci – Jiří Magera, Martin Mrkva, Ivana
Sroková, Sabina Kalusová. Žáky na soutěž připravoval Mgr. Pavel Pavera.

Kartografická společnost ČR vyhlásila výtvarnou soutěž na téma „ MNOHO ZEMÍ, JEDEN
SVĚT“. 3. místo získala žákyně 7. B Věra Kollarcziková a 2. místo obsadil Patrik Kozel také ze
7. B. Jeho kresba postoupila do mezinárodního kola soutěže.

V rámci nového vzdělávacího programu byly ve škole realizovány tyto projekty:
- S písničkou po hlučínském kraji – projekt probíhal v 2.B třídě a byl zaměřen na seznámení
s historií, lidovými tradicemi a zvyky hlučínské oblasti. Vedoucí projektu byla třídní učitelka
Mgr. Markéta Wránová a Bohumila Ballarinová v rámci své stáže na škole.
- Využití volného času z pohledu žáků naší školy – do projektu byli zapojeni třídní učitelé a
učitelé výtvarné výchovy. Projekt byl spolufinancován obcí Bolatice – zřizovatelem školy.
- Výuka přírodovědy ve 4. a 5. ročníku ve spojení se zájmy žáků v rámci volnočasových aktivit
- vedoucí projektu byla Mgr. Gabriela Elblová, projekt byl také spolufinancován obcí Bolatice.

Ani v tomto školním roce škola neobdržela grant v rámci projektu EU COMENIUS, proto byla
mezinárodní spolupráce zaměřena hlavně na spolupráci s geograficky nejbližšími školami –
německou školou Schule Altstadt – Europaschule z Rendsburgu a hlavně se ZSO Rudy
z Polska. Začátkem září se skupina 10 žáků naší školy zúčastnila Žákovské výměny,
hostitelskou školou byla tentokrát polská škola. Žáci byli ubytováni v rodinách u svých
polských kamarádů a podnikali různé akce. Navštívili známá města a seznámili se s historií a
kulturou vesnice Rudy. Výměna trvala 10 dní.

Další společnou akcí byly oslavy Dne dětí, kdy 100 polských žáků přijelo do Bolatic a byl pro
ně nachystán bohatý program – pobyt v Aquaparku v Kravařích, sportovní soutěže, pro starší
žáky byla odpoledne připravena diskotéka.

Kontakty se školami ve Velké Británii, Španělsku a Řecku byly udržovány na dálku alespoň
elektronickou poštou, telefonicky nebo výměnou žákovských projektů.

Škola považovala za velmi důležité zapojit žáky do práce v zájmových útvarech – své zájmy
mohli žáci rozvíjet ve více jak 20 kroužcích a nepovinných předmětech. Škola spolupracovala
s dětskou organizací Kondor, SDH Bolatice a SDH Borová.

Pro rodiče připravila škola Pohovory s rodiči a na začátek školního roku zasílala rodičům leták
s názvem Informátor, ve kterém se rodiče dozvěděli základní údaje o organizaci školního
roku.

Další aktivity pro žáky:
- besedy pro žáky 6. – 9. tříd – cykloturisté Lucie Kovaříková a Michael Jonn – Národní parky
USA
- Dalibor Kupka - Papua-Nová Guinea
- Lukáš Herudek – cesta po Íránu
- kulturní představení – skupina historického šermu Pernštejni „Obrazy války třicetileté“
(5. -9. tř.)
- exkurze v ZOO Ostrava – pro žáky 8. ročníku
- žáci 8. ročníku se zúčastnili besedy na téma přestupkové právo, žáci 9. ročníku besedovali
na téma trestní právo.

Žáci a pracovníci školy se zapojili nebo sami organizovali různé brigády, soutěže, akce,
charitativní akce – např.:
- Květinkový den, Adopce na dálku, Sbírka hraček pro handicapované děti
- Den Země, Den strašidel – probíhá každoročně ve spolupráci s OÚ Bolatice
- Sběr starého papíru
- Rozloučení s vycházejícími žáky – koná se v KD; žákům je za účasti rodičů, pana
starosty předáno vysvědčení, pamětní list a odměny nejlepším z nich
- Školní ples, Miniakademie
- oslavy Dne dětí – tentokrát se konaly ve škole.

Škola se rovněž podílela na akcích obce Bolatice – Evropský týden mobility, Dny zdraví, Vítání
občánků, akce pro seniory a další.

Školní družina

Ve školním roce 2008/2009 pracovaly ve školní družině dvě vychovatelky – Veronika Rinková
a Marcela Halfarová. V obou odděleních bylo zapsáno 50 žáků z prvních až pátých tříd.
Mladší oddělení pracovalo podle projektu „Putování v říši pohádek“, starší oddělení
realizovalo projekt „Poznáváme krásy světa“. V tomto školním roce pracovala obě oddělení
společně na některých akcích. V říjnu to byla výtvarná soutěž „Kreslíme čarodějnice a
čaroděje“. V prosinci se uskutečnilo setkání s názvem „Zpíváme vánoční i jiné písně“. Další
společnou akcí byl „Únorový tričkový týden“, kdy žáci společně zdobili barvami tílka a trička,
na závěr byla uspořádána módní přehlídka. Na jaře proběhl výlet do Kravař, kde se deset dětí
zapojilo do sportovní soutěže „Hry bez hranic“. Podobnou akcí byl i kravařský turnaj
v bowlingu spojený s návštěvou dětského hřiště. Na závěr školního roku vyráběli žáci v rámci
charitativní akce květinová zapichovátka pro nemocné občany Bolatic a Borové. Starší
oddělení družiny si připravilo v rámci akce „Děti dětem“ divadelní představení „O Popelce“,
mladší oddělení vystoupilo s programem „Jarní budíček“, který zahrnoval pásmo písní, básní
a veršovanou pohádku O broučcích. Na tuto akci byli pozváni rodiče a prarodiče.

Mateřská škola

V mateřské škole pracovalo 11 pedagogických pracovnic, z toho tři na zkrácený úvazek.
Z důvodu vzniku nové třídy pro 15 dětí, která vznikla přebudováním sauny, byla přijata nová
učitelka Lucie Lukovicsová. V MŠ na Borové došlo v průběhu roku ke změně učitelky. Paní
Marta Antošová přešla do základní školy a na její místo nastoupila p. Šárka Opoloná. O úklid
se staralo 5 uklízeček, které zajišťovaly i výdej stravy na jednotlivých třídách. Nadále
pracovala mateřská škola podle školního vzdělávacího programu „Ty se mnou, já s tebou, my
všichni společně“. Každá třída měla vypracovaný třídní vzdělávací program, který vycházel ze
společných tematických bloků. Pro děti probíhalo v MŠ několik kroužků – Flétnička, Veselé
cvičení, Klubíčko, Duhová kulička, Logopedická poradna. V rámci dopoledního programu bylo
pro děti uspořádáno několik akcí – každé dva měsíce se konalo divadelní představení. Mezi
další akce patřila – Mikulášská nadílka, Vánoce v MŠ, Den dětí – děti zhlédly filmové
představení Lovecká sezóna. Všechny děti (i z Borové) kromě nejmenších podnikly výlet do
ZOO Ostrava. Nejstarší děti ještě navštívily knihovnu, 1. třídy ZŠ a školní družinu. MŠ

pořádala i řadu akcí pro veřejnost – Výroba „Podzimníčků“, předvánoční akce s pečením
perníčků a výrobou adventních věnců a svícnů, Den matek, přednáška psychologa, Slavnostní
rozloučení s předškoláky, Indiánské rozloučení se školním rokem, které bylo z důvodu
nepříznivého počasí přesunuto na září.

Školní jídelna

Zajišťovala celodenní stravování dětí MŠ (134), stravování žáků ZŠ (250) a zaměstnanců
organizace (45). Také zajišťovala obědy zaměstnancům OÚ Bolatice a důchodcům, kteří se
stravovali buď přímo v jídelně, nebo jim byl oběd dovážen prostřednictvím Technických
služeb Bolatice. Počet cizích strávníků se pohyboval okolo 75. Školní jídelna zajišťovala i
„pitný režim“ pro děti ve školní družině a mateřské škole. Celkový provoz řídila vedoucí
školní jídelny, dále zde pracovaly 4 kuchařky a 2 pracovnice provozu. Pracovnice školní
jídelny se podílely i na některých akcích školy a obce Bolatice – Společenský ples, Dětský den,
Zdravá výživa. Pro děti, které navštěvovaly rorátní mše svaté, zajišťovala školní jídelna
snídaně, které sponzorovala místní pekárna. Ze sponzorských darů dodavatelů potravin byly
dětem připravovány balíčky na Vánoce, Velikonoce, Den dětí.

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

100% vlastníkem TS je obec Bolatice. Kromě práce pro obec vykonávaly i práce pro jiné obce
– Rohov (chodníky), Chuchelná (chodníky, kanalizace) a také pro majitele rodinných domů.

V obci realizovaly TS především chodník na Borovou, minihřiště s umělým povrchem,
oplocení ve školce na Borové, kanalizace a výstavbu komunikace na části ulice Bělská, opravu
terasy v MŠ Bolatice, bezbariérové vstupy na chodníky, výrobu a montáž autobusových
zastávek v průmyslové zóně. Kromě toho se zaměstnanci TS věnovali údržbě zeleně v obci,
údržbě obecních budov, čistotě veřejných prostranství, zabezpečovali dodávku pitné vody a
údržbu vodovodní a kanalizační sítě.

Výnosy firmy za rok 2009 byly ve výši 12.717.866,37 Kč, náklady měla firma ve výši
12.660.730,26 Kč. Čistý zisk za rok 2009 činil 57.136,11 Kč, z kterého bylo 10% převedeno do

rezervního fondu a zbylá část na účet nerozděleného zisku. Výnosy byly nižší než v roce 2008,
protože TS nenakupovaly tolik materiálu pro jednotlivé stavby.

V roce 2009 měly TS spotřebu pohonných hmot v hodnotě cca 339.553,- Kč, nakoupily
ochranné pomůcky za cca 108.589,- Kč, leasing traktoru, traktorku, přívěsu, sekačky a žacího
ramene činil za celý rok 674.900,- Kč, mzdové náklady činily 4.232.120,- KČ.

V roce 2009 pracovalo u TS 18 stálých zaměstnanců (z toho 1 ředitel a 1 ekonomka, účetní), 6
sezónních zaměstnanců přes Úřad práce v Opavě a 15 brigádníků. Na činnost sezónních
zaměstnanců (veřejně prospěšné práce) získaly Technické služby Bolatice dotaci z ÚP
v Opavě ve výši 421.159,- Kč.

Úspěchy bolatických občanů

Martin Fus - dosáhl v roce 2009 výborných výsledků v karate v soutěži mužů KUMITE
- Krajský přebor seniorů - 67 kg – 1. místo
-BRH (bez rozdílů hmotnosti) – 1. místo
- Gymnasion Cup – BRH – 1. místo – organizace CzkA
- Mistrovství ČR – BRH – 2. místo – organizace CzkA (tradiční karate)

Kateřina Kocurová, Veronika Nováková, Kristýna Nováková – dosáhly v roce 2009 výborných
výsledků ve voltiži
- 2. místo seniorské skupiny v Šale
- nominace na ME ve Švédsku, kam kvůli kulhání koně neodjely
- 2. místo v Topol‘čiankách
- morální vítězství na Mistrovství České republiky v Tlumačově, kde se
nemohly ucházet o mistrovský titul, jelikož neměly konkurenci
- 2. místo juniorského družstva na Mistrovství ČR v Tlumačově

Ocenění občané za dárcovství krve v roce 2009

- p. Jan Baránek – udělení Zlatého kříže II. stupně prof. MUDr. J. Jánského za 120
bezpříspěvkových odběrů
- p. Jiří Bímon – udělení Zlatého kříže II. stupně prof. MUDr. J. Jánského za 80
bezpříspěvkových odběrů
- p. Kamil Michalík – udělení Zlatého kříže III. třídy prof. MUDr. J. Jánského za 80
bezpříspěvkových odběrů
- p. Miroslav Boháček – udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40
bezpříspěvkových odběrů
- p. Tomáš Kramář – udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40
bezpříspěvkových odběrů
- p. Michal Růžička – udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40
bezpříspěvkových odběrů
- p. Pavel Duda – udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40 bezpříspěvkových
odběrů
- p. Martin Wawrzinek – udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40
bezpříspěvkových odběrů
- p. Markéta Švanová – udělení stříbrné plakety prof MUDr. J. Jánského za 20
bezpříspěvkových odběrů

Ekonomické údaje

Hospodaření obce za rok 2009
obec měla schválený rozpočet ve výši

73.623.000,00 Kč

po úpravě činil rozpočet

71.919.940,00 Kč

skutečnost k 31. 12. 2009

62.122.537,56 Kč

vydání dle schváleného rozpočtu činila

93.998.000,00 Kč

vydání upraveného rozpočtu činila

92.294.940,00 Kč

skutečná vydání k 31. 12. 2009 byla

82.306.794,02 Kč

Hospodaření sociálního fondu za rok 2009
příjmy podle rozpočtu činily

177.982,05 Kč

příjmy ve skutečnosti činily

170.755,55 Kč

vydání podle rozpočtu byla ve výši

177.982,05 Kč

vydání ve skutečnosti byla ve výši

164.569,00 Kč

Zůstatek na účtu sociálního fondu byl k 31. 12. 2009

6 186,55 Kč.

Fond rozvoje bydlení I. a II. v roce 2009
počáteční stav FRB I. k 1. 1. 2009

786.880,92 Kč

zůstatek na účtu FRB I. k 31. 12. 2009

54.628,21 Kč

počáteční stav FRB II. k 1. 1. 2009

0,00 Kč

zůstatek na účtu FRB II. k 31. 12. 2009

61.042,69 Kč

Získané dotace v roce 2009
dotace CZECHPOINT 2009 (MSK)

57.409,00 Kč

dotace FS „Zateplení ZŠ a MŠ“

13.759.614,28 Kč

mzdy a vybavení pro SDH (MSK)

182.800,00 Kč

dotace „Chodník Borová 2009“

1.000.000,00 Kč

dotace „Volby do Evropského parlamentu“

61.890,00 Kč

dotace SFŽiP „Zateplení ZŠ a MŠ“

809.389,07 Kč

dotace na kontakt. místa ze všeob. stát. pokl.

680.447,00 Kč

dotace celkem

16.551.549,35 Kč

Pohledávky a závazky obce k 31. 12. 2009

300.666,68 Kč

Zůstatek úvěru a půjček obce celkem

32.827.688,30 Kč

Hospodaření ZŠ a MŠ Bolatice
celkové výnosy

334.548,68 Kč

celkové náklady

24.328.982,68 Kč

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 5 566,- Kč v plné výši byl převeden do rezervního
fondu.

Závěr

Rok 2009 je za námi. Kronika se „rozrostla“ o další zápis. Opět to byl rok výjimečný, protože
Obec Bolatice získala 3. místo v celosvětové soutěži The Livcom Awards 2009 v kategorii obcí
a měst do 20 000 obyvatel. Stejně jako v minulých letech pořádala obec pro občany mnoho
kulturních a společenských akcí, různé besedy a setkání s občany. V obci se stihla udělat
spousta věcí, občané výborně pečovali o svou vesnici a hlásili poruchy na obecním majetku.
I v tomto roce vyšla v novinách řada článků o obci Bolatice, objevilo se hodně fotografií,
informace o obci přinášely televize i rádia. Toto všechno jsem se snažila zachytit jak
v kronice, tak v jejich přílohách.

Oproti loňskému roku se zlepšila spolupráce se spolky. Někteří představitelé spolků zasílali
informace o svých spolcích hned na začátku roku na obecní úřad, jiné jsem kontaktovala
telefonicky nebo mailem a zprávu zaslali. Našli se ale i takoví, kteří i přes několik upozornění
zprávu nezaslali ani po dvou měsících.
Chtěla bych velice poděkovat zaměstnancům OÚ, zvlášť paní Janettě Gratzové a panu
starostovi Mgr. Herbertu Paverovi za pomoc při vedení kroniky!

Závěrem bych chtěla obci Bolatice popřát, aby pořád vzkvétala, sbírala ceny v různých
soutěžích, měla dobré vedení a aby stále byla tou obcí, ve které stojí za to žít!!! Všichni jsme
na svou obec právem hrdí!

Mgr. Ivana Kramářová, kronikář

