Kronika obce Bolatice

Rok 2011
Události ve světě a doma

Z dění ve světě vyjímám jen ty nejzajímavější události, hlavně ty, které souvisí s Českou
republikou.

V lednu se předsednictví EU na půl roku ujalo Maďarsko. Estonsko přijalo euro. Arnold
Schwarzenegger opustil funkci guvernéra Kalifornie. Z větší části Evropy, severní Afriky a
západní Asie bylo viditelné částečné zatmění Slunce. Došlo k převratu v Tunisku, v důsledku
toho uprchl prezident ze země. Wikipedie oslavila 10. výročí od svého založení. Alexandr
Lukašenko se stal počtvrté prezidentem Běloruska. Prezidentem Portugalska se stal opět
Aníbal Cavaco Silva. Během teroristického útoku na Letiště Moskva – Domodědovo zahynulo
35 lidí a 180 jich bylo zraněno.

V únoru byl do oběhu uveden nový vzorek stodolarové bankovky. Egyptský prezident Husní
Mubarah odstoupil pod nátlakem milionových demonstrací. Uskutečnil se poslední let
raketoplánu Discovery k ISS (Mezinárodní vesmírné stanici). Byly udíleny ceny Oscar,
nejúspěšnějším filmem byla Králova řeč. Zemřela francouzská herečka Annie Girardotová.

V březnu (11. 3.) došlo k silnému podmořskému zemětřesení, které způsobilo vlnu tsunami
vysokou až 11 metrů, epicentrum se nacházelo u ostrova Honšú, velké následky utrpěla
japonská města Sendai nebo Tokio. Zemětřesení způsobilo havárie v atomových elektrárnách
Fukušima 1 i Fukušima 2, v elektrárně Fukušima 1 nastal výbuch chladicího okruhu 12. 3.,

další dva výbuchy následovaly v dalších dnech. Rada Bezpečnosti OSN vyhlásila bezletovou
zónu nad Libyí. V Sýrii propukly silné nepokoje a protivládní demonstrace. Kosmická sonda
Messenger byla uvedena na oběžnou dráhu okolo Merkuru. Bulharsko ani Rumunsko se
nestalo součástí Schengenského prostoru. Zemřela americká herečka Elizabeth Taylorová.

V dubnu z kosmodromu Bajkonur odstartovala k Mezinárodní vesmírné stanici kosmická loď
Sojuz TMA – 21. 29. dubna proběhla v Anglii svatba prince Williama a Kate Middletonové. Ve
stejný den začalo na Slovensku Mistrovství světa v ledním hokeji 2011 (trvalo do 15. května).

1. května byl ve Vatikánu slavnostně prohlášen za blahoslaveného jeden z největších papežů
Jan Pavel II. Americkými vojáky byl zabit Usáma bin Ládin. Ve Velké Británii proběhlo první
celostátní referendum o změně britského volebního systému; změna nebyla schválena.
Raketoplán Endeavour se vydal na poslední let. Byl zatčen srbský generál a válečný zločinec
Ratko Mladić.

V červnu proběhly v Turecku parlamentní volby. Polsko hostilo Mistrovství Evropy
v basketbalu žen – Češky obsadily 4. místo. Zemřel americký herec Peter Falk (seriál
Columbo).

V červenci se předsednictví EU ujalo Polsko. Monacký kníže Albert II. se oženil s Charlene
Wittstockovou. Petra Kvitová vyhrála tenisový turnaj ve Wimbledonu. Raketoplán Atlantis
naposledy vzlétl. Vznikl nový stát – Jižní Súdán. 22. 7. Nor Anders Breivik zavraždil na letním
táboře mladých sociálních demokratů na ostrůvku Utoya 69 lidí, spáchal bombový útok na
vládní budovu v Oslu, kde zabil 8 lidí. 23. 7. byla ve svém londýnském bytě nalezena mrtvá
britská zpěvačka Amy Winehouse. Skončil 98. ročník závodu Tour de France, vítězem se stal
australský závodník Cadel Evans.

V srpnu ovládli libyjští povstalci hlavní město Libye Tripolis. V Tegu (Jižní Korea) bylo
zahájeno Mistrovství světa v atletice 2011. Byl zahájen 4. grandslamový turnaj sezony US
Open. Kanada ukončila analogové vysílání.

V září byl v EU zakázán prodej 50wattových žárovek. 7. 9. došlo k letecké havárii
u ruské Jaroslavl, při ní zahynuli členové ruského hokejového týmu Lokomotiv Jaroslavl, byli
mezi nimi i Češi – Josef Vašíček, Karel Rachůnek a Jan Marek a Slovák Pavol Demitra.

V říjnu se laureáty Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství stali imunologové Bruce
A. Brutler a Jules A. Hoffmann za objev týkající se aktivace vrozené imunity a Ralph
M. Steinman za objev dendritických buněk a jejich roli v získané imunitě. Sebastian Vettel
získal podruhé titul Mistr světa ve Formuli 1. Při automobilovém závodu IndyCar v Las Vegas
zahynul při hromadné havárii 15 vozů britský pilot Dan Wheldon. Skončila další fáze libyjské
občanské války, v Syrtě byl dopaden a zabit libyjský diktátor Muammar Kaddáffí. Parlamentní
volby v rámci Arabského jara, které proběhly v Tunisku, vyhrála islámská Strana obnovy.
Velkou cenu Malajsie v královské třídě MotoGP poznamenala smrtelná nehoda italského
motocyklového jezdce Marca Simoncelliho. NATO ukončilo svoji misi při pomoci řešení
libyjské občanské války. Na Zemi by mělo žít 7 miliard lidí.

V listopadu byly v Bratislavě zahájeny koncerty německé skupiny Rammstein. V Las Vegas
byla na Mineconu vydána oficiální verze hry Minecraft 1.0.0. Částečné zatmění Slunce bylo
viditelné v Antarktidě. Americká policie identifikovala jednu z osmi neidentifikovaných obětí
sériového vraha Johna Wayna Gacyho, mladík nesl jméno William Bundy.

V prosinci proběhly volby do Státní dumy Ruské federace. Úplné zatmění Měsíce bylo
částečně viditelné z území Česka. Po téměř 9 letech opustili američtí vojáci Irák. Samoa a
Tokelau vynechaly 30. prosinec a posunuly se o 24 hodin dopředu (rovnou do 31. prosince)
kvůli zjednodušení obchodování mezi Austrálií a Novým Zélandem. Zemřel korejský levicový
politik a vůdce KLDR Kim Čong – il.

Události u nás

Leden

- Petr Lessy se stal policejním prezidentem
- vypukla kauza Promopro, která otřásla křeslem ministra obrany Alexandra
Vondry - šlo o předraženou audiovizuální zakázku za půl miliardy v době
českého předsednictví EU

- Pavel Zeman se stal nejvyšším státním zástupcem
- 24. 1. skončilo vysílání televize Z1, údajně z důvodu nízké sledovanosti
- zemřel český politik Jiří Dientsbier

Únor

- lékaři po dohodě s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem ukončili svou
nátlakovou akci Děkujeme, odcházíme
- bývalá nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká rezignovala na post řadové státní
zástupkyně, dlouhodobým útokům čelila hlavně v souvislosti s kauzou justiční
mafie
- zemřel český herec a dirigent Pavel Vondruška a český spisovatel Arnošt Lustig

Březen - v Lucerně měl slavnostní premiéru režijní debut Václava Havla – film Odcházení
- byly nalezeny ostatky zmizelé Anny Janatkové
- zemřel vrah Aničky Janatkové Otakar Tomeček, oběsil se po několika dnech
strávených ve vazební věznici
- v ČR proběhlo sčítání lidu, domů a bytů (25. – 26. 3.)
- začala vysílat nová televizní stanice Prima Love
- Jiřímu Kajínkovi byla opět zamítnuta žádost na obnovení procesu
- 31. 3. přestala platit česká bankovka v hodnotě 50 Kč
- zemřel český herec Rostislav Čtvrtlík (49 let)

Duben - ČT zveřejnila záběry českého prezidenta Václava Klause z jeho návštěvy v Chile, na
nichž při tiskovce „nenápadně“ ukradl protokolární pero, video se stalo hitem
Youtube a obletělo svět
- opozice se hlasováním o důvěře vládě pokusila v parlamentu svrhnout kabinet
Petra Nečase, neúspěšně
- Jaroslav Škárka obvinil vedení strany z uplácení a rozpoutal rozkol mezi poslanci
Věcí veřejných. Společně se Škárkou skončila ve straně i Kristýna Kočí a Stanislav
Huml, na funkci ministra dopravy rezignoval Vít Bárta

Květen - v ČR se po dlouhých letech odkladů poprvé konaly státní maturity
- ministerstvo financí pozastavilo licenci Sazce, začal tím pád společnosti i jejího

dosavadního šéfa Aleše Hušáka
- čeští hokejisté přivezli bronz z hokejového mistrovství světa v Bratislavě
- pohádkový Krteček odletěl na palubě raketoplánu Endeavour jako maskot
astronauta Andrea Feustela
- zemřel český zpěvák a klarinetista Ivo Pešák

Červen - 16. 6. začala a skončila celodenní stávka v dopravě, zastavily se vlaky, některé
autobusy a tramvaje, nevyjelo ani pražské metro; odboráři ničeho nedosáhli

Červenec - Jaromír Jágr se po 3 letech vrátil zpět do NHL, nastoupil do týmu Philadelphia
Flayers
- Petra Kvitová vyhrála Wimbledon
- začala blokáda Šumavy, lidé bránili kácení stromů, které nařídila správa parku
kvůli kůrovci
- česká Wikipedie dosáhla hranice 200 000 článků
- v Ostravě se uskutečnilo osmé Mistrovství Evropy v atletice do 23 let
- zemřela česká televizní hlasatelka a moderátorka Milena Vostřáková

Srpen

- centrem Prahy pochodoval obří průvod homosexuálů Gay Pride, šlo o největší akci
podobného druhu v Česku
- policisté zadrželi a soud poslal do vazby lékaře Jaroslava Bartáka obviněného ze
znásilnění několika žen a z jejich bití
- zemřela česká spisovatelka Simona Monyová – zavraždil ji její manžel

Září

- na začátku měsíce odstartovaly na severu Čech masivní protiromské protesty,
vyvolalo je několik násilných incidentů mezi Romy a etnickými Čechy
- zemřela česká herečka Zuzana Dřízhalová (36 let) – podlehla těžké dlouhé nemoci

Říjen

- Václav Havel oslavil 75 let
- Josef Váňa (58 let) vyhrál poosmé Velkou pardubickou steeplechase
- zemřel český spisovatel a politik Jiří Gruša; kreslíř, karikaturista, ilustrátor a
humorista Jiří Winter Neprakta; český herec Bořivoj Navrátil

Listopad - 1. 11. začalo šest dní nejdelších obstrukcí opozice v historii českého parlamentu, ta
se snažila zabránit přijetí vládních reforem, neúspěšně
- v Praze hrála proti Plzni FC Barcelona, vyhrála 4:0
- česká fotbalová reprezentace po úspěšné baráži s Černou Horou rozhodla o
postupu na mistrovství Evropy ve fotbale EURO 2012, čeští fotbalisté to oslavili
vulgárním popěvkem
- na pražské radnici skončila koalice ČSSD a ODS. Primátor Bohuslav Svoboda se
dohodl na koalici s TOP 09
- Kyrgyzstánec Atai Omurzakov se stal vítězem druhé řady soutěže ČeskoSlovensko
má talent
- Česká televize ukončila analogové televizní vysílání
- zemřel český básník, publicista a výtvarný kritik Ivan Martin Jirous
- 30. 11. zemřel otec Krtečka Zdeněk Miler

Prosinec - sněmovna schválila ústavní novelu, která zavádí přímou volbu prezidenta, 159
poslanců zvedlo ruku pro tento návrh
- 18. 12. zemřel prezident Václav Havel, 23. 12. se konal státní pohřeb
Převzato z www.wikipedia.org.

Počasí roku 2011

1. ledna bylo zataženo, ráno teploty spadly na -12°C, přes den bylo okolo -5°C. 2. 1. bylo
slunečno, ráno -13°C, přes den okolo -6°C. Od 3. - 5. 1. bylo oblačno, teploty padaly v noci
na -13°C, přes den okolo -6°C. 6. 1. foukal extrémní vítr, na cestách se tvořily sněhové jazyky.
7. 1. se začalo oteplovat, přes den +4°C, 8. 1. přes den až +6°C V neděli 9. 1. slunečno, přes
den až +9°C, na cestách už nebyl žádný sníh, venku to vypadalo jako v březnu. 10. 1. bylo
zataženo, celý den jemně pršelo, na některých místech ČR byl vyhlášen 2. stupeň povodňové
aktivity, přes den byly +4°C. Ve dnech 11. - 16. 1. bylo počasí podobné – oblačno, polojasno,
teploty až +8°C. Stejné počasí vydrželo do 19. 1., kdy došlo k prudkému ochlazení. 20. 1.
sněžilo, teploty přes den -3°C, trvalo to do 23. 1. V pondělí 24. 1. vykouklo sluníčko, teploty
večer -10°C, přes den okolo -5°C. Oblačno až zataženo s teplotami okolo 5°C přes den
vydrželo až do konce ledna.

1. února bylo moc hezky, sluníčko svítilo, teploty přes den -2°C. Ve čtvrtek 3. 2. začalo hustě
sněžit, teploty -2°C. 4. 2. už nesněžilo, sníh roztál, 6. 2. se teploty vyšplhaly na +7°C, ale
foukal studený vítr. Ve dnech 7. - 13. 2. bylo slunečno, občas dešťové přeháňky, teploty přes
den od +5°C do +9°C! 14. 2. došlo k výraznému ochlazení, foukal studený vítr, byly sněhové
přeháňky, teploty +2°C. Od 15. do 20. 2. bylo převážně zataženo, občas sněžilo, ráno -9°C,
přes den okolo -4°C. 22. 2. se začalo oteplovat, přes den +2°C. 24. 2. svítilo celý den slunce,
+4°C. Od 25. do 27. 2. bylo počasí stejné, polojasno, občas foukal studený vítr.

1. března bylo slunečno, ráno -1°C, přes den +5°C, foukal studený vítr. Od 2. do 5. 3. bylo
nádherně slunečno, ráno teploty 0°C/-1°C, přes den +7°C. Ochladilo se v neděli 6. 3., foukal
silný a studený vítr, +6°C. Od 7. do 13. 3. bylo počasí stejné, slunečno až polojasno, ráno
mrazík, -1°C, přes den až +8°C. Ve čtvrtek 10. 3. ráno sněžilo, ale hned to roztálo, v sobotu
12. 3. i v neděli 13. 3. bylo až +13°C, večer ještě +11°C. 14. a 15. 3. ještě slunečno, teploty se
pohybovaly okolo +14°C přes den. Ve středu 16. 3. došlo ke změně, ochladilo se na +7°C,
bylo zataženo, celý den pršelo. Takové počasí trvalo až do neděle 20. 3., pořád bylo zataženo,
občas dešťové přeháňky. Od 21. do 25. 3. bylo polojasno, objevovalo se sluníčko, teploty
okolo +13°C. V pátek 25. 3. začalo večer pršet. Pršelo i 26. 3. od 14:00, 27. 3. déšť ustál,
teploty +13°C. Konec března byl slunečný s teplotami okolo +14°C.

1. dubna bylo zataženo, pršelo, teploty max. +12°C. Víkend 2. a 3. 4. byl polojasný, občas se
objevila dešťová přeháňka, 3. 4. bylo odpoledne +16°C a krásně slunečno. V týdnu od 4. do
10. 4. bylo polojasno, slunečno, jeden den se objevily dešťové přeháňky, teploty se ze
začátku týdne pohybovaly okolo +16°C, o víkendu +12°C. Od 11. do 15. 4. bylo polojasno,
oblačno, občas zataženo s dešťovými přeháňkami, 13. 4. padaly malé kroupy. O víkendu
16. 4. bylo polojasno, bez deště, teploty +12°C. V neděli 17. 4. bylo polojasno, mraky se
honily celý den, odpoledne slunečno, +12°C. Od 18. do 23. 4. bylo krásně slunečno, teploty
až +20°C, foukal jen slabý vítr. V sobotu 23. 4. se začalo zatahovat, večer přeháňky, v neděli
24. 4. od rána pršelo, hřmělo, odpoledne bylo opět slunečno, +18°C. Velikonoční pondělí
25. 4. bylo polojasné, sluníčko svítilo, foukal studený vítr, na obloze se honily mraky, teploty
okolo +15°C. 26. 4. bylo polojasno, odpoledne slunečno, ráno lilo jako z konve, večer byla
bouřka, +14°C. Konec dubna byl polojasný, slunečný s teplotami okolo +17°C. 30. 4. bylo
polojasno, odpoledne foukal studený vítr, hřmělo, mračna se honila.

1. května dopoledne pršelo, odpoledne svítilo sluníčko, ale pořád se mračilo, občas dešťové
přeháňky, dopoledne +9°C, odpoledne +13°C. 2. 5. bylo slunečno, +14°C, ale foukal studený
vítr. V úterý 3. 5. bylo zataženo, odpoledne pouze +1°C a hustě sněžilo. 4. 5. ráno mrzlo, -1°C,
celý den byla zima, už nesněžilo ani nepršelo, odpoledne +6°C. Od 5. do 8. 5. bylo převážně
polojasno, slunečno, teploty odpoledne okolo +16°C. Od 9. do 14. 5. slunečno, teploty
odpoledne až +21°C, v sobotu 14. 5. bylo zataženo, k večeru začalo pršet, 15. 5. pršelo celý
den, odpoledne už ne, teploty +16°C. 16. 5. bylo ještě zataženo, polojasno se udělalo
v průběhu dne. Od 17. do 21. 5. bylo slunečno, teploty se šplhaly až k +25°C. V sobotu 21. 5.
se uskutečnil Pohádkový les, zúčastnilo se ho 345 dětí, dopoledne bylo polojasno, chvilkami
se mračilo, okolo 14:30 slabě pršelo, pak bylo slunečno. Večer bouřka a dost pršelo. V neděli
22. 5. bylo slunečno a +24°C. Od 23. do 26. 5. bylo jasno, slunečno, teploty +23°C. V pátek
27. 5. se od rána mračilo, kolem 13:00 začalo pršet, odpoledne přeháňky, večer dost pršelo,
byla malá bouřka, +22°C. Muselo být zrušeno Kácení máje. 28. 5. bylo zataženo, pršelo,
+17°C, Kácení máje na Borové se také zrušilo. Poslední květnové dny ale byly slunečné, jasné,
teploty se pohybovaly okolo +25°C.

1. června bylo zataženo, dopoledne slabě pršelo, odpoledne polojasno, +19°C. 2. 6. bylo opět
polojasno, pak oblačno, foukal chladnější vítr, +19°C. 3. až 5. 6. bylo jasno, odpoledne se vždy

mračilo, chvilku vždycky pršelo, hřmělo, teploty okolo +25°C. V týdnu od 6. do 12. 6. bylo
jasno, slunečno, teploty se vyšplhaly až k +27°C, občas se objevila dešťová přeháňka.
Slunečno bylo i ve dnech 13. - 16. 6., teploty +26°C. Počasí se pokazilo v pátek 17. 6., bylo
zataženo, ráno pršelo, pak už ne. O víkendu 18. - 19. 6. bylo polojasno až oblačno, objevovaly
se dešťové přeháňky, teploty byly okolo +21°C. V pondělí 20. 6. bylo zataženo, chladno,
odpoledne slunečno, +20°C. V úterý 21. 6. bylo ráno oblačno, honily se mraky, dopoledne už
bylo slunečno, polojasno, +21°C. Ve středu 22. 6. slunečno, +23°C. V noci na 23. 6. byla
bouřka a hodně pršelo, přes den bylo slunečno, +25°C. V pátek 24. 6. bylo ráno slunečno, pak
oblačno. O víkendu bylo zataženo, spadlo pár dešťových kapek, +21°C. V neděli odpoledne se
objevilo sluníčko, +22°C. 27. i 28. 6. bylo polojasno, slunečno, s teplotami +22°C. Ve středu
ráno bylo zataženo, pak slunečno, dusno, +25°C, odpoledne byla bouřka. 30. 6. bylo oblačno
s dešťovými přeháňkami, odpoledne i celý večer pršelo, ochladilo se na + 18°C.

1. července bylo zataženo, od rána pršelo, odpoledne přestalo, +18°C. V sobotu 2. 7. bylo
oblačno, občas pršelo, místy svítilo sluníčko, od 12:00 bylo slunečno, od 17:00 zataženo,
+20°C. 3. 7. od rána pršelo, občas vydatně, +16°C, zataženo. Od 4. do 7. 7. bylo počasí
podobné, polojasno až oblačno, teploty okolo +16°C/+19°C. V pátek 8. 7. bylo slunečno,
teploty až +29°C, o víkendu 9. - 10. 7. taky. Od 11. do 13. 7. bylo slunečno, +27°C. Ve středu
13. 7. byly v Čechách silné bouřky – až 350 blesků za minutu. K nám přišla bouřka a silný déšť
ve čtvrtek 14. 7. V pátek 15. 7. už nepršelo, bylo polojasno, oblačno, jasno se udělalo
16. 7., bylo +25°C. V neděli 17. 7. bylo slunečno, +28°C. V týdnu od 18. do 24. 7. se počasí
střídalo, některé dny bylo slunečno, +23°C, ale většina dnů bylo zataženo s deštěm, jednou
byla bouřka, jinak dešťové přeháňky. Konec července (25. - 31. 7.) byl zatažený, občas
polojasný, každý den pršelo nebo byly dešťové přeháňky.

1. srpna skoro celý den pršelo, +21°C. 2. 8. vylezlo sluníčko, +22°C. 3. a 4. 8. bylo slunečno,
+26°C., v pátek 5. 8. opět slunečno, odpoledne dorazil prudký déšť, ochladilo se na +20°C.
Víkend byl polojasný, teploty až +29°C. 8. 8. se opět zatáhlo, občas se objevil déšť, +20°C.
V úterý 9. 8. bylo polojasno, 10. 8. zataženo, déšť, +15°C. 11. a 12. 8. slunečno, +25°C, 12. 8.
večer se přihnala prudká bouřka a liják, +26°C. V úterý 16. 8. se vyjasnilo, bylo slunečno,
+24°C, ke konci týdne +29°C (21. 8.). 20. 8. byly Dožínky, počasí bylo krásné, ale večer před
tím byla bouřka a lilo. Nejteplejší týden prázdnin byl od 22. do 28. 8. V pondělí 22. 8. bylo

slunečno s +27°C, kolem 15:30 přišla bouřka a průtrž, hráze byly plné, hlídali je hasiči. Od 23.
8. už bylo slunečno, +30°C, v pátek 26. 8. +34°C, nedalo se ani dýchat. Konec měsíce bylo
slunečno, +26°C. Ale v úterý 30. 8. jsem ráno naměřila jen +8°C.

1. září bylo slunečno, +28°C, krásné počasí vydrželo až do neděle 4. 9. Od 5. do 7. 9. bylo
slunečno, pak polojasno, +25°C. 7. 9. se odpoledne zatáhlo, pršelo, +20°C, pak až
do 10. 9. bylo polojasno, oblačno, s dešťovými přeháňkami. V neděli 11. 9. bylo slunečno,
+26°C. V týdnu od 12. do 18. 9. bylo polojasno, slunečno, teploty okolo +23°C, pouze ve
středu 14. 9. celý den pršelo a ochladilo se na +15°C. V pondělí 19. 9. se výrazně ochladilo na
+14°C, foukal studený vítr, celé odpoledne jemně mžilo. 21. 9. bylo opět slunečno, +21°C, ve
čtvrtek 22. 9. začalo babí léto, bylo slunečno, až +24°C, vydrželo to do 25. 9. Od 26. do 30. 9.
bylo slunečno, teploty +24°C, pouze 28. 9. bylo chladněji, +19°C. Jinak byl konec září moc
krásný.

1. října bylo slunečno, teploty +25°C, v neděli 2. 10. bylo u nás slunečno, v Ostravě zataženo
a zima, pak se vyjasnilo, +20°C. 3. 10. ještě +19°C a polojasno, počasí se začalo kazit ve
čtvrtek 6. 10., byla zima, zataženo, 7. 10. od rána celý den pršelo, +14°C. Víkend 8. - 9. 10. byl
zatažený s dešťovými přeháňkami. V sobotu 8. 10. padaly kroupy, teploty +11°C. V pondělí
10. 10. začalo odpoledne pršet, pak celou noc, +12°C. Od úterý bylo zataženo, 12. 10. opět
celý den pršelo, +14°C. Od 13. do 16. 10. bylo polojasno, +12°C. V neděli 16. 10. ráno se
objevila námraza, přes den bylo +13°C. Od 17. do 21. 10. byla každé ráno námraza, přes den
polojasno, +12°C, jednou pršelo. O víkendu 22. - 23. 10. bylo zataženo, sychravo, teploty
+11°C, 22. 10. byla ráno mlha. Od 24. do 31. 10. bylo převážně zataženo, občas vykouklo
sluníčko, teploty +11°C.

1. listopadu byla ráno mlha, pak polojasno, +13°C, slunečno, přesto byl cítit dušičkový čas.
Od 2. do 8. 11. bylo polojasno, místy oblačno, ale převažovalo sluníčko, teploty +13°C.
8. 11. se začalo v Čechách ochlazovat, u nás spadly teploty 9. 11., 10. 11. byla ráno mlha,
která padala a bylo hodně mokro, zima, +7°C. Od 11. do 13. 11. bylo polojasno, ráno se
teploty pohybovaly okolo 0°C, přes den +5°C. 14. 11. bylo všechno bílé, obalené mrazem,
ráno -1°C, přes den +4°C. 15. 11. nastala inverze, nad Bolaticemi se držel smog, v celé ČR to
bylo špatné, +4°C. Od 16. do 20. 11. bylo polojasno, o víkendu (19. - 20. 11.) bylo zataženo,

ráno -1°C/0°C, přes den max. +4°C. 21. 11. bylo zataženo, +3°C, ve vzduchu byl cítit sníh. Od
22. do 27. 11. bylo převážně zataženo, občas polojasno, pořád foukal studený vítr, +4°C. Od
28. do 30. 11. bylo polojasno, sluníčko svítilo, vítr ustál, ráno -2°C, přes den +6°C.

1. prosince bylo polojasno, ráno mlha, teploty +5°C. 2. 12. slunečno, +5°C, kolem 10:00 se
zatáhlo, foukal studený a silný vítr, +2°C. O víkendu vítr ustál, +3°C, v sobotu 3. 12. se
k večeru zvedl silný vítr. V neděli 4. 12. bylo zataženo, místy polojasno, +7°C, foukal studený
nepříjemný vítr. V pondělí 5. 12. ráno pršelo, foukal velmi silný studený vítr, teploty +8°C,
večer +3°C, v Krušných horách napadlo 15 cm sněhu, foukal silný vítr, tvořily se sněhové
jazyky a ledovka. 6. 12. jsem u nás naměřila +6°C, v noci napadlo poprvé trošku sněhu, 7. 12.
to

roztálo,

bylo

zataženo,

+3°C.

8.

12.

bylo

opět

zataženo,

+5°C.

Víkend

(9. - 11. 12.) byl zatažený, foukal studený vítr, v sobotu padal sníh s deštěm, +2°C. 12. 12.
v pondělí bylo zataženo, foukal studený vítr, +4°C, v 18:30 byl na celém Opavsku výpadek
proudu, trval 15 minut. Od 13. do 15. 12. bylo polojasno, oblačno, foukal studený vítr,
teploty +5°C. V pátek 16. 12. bylo oblačno, odpoledne zataženo, foukal silný vítr – v ČR byla
vichřice Joachim, teploty +2°C. V sobotu 17. 12. bylo polojasno, večer spadlo pár vloček
sněhu, +3°C. 18. 12. se tvořila na některých místech ČR ledovka, u nás bylo oblačno, +5°C.
V pondělí 19. 12. bylo polojasno, +5°C, odpoledne pouze +1°C. V úterý 20. 12. ráno jsem
naměřila -6°C, střechy byly bílé, přes den 0°C. 21. 12. ráno -2°C, ráno v 6:00 začalo sněžit,
sněhové přeháňky trvaly celý den, -1°C. 22. 12. všechno roztálo, 0°C. O Vánocích, které byly
opět bez sněhu, bylo zataženo, místy polojasno, +2°C. Koncem prosince (26. - 31. 12.) bylo
převážně zataženo s dešťovými přeháňkami a teplotami okolo +3°C. V pátek 30. 12. trošku
sněžilo, byl +1°C. Silvestr byl polojasný, +4°C, odpoledne padal sníh s deštěm, teploty se
pohybovaly okolo +2°C.

Starosta obce, rada obce, zastupitelstvo obce

Starostou obce byl Mgr. Herbert Pavera (53 let), bytem Bolatice, který byl starostou zvolen
10. 11. 2010 na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce. Uvolněným místostarostou byl p.
Martin Bortlík (39 let), bytem Bolatice, který byl rovněž zvolen 10. 11. 2010.

Za členy rady obce byli zvoleni:
Mgr. Herbert Pavera
Martin Bortlík
MUDr. Renáta Kupková
Vlastislav Polášek
Radek Slivka

Zastupitelstvo obce má 17 členů:
Bc. Kristina Adamcová

Zdeněk Kročil

Ing. Pavel Bezděk

MUDr. Renáta Kupková

Josef Boček

Daniela Langrová

Alena Böhmová

MUDr. Tomáš Papuga

Martin Bortlík

Mgr. Herbert Pavera

Ing. Daniel Halfar

Vlastislav Polášek

Daniela Holleschová

Ing. Josef Ricka

Ing. David Jakš

Radek Slivka

Ing. Radek Kotík

Obyvatelstvo v obci, matrika

K 31. 12. 2011 žilo v obci Bolatice 4413 obyvatel, což je o 53 více než v roce 2010
a o 62 více než v roce 2009. Je zde obydleno 1043 domů, z toho 11 obytných. Průměrný věk
obyvatel v obci byl 39,16 let; průměrný věk žen 40,29; průměrný věk mužů 38,02.
V roce 2011 žilo v obci 32 cizinců – 8 Poláků, 5 Němců, 5 Rusů, 3 Francouzi, 3 Slováci,
2 Ukrajinci, 2 Mexičané, 1 Jihoafričan, 1 Rumun, 1 Kanaďan, 1 Vietnamec.

Složení obyvatelstva - 2234 žen, 2179 mužů
- 698 do 15 let, z toho 352 dívek
- 826 do 18 let, z toho 412 dívek
- 857 starších 60 let, z toho 488 žen
- 135 starších 80 let, z toho 90 žen
- 6 starších 90 let, všechny ženy

V roce 2011 se v obci Bolatice narodilo 54 dětí (20 dívek, 34 chlapců). Bylo uzavřeno 35
manželství a zemřelo 31 občanů.

Podnikatelé v obci

Největším podnikem v obci je Lanex a.s. Bolatice. K 1. 9. 2011 došlo k odštěpení výroby
velkoobjemových vaků a vznikla sesterská společnost Lanex Packaking s. r. o. vyrábějící vaky.
Lanex a.s. se zabýval výrobou vysokopevných polypropylenových vláken pro umělé trávníky,
od lodních lan po lana horolezecká či záchranná. K 31. 12. 2011 zaměstnával 437
zaměstnanců, z toho 100 zaměstnanců pracovalo v SINGING ROCK s. r. o. Poniklá. Lanex
působí celosvětově svými dodávkami do více jak 80 zemí, dominantní podíl mají trhy EU a
Ruska. Podíl exportu tvoří 83% z obratu. Lanex vlastní čtyři dceřiné společnosti – v Česku,
Polsku, na Slovensku, v Rusku.

Největším zemědělským podnikem je Opavice a.s. Bolatice, u které pracovalo k 31. 12. 2011
32 zaměstnanců. Opavice a.s. obhospodařovala v katastru obce 627 ha zemědělské půdy, na
pozemcích pěstovala převážně obiloviny a olejniny, průměrný výnos byl 690 q/ha. Na
středisku VKK Bolatice chovala 250 masných jalovic a 18 krav bez tržní produkce mléka.
Opavice spolupracovala s obcí Bolatice a podílela se na zpevňování a úpravě polních
komunikací.

Další podnikatelské subjekty v obci:
- Česká spořitelna, Česká pošta – bankovnictví, služby
- TUTY Bolatice, TEMPO o.d. Opava – má 2 provozovny v obci, nákupní středisko
v Bolaticích a obchod na Borové
- Pekárna AZPEK – pekárna, restaurace, velkoobchod s potravinami, prodej, solárium, solná
jeskyně, spinning
- DAJPP s. r. o. – výroba textilních vázacích prostředků, benzinka, restaurace, ubytování
- DK 1 - Ing. D. Kozel – stavební, projekční firma, velkoobchod, maloobchod
- Ostravské stavby – stavební firma, výroba oken
- Malhvo – prodejna smíšeného zboží, velkoobchod
- CINE SERVIS J. Loskot – prodej, montáž, servis filmové techniky, elektrotechniky do kin

- EN´- sys – řídicí systémy, výpočetní technika
- Zahradnictví Mazal – pokojové a řezané květiny, stromky, keře, projekty a zakládání zahrad,
výsadba stromů
- APE – A. Pěcháček – elektromontážní práce
- MK Elektro Marek Kalužík – 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. Hanslík – kovářská a zámečnická výroba
- Truhlářství P. Karhan – výroba schodišť, truhlářská výroba
- Truhlářství Osmančík – truhlářská výroba
- Stolařství Jan Postulka – výroba nábytku na míru
- Valdis s. r. o. – výroba oken a žaluzií
- Ekorecykling Czech Republic s. r. o. – třídění elektroodpadů
- Armast s. r. o. – dodávky a servis armatur pro průmysl, servopohony a hutní materiál
značkových výrobců
- Petrometal s. r. o. – obchodní činnost a technické poradenství v oblasti kompletace
dodávek
armatur a potrubních systémů pro odvětví petrochemického průmyslu
- HOT JET CZ, s. r. o. – tepelná čerpadla
- Elektro – FA PAVELEK, s. r. o. – výroba, vývoj a prodej domácích telefonů a videotelefonů
- JMS db s. r. o. – zámečnictví, kovoobráběčství
- Medis International a.s. – výroba potravinových doplňků
- ÚDRŽBA BUDOV.CZ – Schneider, s. r. o. – zasklívání lodžií, balkónů, stavební práce

Dále je v obci několik autoopraven, téměř 20 obchodů (potraviny, textil, galanterie, smíšené
potřeby, papírnictví, drogerie, elektrotechnika, květinářství atd.), kadeřnictví, kosmetika,
pedikúra, masáže, 11 restaurací a hospod, stavební firmy, výroby nábytku, autodopravy a
řada dalších drobných podnikatelů, řemeslníků a zemědělců. Díky průmyslové zóně u hřiště
získalo práci ve firmách v této zóně okolo 180 zaměstnanců a další desítky získají práci
v postupně otevíraných nových halách.

Spolupráce s obcemi, úřady; mezinárodní spolupráce

Stejně jako v předešlých letech tak i v roce 2011 spolupracovala obec Bolatice s dalšími
obcemi, úřady, ministerstvy a dalšími institucemi. Rovněž pokračovala na různé úrovni
spolupráce s družebními vesnicemi v zahraničí. V kronice uvádím jen jejich stručný přehled,
více informací naleznete ve Výroční zprávě starosty obce Bolatice za rok 2011.

Partneři obce Bolatice:

- Sdružení obcí Hlučínska (obec je členem od r. 1998, od roku 2006 je předsedou Mgr.
Herbert Pavera)
- Svazek obcí a měst Hlučínska – Západ – SOMH (obec je členem od r. 2006)
- Euroregion Silesia (obec je členem od roku 1999)
- Svazek měst a obcí České republiky – SMO ČR (člen od roku 2003)
- Místní akční skupina Hlučínsko - MAS
- Národní síť zdravých měst ČR – NSZM (člen od roku 2006)
- Městský úřad Kravaře
- Městský úřad Hlučín
- Krajský úřad v Ostravě
- Ministerstvo zemědělství, ministerstvo vnitra
- Státní fond životního prostředí
- Pozemkový fond ČR, Ostrava
- Agentura ochrany přírody a krajiny v Ostravě
- 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 pokračovala v družebních kontaktech s obcemi Rudy (Polsko), Linum (Německo),
Dol’any (Slovensko), Nagykovácsi (Maďarsko). Na 8. jednání ZO dne 30. 8. 2011 byla nově
schválena i spolupráce s další slovenskou obcí Kysucký Lieskovec.

Zástupci obce Rudy se zúčastnili Bolatických dožínek 20. srpna, v červnu se zúčastnilo
družstvo dříve narozených mužů fotbalového turnaje v Rudách.

Ve dnech 4. - 8. 7. 2011 se uskutečnil obecní zájezd do Linum, na účastníky čekal bohatý
program, zájezdu se zúčastnilo 35 občanů Bolatic. V srpnu se uskutečnil další Jugendcamp
v Linum.

Slovenskou obec Dol’any navštívil starosta obce s manželkou v rámci oslav 200. výročí úmrtí
národního buditele Juraje Fándlyho. 40 turistů z Dol’an navštívilo Bolatice za účelem účasti
v pochodu Bolatická dvacítka. 11. 6. 2011 byly Dol’any postiženy bleskovou povodní, Bolatice
uspořádaly sbírku a přispěly částkou ve výši 160 000,- Kč (50 000 Kč sbírka v kostele, 100 000
Kč obec, 10 000 Kč turisté). 40 bolatických turistů se zúčastnilo návštěvy Dol’an a akce
Pochod pre všetkých.

V červenci se uskutečnil Jugendcamp v maďarské vesnici Nagykovácsi.

Starosta obce a velitel hasičů p. Radek Slivka se zúčastnili hasičské slavnosti v Kysuckém
Lieskovci a starosta Kysuckého Lieskovce Ing. Štefan Mrenko se zúčastnil setkání
s podnikateli, zastupiteli a zástupci spolků v Bolaticích.

Majetek obce; investiční výstavba; výběrová řízení

K 31. 12. 2011 vlastnila obec Bolatice majetek v účetní hodnotě 463 511 305,15 Kč. Uvedené
hodnoty majetku jsou pořizovací, tj. neodpovídají tržním cenám.

Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2011

I v roce 2011 proběhlo v obci mnoho velkých investic. Největšími investičními a stavebními
akcemi v roce 2011 byly:
- Rekonstrukce ZŠ Bolatice

21 409 568,-Kč

- Rekonstrukce bývalé kotelny na MŠ

2 451 215,-Kč

- Výstavba poldrů č. IX a X + rekonstrukce poldrů č. I a II

3 959 947,- Kč

- Rozšíření kapacity MŠ Borová

395 772,- Kč

- Výstavba ATS na ulici Horní + posílení ATS Borová

842 830,- Kč

- Nový vrt HVB 1

302 686,- Kč

- Rekonstrukce části chodníku na ul. Svobody

193 783,- Kč

- Rekonstrukce části chodníku na ul. Hlučínská (u Lanexu)

236 986,- Kč

- Oprava komunikace na části ul. Souběžná a ul. Příkopní

167 785,- Kč

- Výstavba kanalizace na ul. Na Lánech

123 610,- Kč

- Výstavba kanalizace na ul. Mírová

295 976,- Kč

- Regenerace urbanizované krajiny – výsadba zeleně v obci etapa II.

1 136 420,- Kč

- Rekonstrukce kanalizace na ul. Zahradní

254 616,- Kč

Výběrová řízení v roce 2011

- VŘ na “BOZP – Protipovodňová opatření v obci Bolatice (poldry I, II, IX, X)“
- VŘ na “Inženýring – Protipovodňová opatření v obci Bolatice (poldry I, II, IX, X)“
- VŘ na “Vedení účtu a refinancování úvěrového portfolia obce Bolatice“
- VŘ na “Tiskové služby a dodávky související s projektem Zlepšení kvality projektu MA 21
v obci Bolatice“
- VŘ na “Dodávka a montáž s předchozí demontáží elektroinstalace na akci – Objekt bývalé
kotelny – ZŠ Bolatice“
- VŘ na akci “Vytápění kotelny ZŠ“
- VŘ na akci “Rekonstrukce ZŠ Bolatice – poslední etapa – BOZP“
- VŘ na akci “Rekonstrukce ZŠ Bolatice – poslední etapa – inženýrská činnost“
- VŘ na “Oprava topného systému v MŠ 1 – stará budova“

- VŘ na realizaci projektu “Regenerace urbanizované krajiny – výsadba nové zeleně
v Bolaticích“
- VŘ na provádění rozborů odpadních vod z ČOV v Bolaticích a v Borové

Z jednání rady obce, zastupitelstva obce, výborů a komisí

V kronice uvádím jen stručné přehledy. Více podrobností najdete v příloze kroniky Výroční
zprávě starosty obce za rok 2011.

Rada obce Bolatice

V roce 2011 se uskutečnilo celkem 26 jednání, na kterých bylo projednáno přes 370 bodů.
Účast na jednáních byla velmi dobrá. Všech 26 jednání se zúčastnili Mgr. Herbert Pavera a
p. Martin Bortlík. 24 jednání se zúčastnili p. Vlastislav Polášek, MUDr. Renáta Kupková a
p. Radek Slivka. Důvodem nepřítomnosti byla nemoc, dovolená, lázně, školení. Hosty na
jednáních byli – Ing. Pavel Bezděk, p. Zdeněk Kročil, Bc. Kristina Adamcová, Ing. Josef Ricka,
Ing. David Jakš, Ing. Radek Kotík.

Zastupitelstvo obce Bolatice

V roce 2011 se uskutečnilo 10 zasedání ZO a jedna pracovní schůzka, na kterých bylo
projednáno na 200 bodů. Všech 10 zasedání se zúčastnili – Mgr. Herbert Pavera, MUDr.
Renáta Kupková, p. Radek Slivka, Bc. Kristina Adamcová, pí Alena Böhmová, Ing. Daniel
Halfar, p. Martin Bortlík. Nižší účast zaznamenali – p. Vlastislav Polášek (9x), p. Josef Boček
(9x), pí Daniela Holleschová (9x), MUDr. Tomáš Papuga (7x), Ing. Radek Kotík (9x), p. Zdeněk
Kročil (7x), pí Daniela Langrová (6x), Ing. Josef Ricka (7x), Ing. David Jakš (9x), Ing. Pavel
Bezděk (7x). Důvody nepřítomnosti byly – dovolená, nemoc, pracovní (služební) jednání.
Hosty na jednáních byli – Martin Fus (karate Kumité), Veronika Nováková (voltiž), Kateřina
Kocurová (voltiž), Kristýna Nováková (voltiž), Nela Stříbná (voltiž), Monika Hlubková
(bodyfitness), Tomáš Freit (fotbal), Vojtěch Schneider (běh) – všichni jmenovaní obdrželi
finanční dary za skvělé sportovní výsledky a propagaci obce Bolatice.
U Zastupitelstva a Rady obce Bolatice pracovalo 8 výborů a komisí.

Finanční výbor

V rozsahu působnosti měl rozpočet obce a hospodaření s ním, rovněž kontroloval
hospodaření s majetkem obce. V roce 2011 se uskutečnilo celkem 5 jednání FV. Předsedou
byl Ing. Pavel Bezděk. FV měl dalších 7 členů – Ing. Jiří Mlýnek, Ing. Josef Ricka, Ing. Josef
Kurka, Ing. Blanka Slivková, Ing. Rudolf Stavař, Ing. Stanislav Pašek, pí Edita Moravcová.
Hosty na jednáních byli – Mgr. Herbert Pavera, p. Martin Bortlík, pí Renáta Řehořová, p.
Pavel Koch.

Kontrolní výbor

KV kontroloval plnění opatření přijatých obecním zastupitelstvem a ostatními orgány v obci,
řešil stížnosti a připomínky občanů. V roce 2011 se uskutečnila celkem 2 jednání KV.
Předsedou byl p. Zdeněk Kročil. Výbor měl dalších 8 členů – PaedDr. Josef Drozd, p. Richard
Sněhota, p. Josef Boček, Ing. Radek Kotík, pí Kristina Bolacká, p. Richard Vehovský, pí Eva
Michalíková, pí Eliška Vitásková. Hosty na jednáních byli p. Martin Bortlík a p. Radim
Dembek.

Osadní výbor

Předkládal zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části BolaticeBorová, vyjadřoval se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou
hlášeni k trvalému pobytu v Borové. V roce 2011 se uskutečnilo celkem 5 jednání OV.
Předsedkyní byla pí Daniela Langrová. Výbor měl dalších 6 členů – pí Marta Kolarčíková, pí
Simona Adamcová, p. Ladislav Stuchlík, p. Václav Mrovec, p. Jaroslav Pašek, pí Kristina
Stočková. Hosty na jednáních byli – Ing. Daniel Kozel, p. Vlastislav Polášek.

Komise přestupková

Řešila přestupky, které se staly na území obce Bolatice a Borová, projednávala přestupky dle
zákona č. 200/90 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. V roce 2011 řešila komise celkem
23 přestupků na 23 jednáních. Předsedou byl JUDr. Mario Hartmann, komise měla dalších

5 členů – MUDr. Jiří Andreas, p. Josef Majda, pí Šárka Košůtková, Ing. Aleš Theuer, Ing. David
Kotík. Předseda komise hodnotí její činnost kladně a domnívá se, že komise splnila účel, pro
nějž byla založena.

Komise sociální, zdravotní a pro rodinu

V rozsahu působnosti měla sociální péči o občany a preventivní působení na ně. V roce 2011
se komise sešla celkem 5x. Předsedkyní byla Bc. Kristina Adamcová. Komise měla dalších 11
členů – pí Kristina Jochimová, pí Blanka Moravcová, pí Helena Kocurová, p. Karel Kupka, pí
Edith Kurková, pí Simona Adamcová, pí Marcela Bochňáková, pí Anna Lasáková, Bc. Kateřina
Moravcová, p. Josef Majda, p. Luděk Nevoral. Hosty na jednáních byli – p. Tomáš Vlk, pí
Ingrid černá, Mgr. Herbert Pavera.

Komise pro občanské záležitosti

Komise organizovala kulturní a společenskou činnost v obci. V roce 2011 se komise setkala
celkem 2x. Předsedkyní byla pí Alena Böhmová. Komise měla dalších 8 členů – p. Karel
Ostárek, pí Daniela Holleschová, pí Barbara Plaskurová, pí Ingrid Nováková, p. Petr Skiba, pí
Gabriela Bočková, pí Elen Mašíková, pí Jana Šimečková.

Komise mládeže, sportu a pro volný čas

Komise řešila problematiku volnočasových aktivit dětí a mládeže. V roce 2011 se komise
sešla celkem 6x. Předsedou byl Ing. David Jakš. Komise měla dalších 6 členů – Bc. Jana
Štěpáníková, Bc. Iveta Ritzková, p. Petr Faltýnek, pí Hana Seidlová, p. Jan Dominik, p. Robin
Obrusník; hosty na jednáních byli – Mgr. Herbert Pavera, Ing. Radim Herudek, p. Vlastimil
Matýsek.

Komise pro rozvoj a výstavbu v obci

Komise řešila problematiku staveb v obci, tvorbu zeleně, ÚP. V roce 2011 proběhla 4 jednání.
Předsedou byl Ing. Daniel Halfar. Komise měla další 4 členy – Mgr. Herbert Pavera, Ing.
Daniel Kozel, Ing. Zdeněk Mazal, Ing. Arch. Pavlína Janošová.

Informace o obecním úřadu

Obecní úřad tvořil starosta obce, zástupce starosty a pracovníci úřadu. Starosta i jeho
zástupce jsou pro výkon svých funkcí uvolněni. Dále pracovalo na obecním úřadu 13
pracovníků, jejich pracovní náplň byla následovná:
- pí Marcela Bochňáková – referentka pro matriku a sociální věci
- pí Renáta Řehořová – ekonom, účetní
- pí Janetta Gratzová – referentka na sekretariátu starosty; podatelna
- pí Eliška Vitásková – referentka OÚ – hospodářka, mzdová účetní
– v listopadu 2011 odešla do důchodu, na její místo nastoupila po MD pí
Kateřina Mrovcová
- pí Gabriela Bočková – referentka pro majetkové a pozemkové záležitosti, kulturu
- Ing. Miroslav Selingr – vedoucí stavebního úřadu
- Bc. Jakub Josefus – referent stavebního úřadu
- Ing. Radim Herudek – samostatný referent
- pí Eva Hanzlíková - knihovnice
- Bc. Jana Štěpáníková - knihovnice
- pí Anna Lasáková – sociální pracovnice
- pí Lenka Jiříková – uklízečka
- p. Alfréd Solich – provozář obecních budov

Dále u OÚ v roce 2011 na dohodu o pracovní činnosti pracovalo 20 osob, z toho 19
dobrovolných hasičů, kteří se střídali v pohotovosti provádění hasebních a záchranných prací
při zásahu. Na dohodu o provedení práce pracovalo 112 osob, z toho 5 osob, které
zajišťovaly bezpečnost na přechodech a 2 osoby, které roznášely zpravodaje a obálky atd.

Průměrná hrubá mzda “stálého“ zaměstnance OÚ v roce 2011 činila 21 229,- Kč (v roce 2010
to bylo 21 207,- Kč).

Stavební úřad zpracoval v roce 2011 celkem 269 podání, z toho 152 pro katastrální úřad
Bolatice. Ostatní korespondence činila 65, podání celkem bylo 334.

Knihovna měla v roce 2011 celkem 13 801 knih pro děti a dospělé, jak literatura krásná, tak
naučná. Celkový počet čtenářů byl 727, z toho 299 čtenářů do 15 let. Knihovnu navštívilo
celkem 9940 návštěvníků a bylo vypůjčeno 26 370 svazků.

Podatelna obecního úřadu zpracovala celkem 1790 podání – žádosti, vyjádření, sdělení,
objednávky apod. V roce 2011 bylo celkem 587 datových zpráv. Na úřední desce OÚ bylo
zveřejněno 101 listin a 123 listin České pošty.

Kulturní a společenský život v obci je na vyšší úrovni díky spolkům, organizacím, místním i
ostatním podnikatelům, fungující Komisi pro občanské záležitosti a Osadnímu výboru
v Borové. I v roce 2011 se uskutečnily již tradiční akce – Obecní ples, Vítání jara, Dožínky,
koncerty dechové hudby, Den strašidel, ale i novinky – např. Kobzolfest. V roce 2011 se
uskutečnil 1 zájezd do divadla, 4 koncerty dechové hudby, 2 akce pro seniory a 34 akcí pro
veřejnost. V kronice jsou uvedeny jen ty “důležitější = větší“ akce, celkový výčet najdete ve
Výroční zprávě starosty obce za rok 2011.

Významné události; kulturní a společenské akce

I v roce 2011 byl kulturní a společenský život v obci Bolatice velmi bohatý:

29. 1. 2011

Obecní ples

11. 2. 2011

Ples seniorů

23. 2. 2011

Beseda s autorem knihy Bolatice od pravěku k současnosti

26. 2. 2011

Dívka roku

8. 3. 2011

Rozloučení s masopustem a pochování basy

20. 3. 2011

Vítání občánků

29. 3. 2011

Beseda k problematice zeleně v obci

3. 4. 2011

Vítání jara

16. 4. 2011

Sbírka použitého ošacení

17. 4. 2011

Pochod a běh „Bolatická 10 a 20“

28. 4. 2011

Den Země

30. 4. 2011

Stavění májky na skanzenu

4. 5. 2011

Veřejné fórum pro občany

21. 5. 2011

Cesta za pohádkou

4. 6. 2011

Oslava 225 let osady Borová

2. – 3. 7. 2011

Výstava lilií

4. – 8. 7. 2011

Obecní zájezd do Linum

15. 7. 2011

Hlukfest

6. 8. 2011

Country festival Křeménky 2011

20. 8. 2011

Dožínky

27. 8. 2011

Štrasenfest na Borové

16. 9. 2011

Autorské čtení a beseda s Tomio Okamurou

24. 9. 2011

Kobzolfest

24. – 26. 9. 2011

Výstava zahrádkářů a kutilů

19. 9. – 1. 10. 2011

Evropský týden mobility

6. 10. 2011

Drakiáda

8. 10. 2011

Barevný večer
Vinobraní na Borové

15. 10. 2011

Sbírka použitého ošacení

25. 10. 2011

Zájezd na divadelní představení

31. 10. 2011

Den strašidel

15. 11. 2011

Setkání s jubilanty

18. 11. 2011

Krmášová zábava pro starší

19. 11. 2011

Závěrečné taneční

28. 11. 2011

Kino pro seniory

4. 12. 2011

Vánoční trhy

10. 12. 2011

Zabijačka na Borové

17. 12. 2011

Koledy na skanzenu

24. 12. 2011

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. Za území naší obce odpovídal policista prap. Petr
Kerlin.

V roce 2011 došlo na území obce ke spáchání 46 trestných činů (v roce 2010 34) a 80
přestupků. 46 trestných činů bylo spácháno s celkovou způsobenou škodou ve výši
2.219. 448,- Kč, mezi těmito skutky je 16 trestných činů, u nichž byl zjištěn pachatel. V roce
2011 bylo na území obce evidováno 80 přestupků s celkovou způsobenou škodou 23.180,Kč, což je o 53 přestupků méně než v roce 2010. Dále došlo na území obce ke dvěma
požárům, byly nahlášeny 4 případy nalezené munice z 2. sv. v., byly zde evidovány 2 pokusy
o sebevraždu a jedna sebevražda dokonána.

Během roku byly prováděny opakované kontroly pohostinství a restaurací, a to s cílem
preventivně působit a zamezit podávání alkoholu mladistvým a nezletilým.

Dopravní nehody byly prošetřovány skupinou dopravních nehod Dopravního inspektorátu
územního odboru Opava. Za rok 2011 došlo na území obce ke 13 dopravním nehodám, 1
osoba byla usmrcena, 4 osoby utrpěly lehká zranění. V souvislosti s dopravními nehodami
došlo ke škodě na majetku ve výši 343.000,- Kč. 1 řidič jako účastník dopravní nehody byl pod
vlivem alkoholu.

Městská policie Kravaře působila v obci již šestým rokem. Službu vykonávali tito strážníci –
Martin Dehner, Tomáš Rusek, Josef Adamčík a vedoucí strážník Bc. Libor Pospiech. Strážníci
vykonávali službu v obci v rozsahu dvou hodin týdně.

Díky činnosti Městské policie Kravaře šlo vidět zlepšení a zklidnění dopravy. Řidiči dodržovali
dopravní značení, parkování osobních a nákladních automobilů se zlepšilo, řidiči dodržovali

maximální povolenou rychlost v obci atd. Velkým pomocníkem na úseku plynulosti a
bezpečnosti silničního provozu byl radar k měření průjezdových rychlostí vozidel.

Palčivým problémem bylo nedodržování dopravních značek s povolenou dobou parkování (2
hodiny) na parkovištích před obchodním domem na ul. Hlučínská a stání mimo vyhrazené
parkoviště u obecního úřadu. Tento problém byl prakticky odstraněn. Dalším problémem
bylo porušování zákazu stání na ul. Slunečná, Padoly, Sokolovská atd.

Strážníci provádějí službu v obci výhradně v denních hodinách, výjimkou byly akce zaměřené
na dodržování zákazu nalévání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a hru osob
mladších 18 let na výherních hracích automatech, které byly prováděny v pozdních večerních
a nočních hodinách, především o víkendech. V roce 2011 byly provedeny celkem
3 preventivně represivní akce.

Městská policie se snažila věnovat problémům, na které oprávněně poukazovala veřejnost a
které obtěžovaly občany obce a rušily jejich klidný a pokojný život.

Kontroly a jejich výsledky

V roce 2011 byla na OÚ provedena řada kontrol:
- kontrola na projekt „Zdravotní středisko – přístavba, nástavba a stavební úpravy“
- kontrola dílčího přezkoumání hospodaření obce k 30. 9. 2011
- kontrola přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2010
- kontrola plnění povinností při zásobování pitnou vodou obec Bolatice
- kontrola vedení matričních knih a sbírek listin na matrice obce Bolatice

V roce 2011 bylo provedeno celkem 5 kontrol; u 2 kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky,
u 3 kontrol byly nalezeny chyby a nedostatky, které byly buď odstraněny, nebo neměly
závažnost nedostatků.

Další údaje o obci

- v roce 2011 vydala obec 6x Bolatický zpravodaj (ke konci každého sudého měsíce), byl
vydán jako barevný a mnohdy obsahoval různé přílohy; byl přístupný také v elektronické
podobě na internetových stránkách obce www.bolatice.cz
- o činnosti obce byli občané informováni místním rozhlasem, na vývěskách obce, na
internetové televizi www.hlucinsko.tv
- o životě a činnosti obce i občanů vyšly desítky článků v regionálních novinách (Region
Opavsko, MF Dnes, Deník) a řada informací byla prezentována i v Českém rozhlasu Ostrava
a v dalších regionálních rádiích
- v průběhu roku se konalo několik akcí, na kterých byla veřejnost informována o dění v obci
a občané se na nich mohli vyjádřit k projednávaným tématům
- v roce 2011 se obec Bolatice umístila na 1. místě v třídění odpadů v soutěži „O keramickou
popelnici“ v kategorii obcí a měst nad 4000 obyvatel v Moravskoslezském kraji
- místní knihovna se stala Knihovnou roku 2011 Moravskoslezského kraje, v celostátním kole
(4. 10. 2011) v Praze se umístila na 7. místě z celkových 14 přihlášených knihoven a získala
Čestné uznání za velmi dobré knihovnicko – informační služby v obci

Pro veřejnost uspořádal obecní úřad tyto akce:

- 23. 3. 2011

jednání zástupců spolků s představiteli obce Bolatice

- 29. 3. 2011

beseda s občany k problematice zeleně v obci

- 4. 4. 2011

setkání s občany k problematice bezbariérové trasy

- 12. 4. 2011

setkání s občany k problematice centra obce

- 4. 5. 2011

Veřejné fórum Zdravé obce Bolatice

- 18. 5. 2011

setkání s občany Borové

- 30. 5. 2011

setkání s občany, kteří žili ve Slaném

- 22. 6. 2011

setkání s podnikateli

- 14. 9. 2011

setkání s občany ke tvorbě filmového dokumentu

- 12. 10. 2011

setkání s občany k uspořádání fotovýstavy

- 25. 10. 2011

setkání s občany k uspořádání fotovýstavy

- 7. 11. 2011

beseda s občany k problematice médií, vnímání informací

- 9. 11. 2011

setkání s občany ke tvorbě filmového dokumentu

- 16. 11. 2011

beseda s občany k problematice zeleně v obci

- 19. 12. 2011

beseda žáků 9. tříd se seniory nejen o tradicích a vánočních zvycích

I v roce 2011 rozvíjela obec spolupráci s podnikateli. Poskytovala jim informace
o možnostech čerpání dotací z programů EU i státu. Někteří místní podnikatelé se zúčastnili
společného jednání představitelů obcí a měst Hlučínska s podnikateli a zemědělci z regionu.
Setkání proběhlo 13. 4. v Hlučíně. Někteří místní podnikatelé se podíleli i na výstavbě v obci –
DK 1 - Ing. D. Kozel, firma P. Latky, firma R. Beneše.

Obec také umožňovala podnikatelům v oblasti prodeje a pohostinství prodej na akcích obce,
popř. si objednávala ubytování či stravování pro návštěvy obce v zařízeních místních
podnikatelů.

K propagaci svých firem mohli podnikatelé využít bezplatně prezentace na webových
stránkách obce. K největším sponzorům akcí OÚ a obce Bolatice v roce 2011 patřily firmy:
Lanex a.s., SUNTRANS, DEVA, Stavitelství Šafrán Opava, ISOTRA a.s., LB GASTRO s.r.o., DK1,
Zahradnictví Mazalovi, MUDr. David Onderka, Stanislav Šimeček, Pavel Duda – lité podlahy,
Nikola Gorgol, CINE – servis s.r.o., Ing. Pavel Bezděk atd.

Spolky v obci, spolupráce s nimi

V roce 2011 rozvíjely v obci činnost všechny spolky a organizace. V obci působilo přes 20
spolků:
Fotbalový klub

SDH Bolatice

Hokejový klub

SDH Borová

Volejbalový klub

Český zahrádkářský svaz

Stolní tenis TTC

Myslivecká společnost Křeménky

Klub seniorů

Klub českých turistů

Český svaz chovatelů včel

Svaz chovatelů holubů

Fitness studio JUMI

Dětská organizace KONDOR

Burianky

Letečtí modeláři

Římskokatolická farnost Bolatice

Futsalový klub

Airsoft Bolatice

Základní umělecká škola

Slezsko-německý svaz

Rodinná centra Skřítek a Ježeček

Šachový klub

Fitness centrum Mates GYM

Chrámový sbor, schola, společenství mládeže, křesťanští senioři La Via Montante

V obci působily oddíly košíkové a florbalu, chovatelé služebních psů byli zapojeni
v kynologickém klubu na Albertovi. Byly zde skupinky sportovců, které neměly oficiální
statut, např. fotbalisté na Ruždině, na hřišti v Důlku a na Borové, stejně jako nohejbalisté.
Mladí občané se věnovali jízdě na kolečkových bruslích i skateboardech. V obci působila
i řada hudebníků, kteří byli členy jak místních, tak i okolních skupin.
Nyní krátce o činnosti jednotlivých spolků:

Sbor dobrovolných hasičů Bolatice
V roce 2011 byl stav členské základny 154 členů, z toho 15 žen a 13 mladých hasičů. Sbor řídil
21členný výbor, který se scházel 1x měsíčně. SDH Bolatice uspořádal Hasičský ples
s pochováním basy. 19. 2. se konala Výroční valná hromada okrsku, na které náš sbor
zastupovali p. Josef Balarin, p. Robert Vitásek, p. Josef Kurka a p. Josef Adamec. 1. 5. se
v Kobeřicích uskutečnila okrsková soutěž sportovních družstev, kde naše družstvo obsadilo 1.
místo. 7. 5. se členové zúčastnili 15. Svatofloriánského setkání hasičů okresu Opava. Večer se
pak konala mše v našem kostele. Členové SDH Bolatice drželi stráž u Božího hrobu
o Velikonocích. Pomáhali také při akcích obce – Rozloučení s masopustem, Den Země,
Dožínky, Den strašidel, Den bez aut. 7. 8. se na hřišti FK uskutečnila Hasičská slavnost, která
byla spojena se soutěží družstev o Moravskoslezský pohár. 26. 8. se členové zúčastnili
pietního aktu – 19. výročí vzniku lesního požáru v Kuznie Raciborske. Členové rovněž navázali
spolupráci se slovenskou obcí Kysucký Lieskovec. Lukáš Balarin vedl kroužek mladých hasičů,
kde bylo zapojeno 13 mladých hasičů. Družstvo hasičů se zúčastnilo Extraligy České republiky
v požárním sportu, kde skončilo na 20. místě. V soutěži o Moravskoslezský pohár se umístilo
na 2. místě.
V roce 2011 zasahovali hasiči u 45 událostí v obci i mimo ni. Nejvíce bylo technických pomocí
a živelných pohrom, celkem 23, dále bylo 9 požárů, 2 dopravní nehody, 2 námětová cvičení a
8 zásahů ostatních. Příslušníci SDH Bolatice provedli v roce 2011 2 námětová cvičení, jedno

se uskutečnilo v podniku PF Plasty Chuchelná a druhé cvičení bylo na školní budově
v Chuchelné. Zúčastnili se rovněž taktického cvičení v Polsku v Rudách, jednalo se o českopolské cvičení na tamní lesy. Dále se SDH podílelo na organizování akcí pro občany, úzce
spolupracovalo s vedením obce. Pro obec prováděli členové kontrolu hydrantů, po celý rok
odkalovali hydrantovou síť a čistili kanalizační vpustě. V lednu bylo provedeno školení
požárních hlídek v kulturním domě. Dále se jednotka podílela na různých školeních pro
obsluhu nových agregátů, školení nejnovější dýchací techniky a přetlakového ventilátoru.
V průběhu celého roku odpracovali členové 3000 brigádnických hodin na hasičárně.

Dětská organizace KONDOR
V roce 2011 fungovaly oddíly Orion, Arakis a Klub přátel skupiny Vesmír. Ve skupině bylo
registrováno celkem 68 členů, z čehož 32 bylo mladších 18-ti let. Vedoucím skupiny byl Pavel
Koch a pomáhali mu Tomáš Rataj a Roman Vehovský. Oddíly Orion a Arakis se scházely na
pravidelných týdenních schůzkách, na kterých byl dětem volný čas zpestřován formou her a
zábavy a rovněž se děti učily různým tábornickým dovednostem. O jarních a podzimních
prázdninách byly pro členy i ostatní zájemce pořádány tzv. tábornické dny na chatě Rozárce
v Klokočově na Slovensku. Obou akcí se zúčastnilo 66 lidí. V létě byly uspořádány dva letní
stanové tábory u řeky Odry poblíž obce Klokočůvek. V roce 2011 se táborů zúčastnilo 105
dětí. Od roku 1992 má skupina Vesmír Bolatice v nájmu objekt tzv. staré školy a od roku
1998 pohostinství Pod Kostelem.

Klub seniorů
Klub seniorů se scházel pravidelně poslední středu v měsíci. Scházelo se cca 45 osob. Během
roku klub pořádal různé akce, např. ples, večírek ke Dni matek, Krmášovou zábavu. Klub také
pořádal různé zájezdy. Členky Klubu seniorů se účastnily dožínkového průvodu a předvedly
své vystoupení v programu Dožínek. Rovněž obohatily program akce Stavění májky. V roce
2011 reprezentovaly členky obec svým vystoupením v polské vesnici Rudy a v Královském
městě Slaný. Během roku měly i další vystoupení v širokém okolí. Konec roku členové
zakončili Mikulášským posezením v restauraci U Pekařů.

Fotbalový klub Bolatice
Tento klub patří mezi největší. K 31. 12. 2011 byl stav členské základny 450 členů. 21. 1. klub
uspořádal v kulturním domě Sportovní ples. 6. 2. proběhla Valná hromada. Byl zvolen výbor
klubu, zvoleni byli – Leo Hluchník, Jaroslav Nawrath, Josef Boček, Petr Boček, Alfréd
Feilhauer, Jiří Šula, Marek Boček, Tomáš Burian, Michal Balarin, Radek Kotík, Aleš Theuer.
Revizní komise byla zvolena ve složení Jiří Burian, Martin Bortlík a Libor Sněhota. Během
sezony se výbor klubu scházel obvykle jednou za dva týdny, mimo sezonu jednou měsíčně.
Fotbalová část začala zimní přípravou, v rámci které družstva využívala halu základní školy,
hřiště, hřiště s umělým povrchem, hrací plochy s umělým povrchem v Kravařích, Kylešovicích
a v Hlučíně. Pro všechny tři kategorie žáků uspořádal klub s vedením obce Bolatice turnaj
v hale ZŠ.
Po podzimní části skončili na pozici trenéra u „áčka“ Josef Kotík, Jiří Šula a Václav Fus. Na
jejich místo nastoupil Roman Kubiš z Dolního Benešova, kterému pomáhali Libor Sněhota a
Jiří Šula. Na roční hostování přišli Aleš Březovský z Čeladné, Michal Spruch z Dolního
Benešova a Marek Hahn z Kravař. „Béčko“ trénovali Jiří Šula, Alfréd Feilhauer. „Béčko“
vyhrálo svou soutěž a vedení ho přihlásilo do okresního přeboru. Dorost i nadále trénoval
Rudolf Rataj, který byl zároveň správcem celého areálu. Starší žáky vedl Jaroslav Nawrath,
mladší žáky Tomáš Balarin a přípravku Libor Šefčík a Petr Latka. V kategorii žáků se klub
dohodl s Dolním Benešovem na střídavém startu našich odchovanců Jiřího Šefčíka a Davida
Harasima. Ekonomkou klubu byla Ing. Lenka Mušálková, pokladnu měl na starosti Leo
Hluchník
V průběhu letních měsíců chtěl klub uspořádat karnevaly, ale z důvodu špatného počasí se
jich uskutečnila ani ne polovina. Sportovní slavnost pořádal klub ve spolupráci se Sokolem
Kobeřice, Spartakem Chuchelná a Meteorem Strahovice. V průběhu letních měsíců zapůjčil
klub svůj areál k pořádání akcí jiných složek naší obce.
Na podzim byl tým „A“ doplněn o hráče Zdeňka Staňka z Kravař a Tomáše Kramáře z Janovic,
na půlroční hostování přišel ze Štěpánkovic Martin Sebrala. Klub uvolnil na roční hostování
do Dolního Benešova Tomáše Jaška a Petra Kupku. Změna trenérů nastala u žáků – starší
žáky vedl Libor Šefčík a Karel Ševčík, benjamínky Miroslav Kramář a Tomáš Kramář s Petrem
Latkou.
Plánovaná rekonstrukce hrací plochy se opět neuskutečnila, a to z důvodu opětovného
zamítnutí žádosti z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Sbor dobrovolných hasičů Borová
V roce 2011 začal SDH Borová pracovat opět s dětmi. Přihlásilo se jich postupně 30, a tak
museli vedoucí děti rozdělit do skupin podle věku, vznikl Borovský plamínek a družstvo
mladších žáků.
Družstvo mužů reprezentovalo Moravskoslezský kraj na mistrovství ČR, kde získalo úžasné 4.
místo. Družstvo se umístilo na 2. místě v Opavské lize a na 2. místě v Poháru ředitele, který je
brán jako finále ligy.
SDH Borová uspořádal Hasičský ples, v letních měsících to byly karnevaly s P. Bochňákem a
skupinou Capitol. 2. 7. byl sbor po 11 letech hostitelem česko-polské družební soutěže
Moravská brána, na kterou přijelo 18 družstev z českého a polského příhraničí. V srpnu se
uskutečnila hasičská slavnost, která je již 4. rokem zařazena do Opavské ligy. Soutěž
probíhala ve třech kategoriích – dorost, muži a ženy. Mužstvo z Borové soutěž vyhrálo.
Poslední veřejnou akcí byla předvánoční zabijačka, která proběhla ve dnech 15. – 17. 12.
Členové si rovněž odpracovali brigádnické hodiny na práci kolem hasičské zbrojnice, ve
sportovním areálu a na opravě laviček a stolů. Koncem roku se rozrostla výjezdová jednotka
o 3 nové členy – Matěj Antoš, Matouš Stuchlík a Lukáš Fojtík.
V průběhu roku jednotka nevyjela k žádné mimořádné události. Jediným výjezdem bylo
námětové cvičení, které připravil velitel jednotky. Na závěr roku se podařilo z rozpočtu
jednotky zakoupit přetlakový ventilátor k odvětrávání zakouřených prostor. V rámci
brigádnické činnosti provedli členové kontrolu hydrantů v Borové.

Slezsko-německý svaz Bolatice
V lednu, únoru a březnu 2011 se scházelo 12 členů svazu, aby si procvičili konverzaci
v německém jazyce. Pro žáky ZŠ Bolatice získal svaz finanční prostředky od Velvyslanectví
SRN na výuku německého jazyka. Smíšený pěvecký sbor pod vedením Siegfida Blokesche
zpíval nejen lidové písně v německém jazyce, ale také písně zdejšího regionu. Sbor zajišťoval
program na oslavě Dne matek a na vánoční besídce. Sbor rovněž zajížděl na různá vystoupení
v regionu, zúčastnil se i krojovaného dožínkového průvodu. Na podzim vystoupil sbor se
svými písněmi na velkém setkání německých svazů z celé České republiky v Praze. Ve
smíšeném pěveckém sboru ukončil svoji činnost p. Blokesch se svou ženou. Svaz už podruhé
zorganizoval setkání členů německých svazů z regionu Opavsko. Setkání se uskutečnilo na
jaře v Kulturním domě Bolatice. Ženy svazu se setkávaly jednou měsíčně na „Kaffee Klatsch“.

Muži se setkávali jednou za měsíc na Männertreffen. 7 členů svazu využilo třítýdenní pobyt
v lázních ČR. 25 členů svazu využilo poukaz na rehabilitaci. 2 členky svazu využily možnost
zúčastnit se vzdělávacích seminářů. 2 děti členů svazu využily možnost zúčastnit se o
prázdninách dětských táborů v ČR, ale také v SRN. Mezi vánočními svátky se sešel výbor
svazu se smíšeným pěveckým sborem, aby společně ukončili starý rok. Výbor svazu se
pravidelně scházel jednou za měsíc.

Český zahrádkářský svaz
Ke konci roku 2011 měl svaz 60 členů, své sídlo měl na ulici Svobody. Pro veřejnost
organizovali členové různé besedy. Ve dnech 25. – 26. září se v Kulturním domě Bolatice
uskutečnila Výstava zahrádkářů a kutilů. O nových odrůdách ovoce a zeleniny a informace,
jak se starat o zahrádku, poskytovali pravidelně do Bolatického zpravodaje p. Jaroslav Beneš
a p. Karel Matelský. V rámci Dne Země se členové zapojili do úklidu v obci, uklízeli okolí
moštárny a měli na starost určité aleje na polních cestách. Členové ČZS zorganizovali
2. ročník zahrádkářské soutěže TOP Bolatice o nejkrásnější zahradu, bylo hodnoceno více jak
40 zahrádek.

Myslivecká společnost Křeménky
V roce 2011 hospodařila Myslivecká společnost Křeménky na pronajatých pozemcích
Honebního společenstva Bolatice a lesů ČR s celkovou výměrou cca 1172 ha. Ke konci roku
2011 měla společnost 24 členů, kteří využívali 13 lovecky upotřebitelných psů. V honitbě
bylo k dispozici 22 krmných zařízení, 5 napáječek, 15 slanisek. K lovu a pozorování zvěře
sloužilo 9 kazatelen, 6 posedů a 8 žebříkových sedaček. Myslivci zakoupili v roce 2011 52 q
obilí, 8 q siláže, 6 q kukuřice, 4 t cukrové řepy a 120 kg kamenné soli. Zvěř byla přikrmována
až do poloviny dubna, kdy končilo mrazivé počasí.
Pro veřejnost uspořádali myslivci 8. ledna Myslivecký bál, 26. června následovala Myslivecká
slavnost a 6. srpna Country festival. OÚ vypomáhala společnost při pořádání Dne Země,
Hlukfestu a Dožínkách. Ve dnech 30. a 31. července uspořádala společnost Memoriál Jitky
Hromadové a dne 15. října lov za pomocí sokolnických dravců.
V rámci spolkové činnosti se uskutečnily 3 členské a 2 výborové schůze. Členství ve
společnosti ukončil p. Vlastislav Polášek. Adeptskou praxi zahájil p. Rostislav Martinec a na
hostování byl ve sdružení p. Stanislav Kašný. Myslivci vysadili či ošetřili větší množství dřevin,

nově byla vysázena alej nad letištěm u Zábřehu. Udržovali areály v Křeménkách, v bývalé
pískovně a u rybníku na Kamenci. V roce 2011 bylo v bolatické honitbě uloveno 23 kusů srnčí
zvěře, 11 selat černé zvěře, 81 zajíců, 247 bažantů, 14 lišek, 6 kun, 3 mývalové a 1 jezevec.

Římskokatolická farnost Bolatice
Stejně jako v minulých letech patřila mezi největší neoficiální organizace v obci, k římskokatolické církvi se hlásilo okolo 80% občanů.
Ve dnech 7. a 8. ledna 2011 proběhla v obci Tříkrálová sbírka, ve které se vybralo okolo
119 680,- Kč. Na 9. března připadla popeleční středa, kterou byla zahájena doba postní.
Během ní probíhaly v kostele v pátek a v neděli před mší svatou pobožnosti křížové cesty.
V noci z pátku 27. 5. na sobotu 28. 5. se farnost připojila k akci „Noc kostelů“. Kostel byl
otevřen od 18 do 24 hodin. 12. 6. jsme slavili slavnost Seslání Ducha svatého. V neděli 19. 6.,
na svátek Svaté Trojice, přistoupily děti k 1. svatému přijímání. Slavnost Těla a Krve Páně
(Boží Tělo) připadla na čtvrtek 23. 6. Slavnost sv. Stanislava – bolatický odpust – jsme slavili
v neděli 26. 6. 1. července – slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova – začal platit prázdninový
pořad bohoslužeb ve všední dny. 15. 8. – slavnost Nanebevzetí Panny Marie – během mše
svaté byly požehnány prvotiny plodů z bylin a květin. 20. 8. byly Bolatické dožínky. Poslední
srpnovou neděli byla sloužena mše svatá za školní mládež. Ve škole vyučovaly náboženství
paní katechetky Mgr. Jana Pašková a Mgr. Magdalena Hluchníková. Od září se opět rozběhla
setkání – katecheze pro dospělé, společenství seniorů La via Montante, společenství
Modlitby matek, společenství mládeže, formační setkání podávajících svaté přijímání, setkání
ministrantů, scholy. Na 14. září připadl svátek Povýšení svatého Kříže. Někteří z našeho
farního společenství již tradičně putovali k Svatému Kříži do Pietrowic Wielkich. 13. 11. jsme
ve farnosti slavili výročí posvěcení kostela (bolatický krmáš), v neděli 20. 11. jsme slavili
Ježíše Krista Krále, vítěze nad zlem a smrtí. V sobotu 26. 11. měli lidé možnost uplést si na
hasičárně adventní věnce. Po celou dobu adventní (úterý, středa, čtvrtek, pátek) probíhaly
rorátní mše svaté s adventní soutěží pro děti v 6:30. V sobotu 17. 12. byla sloužena mše
svatá za naši obec a její obyvatele u příležitosti 761. výročí první písemné zmínky o obci
Bolatice.
V roce 2011 bylo ve farnosti 43 křtů, k 1. sv. přijímání přistoupilo 27 dětí a 6 dospělých,
15 sňatků bylo uzavřeno v kostele, bylo 30 pohřbů, podáno bylo 85 000 hostií. Výdaje za rok
2011 činily 1 324 000 Kč, příjmy měla farnost ve výši 1 336 000 Kč, zůstatek do roku 2012 byl

12 500 Kč. Náklady na Studánku byly ve výši 73 000 Kč, na elektřinu 36 000 Kč, na plyn
105 000 Kč. Na faře byla provedena nová elektroinstalace za 157 000 Kč, byl zakoupen nový
plynový kotel za 108 000 Kč. V roce 2011 splatila farnost půjčku obci ve výši 400 000 Kč, obec
přispěla farnosti částkou 275 000 Kč.

TTC Bolatice – stolní tenis
Sezonu končili hráči v dubnu. Družstvo Bolatice “A“ se v krajské soutěži umístilo na 8. místě,
oproti minulé sezoně si pohoršilo o 3 místa. Družstvo hrálo ve složení Vítězslav Burdík,
Herbert Vavřínek, Kamil Musiol a Jan Polák. Družstvo Bolatice “B“ se umístilo v Okresním
přeboru I. třídy na 5. místě a hrálo v tomto složení – Petr Kramář, Jakub Rataj, Jiří Ricka,
Martin Fojtík. Členy týmu Bolatice “C“ byli Tomáš Schimetzek, Marek Jařab, Jan Kostřica a
Michal Suchánek, v Okresním přeboru II. třídy se družstvo umístilo na 3. místě. V podnikové
soutěži družstvo RKL reprezentovali Jan Kostřica, Rostislav Suchánek, Marek Jařab a Tomáš
Schimetzek, družstvo vyhrálo III. ligu a postoupilo do II. ligy.

Futsalový klub Shooters Bolatice
V roce 2011 měl klub 24 aktivních hráčů a 2 týmy – Shooters A a Shooters B. Mužstvo A
skončilo v Moravskoslezském přeboru na 13. místě a mužstvo B skončilo na 9. místě.

Klub turistů
V roce 2011 měl klub 42 členů, uskutečnil řadu akcí a mnohých se zúčastnil. 28. ledna
proběhla Výroční schůze. Nejdůležitější akcí během roku byla „Bolatická 20“, které se
zúčastnilo více než 700 aktivních pochodujících, běžců a jezdců na kolech MTB. Na zajištění
akce se podílelo 29 pořadatelů. 28. dubna se turisté zúčastnili brigády v rámci Dne Země,
stejně jako minulé roky čistili studánku a její okolí v Důlku. 7. května se uskutečnila
nejhodnotnější akce, a to zájezd na jižní Moravu – přechod Pálavy do Mikulova. Ve dnech
13. – 15. srpna se turisté zúčastnili Pochodu pre všetkých v Dol’anech. Dále se účastnili
dožínkového průvodu. V rámci Evropského týdne mobility podnikli výjezd na kolech na
Moravici, ve dnech 25. – 28. září zdolávali turisté vrcholy v Tatrách. 17. listopadu vystoupili
na Velký Javorový a uskutečnili pochod na Ostrou. 18. prosince podnikli pochod do Bělé na
„forele“ a poslední turistickou akcí byl zájezd na Praděd, který proběhl 27. 12. 2011.

Svaz chovatelů poštovních holubů
V roce 2011 se sezona opět skládala z 21 závodů – Chrudim, Praha – Dubeč, Plzeň,
Chomutov, Gotha, Cheb, Aschafenburg, Koblenz, Brusel, Oostende, Jihlava. V těchto
závodech se umístil na 1. místě p. Emil Vitásek z Borové, na 3. místě se umístili p. Florián a p.
Tomíček z Borové, 4. místo obsadil p. Rudolf Duda z Bolatic, 6. místo patřilo p. Karlu
Konečnému z Bolatic a 10. místo obsadil p. Richard Kramář z Bolatic.
Závodní sezona holoubat se skládala z 5 závodů – Brno, Velké Meziříčí, Přelouč, Poděbrady,
Praha – Dubeč. 1. místo patřilo p. Rudolfu Dudovi z Bolatic, 2. místo p. Emilu Vitáskovi
z Borové, 5. místo obsadili p. Florián a p. Tomíček z Borové, 6. místo obsadil p. Karel Konečný
z Bolatic, na 11. místě skončil p. Richard Kramář z Bolatic.
Mezi 10 holubů, kteří budou reprezentovat OS Opava na Celostátní výstavě v Lysé nad
Labem, byla vybrána holubice dvojice Florián + Tomíček.

Hokejový klub Bolatice
Začátkem 7. ročníku došlo v soutěži k rozšíření z 13 na 16 týmů. Důsledkem toho byla i
změna hracího systému, hráči se vrátili k dvoukolovému systému vzájemných utkání. Po
odehrání všech 30 kol skončilo mužstvo HC Bolatice na 6. místě se ziskem 37 bodů.
V průběhu letní přestávky si hokejisté udělali v obci brigádu a pročistili cestu na „Vyhlídku“.
Před začátkem nového ročníku došlo k dalším změnám v AHL. Dvě mužstva svoji účast
ukončila, ale byly přijaty 3 nové týmy. 8. ročník začal v září s počtem 17 týmů. Mužstvo HC
Bolatice nastupovalo ve stejném složení jako loni.
Sestava:
- brankáři – Václav Duda, Martin Bortlík
- obránci – Pavel Otáhal, Jiří Bortlík, Libor Sněhota, Pavel Nevřela, René Kamrád
- útočníci – Radek Motyka, Lukáš Wittek, Tomáš Boček, Marek Kalužík, Jiří Harasim, Lukáš
Návrat, Jan Vehovský, David Konupka.

Šachový klub 1935
Šachový klub 1935 měl v roce 2011 celkem 23 členů, z toho 13 členů aktivních (5 mládežníků
aktivních) a 11 neregistrovaných žáků, kteří navštěvovali kroužek šachů a společně
s registrovanými se účastnili různých turnajů v šachu. Ve škole byl pořádán vánoční a
velikonoční šachový turnaj, každého se zúčastnilo okolo 20 žáků. 25. 1. se šachisté ze školy

účastnili Přeboru škol v kraji a skončili na 8. místě. Členy družstva byli – Ondřej Duda, Pavel
Nawrath, Radomír Nový, Jakub Osmančík, Martin Kubný. V Opavě získal 2. místo v okresním
přeboru jednotlivců do 18 let Ondřej Duda, 5. místo do 14 let získal Radomír Nový. 19. 3. se
uskutečnil okresní turnaj v Dolním Benešově – v kategorii do 12 let se na 6. místě umístil
Ondřej Nový a na 10. místě Přemysl Řehánek. V kategorii nad 12 let obsadil 2. místo Ondřej
Duda, 3. místo Pavel Nawrath. 26. 11. se v turnaji v kategorii nad 12 let na 3. místě umístil
Ondřej Duda, 6. místo získal Radomír Nový, v kategorii do 12 let se na 10. místě umístil Petr
Latka. 14. 12. se uskutečnil okresní přebor škol, v kategorii 1. – 5. třída soutěžili – Petr Latka,
Ondřej Nový, Přemysl Řehánek, Tomáš Kučera a Štěpán Elbl. Kluci se umístili na 3. místě.
V kategorii 6. – 9. třída soutěžili Ondřej Duda, Radomír Nový, Jan Kolarčík, Matěj Stuchlík a
David Kampík. Kluci obsadili 5. místo.
Starší šachisté hráli Okresní soutěž, ve které obsadili 3. místo a postoupili do Okresního
přeboru. Reprezentovali je – Milan Sněhota, Josef Stareček, Florián Plaček, Miroslav Vavroš,
Ondřej Duda, Pavel Pavera, Gerhard Dihel, Libor Barvenčík, Alfons Pašek.

Volejbalový klub Bolatice
V roce 2011 se bolatické týmy účastnily turnajů konaných v Kobeřicích, Chuchelné, Vřesině
(tam obsadili volejbalisté 3. místo) a Dolním Benešově (obsadili 2. místo). Smíšený tým
bolatických nadšenců se účastnil Ostravské volejbalové ligy (OVL), což je sdružení smíšených
amatérských volejbalových družstev. Všechny turnajové zápasy OVL se odehrávaly ve
sportovní hale v Polance nad Odrou. Bolatické družstvo se účastnilo 9. ročníku soutěže OVL.
V sezoně 2011/2012 skončil tým na 7. místě. V roce 2011 tým úspěšně vstoupil i do sezony
2011/2012, kde ze základní skupiny postoupil do dalších bojů ze 4. místa.

Airsoft Team Bolatice
Aktivní členskou základnu tvořili čtyři military-airsoft členové spolu s dalšími čtyřmi až pěti
airsoftovými členy. Obci Bolatice pomáhali při kontrole bezpečnosti v obci.

Český svaz chovatelů včel
V roce 2011 byl předsedou svazu p. Josef Benek, místopředsedou p. Pavel Gazda,
pokladníkem MVDr. Jiří Chřibek a jednatelem p. Marek Hollesch. Činnost spolku organizoval
čtyřčlenný výbor, který se pravidelně scházel. Podle pokynů Veterinární správy zajišťoval svaz

v katastru organizace monitorování nákazové situace. Členové výboru se zúčastňovali
různých akcí – např. Včelařský odborný seminář v Hradci nad Moravicí, Život na zahradě
v Ostravě, Seminář pro funkcionáře ZO ČSV v Hradci nad Moravicí a Aktiv předsedů a
jednatelů v Opavě.
6. 3. uspořádal svaz Výroční členskou schůzi v restauraci Pod Kostelem. Včelařská sezona
2011 byla z hlediska produkce medu nadprůměrná. Během sezony probíhal v ZO monitoring,
prevence a léčba včelích nemocí. 18. 11. se uskutečnila v restauraci Pod Kostelem přednáška
na téma „Racionalizace ve včelařství“ a „Práce na včelí farmě“. Přednášejícím byl p. Pavel
Košec z Neplachovic, profesionální včelař a majitel včelí farmy, člen Cechu profesionálních
včelařů. V roce 2011 byli přijati 2 noví členové – Eva Vitásková a Jan Pavlík z Borové. Přijetím
dvou nových členů klesl průměrný věk včelařů z 64 let na 61 let. Ve věku 90 let zemřel
nejstarší člen p. Augustin Duda z Chuchelné.
Statistika:
V ZO bylo evidováno 31 včelařů (z Bolatic, Dolního Benešova, Chuchelné, 1 z Bohuslavic a 1 z
Darkoviček), z toho 12 z Bolatic a Borové.
Celkem bylo zimováno 406 včelstev, z toho 149 v Bolaticích.
Vytočeno bylo 9048 kg medu.
Výnos vosku byl 199 kg, počet kočovných vozů byl 7 a počet vychovaných matek byl 137.

Burianky
Soubor i v roce 2011 reprezentoval obec Bolatice jak v České republice, tak v zahraničí.
V únoru propagoval soubor hlučínský region na XIII. národním krojovaném plese v Praze.
V březnu vystoupil na tradiční akci Velikonoce na zámku v Kravařích. V dubnu pomáhali
členové stavět májku na skanzenu, v květnu se zúčastnili křtění hříbat ve Velkých Hošticích.
V červnu absolvoval soubor celodenní vystoupení na Leaderfest 2011 a poté odjeli členové
na čtyřdenní soustředění v Paskově. Po prázdninové pauze zavítal soubor na oslavu Dožínek
do polského Prudniku, zúčastnil se třídenního soustředění v Rožnově pod Radhoštěm, kde
zazpíval ve skanzenu. V prosinci vystoupily Burianky se svými písněmi na Vánočních trzích
v Bolaticích, v Kravařích na akci Vánoce na zámku a také zpívaly koledy ve skanzenu
v Bolaticích.

Letecko modelářský klub Bolatice
V roce 2011 byli členy klubu – Erik Herudek, Stanislav Šimeček, Petr Vido, Pavel Řehoř,
Herbert Duda, Vojta Sokol, Tomáš Kotula, Martin Pater, Ivo Krchňák. V tomto roce se klub
rozrostl o 2 nové členy – Vít Bumba, Tomáš Bumba. Klub se účastnil různých mezinárodních
akcí – byly to Oldtimer – Glider – Meeting 2011 ve Schlangenu v Německu, Retroplane 2011
v Normandii ve Francii a Donovalské průlety 2011 na Slovensku. Mezi domácí akce patřily –
Čmelák Model show konaná v Holešově, GPS Triangl 2011 konaný v Jeseníkách, předváděčka
na křest nového letiště v Třinci a setkání Podzimní Raná 2011 v Rané u Loun. Pro rodinné
příslušníky byla na domácím modelářském letišti během prázdnin organizována víkendová
akce s noclehem přímo na ploše letiště. Modelářský kroužek pod záštitou ZŠ Bolatice nebyl
v roce 2011 otevřen z důvodu nedostatku času instruktorů.

Rodinné centrum Myška
Svou činnost zahájilo centrum 1. 2. 2011 a následovně 1. 9. 2011. Pětiměsíční kurzy
probíhaly v areálu na koupališti a na ulici Polní v Rodinném centru Ježeček. V hodinách bylo
nabízeno také cvičení ve skupinkách, rozdělených podle věku dítěte, pod vedením speciálně
vyškolené instruktorky psychomotorického vývoje.

Rodinné centrum Ježeček
Rok 2011 byl prvním rokem působení Rodinného centra Ježeček. Každý den nabízelo
prostory volné herny pro setkání maminek s dětmi, ale také následující aktivity – studio
předškolák, hudební školička, výuka angličtiny (Helen Doron), logopedie, cvičení maminek
s dětmi, výtvarná školička, zvykací pobyty pro předškolkové děti, latinskoamerické tance pro
děti. Rodinné centrum rovněž uspořádalo tyto akce – klauni z balónkova, minizoo z Opavy,
maškarní rej, noc v centru, podzimní den v centru, mikulášská nadílka, letní příměstské
tábory, dětský silvestr. V létě bylo otevřeno venkovní hřiště s prolézačkami, pískovištěm a
skákacím hradem, k dispozici bylo venkovní posezení pro rodiče i děti. Pro dospělé byly
připraveny tyto aktivity – jóga pro začátečníky a pokročilé, břišní tance, kombinované hodiny
aerobiku s posilováním, masáže.

Prezentace obce na veřejnosti
V roce 2011 se obec nezúčastnila žádné soutěže ve srovnávání kvality života, ale i tak byl
tento rok velmi úspěšný.
Velice úspěšné jsou akce pořádané obcí či spolky – např. Obecní ples, Vítání jara, Rozloučení
s masopustem, Dožínky, Den strašidel atd. Obec prezentovali i reprezentovali úspěšní
sportovci – fotbalisté, hasiči, hokejisté, futsalisté, atleti, stolní tenisté, sportovci věnující se
voltiži atd. Šikovnost bolatických občanů prezentují členové souboru Burianky, Bobři a aktivní
seniorky.
K výrazné prezentaci obce přispěly i články v regionálním tisku a v Českém rozhlase Ostrava,
dále k propagaci přispívají i záznamy z akcí na hlučínské televizi www.hlucinsko.tv a na
internetových stránkách Sdružení obcí Hlučínska www.hlucinsko.eu.
Důležitým prvkem prezentace obce jsou její internetové stránky www.bolatice.cz, které byly
v roce 2010 obnoveny.

Projekty obce v roce 2011
V roce 2011 obec připravila a podala několik projektů – žádostí o dotace:

Úřad vlády
- bezbariérová trasa Bolatice – žádosti nebylo vyhověno

Agentura ochrany přírody a krajiny Ostrava
- javorová alej – stará pískovna – žádosti nebylo vyhověno
- lesopark Borová – žádosti nebylo vyhověno

Fond Mikroprojektů Regionu Bílé Karpaty
- přeshraniční spolupráce v oblasti kultury obcí Bolatice a Kysucký Lieskovec – žádosti
nebylo vyhověno

Nadace OKD
- Bibliomaniak 2011 – žádosti bylo vyhověno
- hřiště ul. Družstevní – žádosti nebylo vyhověno

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika
- Cezhraniční spolupráca v oblasti ochrany ovzdušia a protipožiarnej ochrany – žádosti nebylo
vyhověno

Základní škola a Mateřská škola Bolatice
Součástí právního subjektu byla základní škola, školní družina, školní jídelna a mateřská škola
včetně odloučeného pracoviště na Borové.
Zřizovatelem byla obec Bolatice. Ředitelkou ZŠ byla Mgr. Dagmar Tielová, statutárním
zástupcem Mgr. Stanislav Halfar. Zástupkyní ředitelky pro úsek MŠ byla pí Věra Návratová,
vedoucí školní jídelny pí Zdeňka Ballarinová. Školská rada pracovala v tomto složení a
fungovala již 12. rok – Ing. Kamil Mašík, MUDr. Renáta Kupková, Ing. Erik Herudek, Mgr.
Pavla Franková, Mgr. Jana Halfarová, pí Jana Šimečková.
Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo ZŠ celkem 358 žáků v 17 třídách, nižší stupeň (1. –
5. třída) 214 žáků, vyšší stupeň (6. - 9. třída) 144 žáků. Do MŠ bylo zapsáno 135 dětí v šesti
odděleních (6. je umístěno na Borové). Školní družinu navštěvovalo 75 žáků ve třech
odděleních, školní jídelna vařila cca 500 obědů denně pro žáky ZŠ, MŠ, zaměstnance a cizí
strávníky.
Ve škole pracovalo 25 pedagogů, z toho 2 nekvalifikovaní. Účetnictví pro celou organizaci
vedla pí Kristina Bolacká, hospodářkou školy byla pí Marta Antošová, která také vyřizovala
běžnou korespondenci, starala se o vedení školní matriky a měla na starosti inventarizaci
majetku školy. O úklid školních budov, včetně tělocvičny a sportovní haly, se staralo 5
uklízeček. O údržbu budov a prostoru areálu školy se starali 2 školníci.
V roce 2011 činil průměrný prospěch 1, 363. Vycházející žáci šli na tyto školy:
- gymnázia – 5 žáků
- střední odborné školy – 24 žáků
- umělecké střední školy – 1 žák
- 4-leté obory s maturitou – 1 žák
- 3-leté učební obory – 6 žáků
Všech 37 žáků bylo přijato v 1. kole přijímacího řízení. 2 žákyně 7. ročníku se hlásily na
víceleté gymnázium. Po vykonání přijímacích zkoušek byla přijata 1 dívka na 6-leté
gymnázium.
V tomto školním roce bylo evidováno 16 integrovaných žáků.

V roce 2010/2011 se žáci zúčastnili mnoha soutěží a olympiád. Mezi nejlepší patřili:
- Marcel Sniehotta (8.A) – zvítězil v okresním kole olympiády z anglického jazyka a
v regionálním kole získal výborné 2. místo
- Monika Šafarčíková (7.A) – v okresním kole se v kategorii ml. žáků v olympiádě
z anglického jazyka umístila na 10. místě
- Vít Bumba (6. třída) – získal 3. místo v okresním kole soutěže Mladý zahrádkář.
Ve dnech 26. – 27. 5. proběhlo ve Frenštátě pod Radhoštěm finále Moravskoslezského kraje
v Dopravní soutěži. Družstvo naší školy ve složení Sabina Gargošová (7.A), Ivana Dominiková,
Jakub Josefus, Tomáš Moch (všichni 9.B) obsadilo 2. místo. Žáky připravoval Mgr. Pavel
Pavera. V lednu proběhl v Opavě přebor škol v šachu. Mladší žáci ve složení Petr Latka,
Ondřej Nový, Přemysl Řehánek, Tomáš Kučera obsadili 5. místo. Starší žáci ve složení Ondřej
Duda, Radomír Nový, Pavel Nawrath, Jakub Osmančík, Martin Kubný obsadili 3. místo a
postoupili do krajského finále. Žáky na šachový turnaj připravoval Mgr. Pavel Pavera. Pro
žáky byly dále organizovány soutěže v těchto sportech – vybíjená, florbal, přehazovaná,
minikopaná, atletický čtyřboj, košíková.

Ve škole byly realizovány i různé projekty:
- Sportujeme, učíme se a oslavujeme společně
- Zajímavé učení – projekt bude realizován ve školním roce 2011/2012 a 2012/2013 a je
vyhlášen MŠMT pod názvem Peníze do škol (Šablony).
- Týden mobility – projekt pořádala Obec Bolatice a děti MŠ a ZŠ se ho zúčastnily s rodiči a
učiteli. Bylo to Malování na asfalt, Na kole jen s přilbou, koloběžkové a in-line závody.
Součástí byl sběr starého papíru.
- Planeta Země a hvězdáři – realizovali ho žáci 5. ročníku a pí učitelky Bc. Šárka Gargošová a
Mgr. Jarmila Náhlíková. Navštívili hvězdárnu v Dolním Benešově a Planetárium v Ostravě.
- Jaro už je tu – realizovali ho žáci 3. třídy a paní učitelka Mgr. Bohumila Ballarinová. Žáci
zjistili, kdy a proč se slaví Velikonoce.
- Recyklohraní – koordinátorem projektu byla Mgr. Alena Návratová. Cílem projektu bylo
zvýšit povědomí o třídění odpadů.
- MA 21 – žáci 5. – 8. tříd se zapojili do realizace, cílem bylo vytvořit plastické modely centra
obce.
- Vánoční abeceda – třída 5.A si krátila čekání na Vánoce projektem, jehož hlavní náplní bylo

plnění úkolů z třídního Adventního kalendáře, přitom poznávali zvyky a tradice. Autorem
byla Bc. Šárka Gargošová.
- Misie aneb učíme se pomáhat – projektu se zúčastnili žáci 4. – 9. tříd navštěvujících
náboženství a děti ze školní družiny. Zdobili svíce voskem, malovali pohlednice, vyráběli
záložky do knih, pekli linecké cukroví. Výrobky se prodávaly v kostele a výtěžek byl zaslán
do Paraguaye, kde působí rodačka z Bolatic sestra Barbora (Michaela Jurášková). Vybralo
se 21.238,- Kč. Projekt připravovaly: Mgr. Jana Pašková, Marcela Halfarová, Bohumila
Ballarinová, Marta Antošová.
- Betlém – Dům chleba – v době adventní se děti ráno scházely v kostele na rorátních mších
svatých vždy v úterý, středu, čtvrtek a v pátek v 6,30 h. Každý den plnily jeden úkol. Po mši
následovala společná snídaně.

Další aktivity pro žáky:
- žáci 5. – 9. tříd zhlédli v tělocvičně představení Jak válčili husité, připravila si ho šermířská
skupina – agentura Pernštejn
- žáci 5. ročníku se byli podívat na Dětský muzikál ve škole v Opavě - Kateřinkách
- žáci 6. – 9. tříd zhlédli divadelní představení v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě s názvem
Čarodějnice
- žáci 1. – 3. ročníku jeli do KD v Hlučíně na pohádku Včelí medvídci
- v květnu bylo pro žáky 1. – 5. ročníku připraveno v KD Bolatice představení Divadla
Slunečnice, v červnu pro 1. – 6. ročník pořad Tramtárie v KD Hlučín
- pro žáky 6. – 9. ročníku připravil zajímavé besedy p. Dalibor Kupka – v listopadu to bylo
Divokými řekami Nové Guinee, v dubnu Austrálie
- v rámci výuky českého jazyka navštívili žáci místní knihovnu
- žáci 9. ročníku besedovali před Vánocemi na téma „Setkání generací“ – besedy se zúčastnil
a organizoval ji Mgr. Herbert Pavera (starosta obce) a Mgr. Lenka Jordánová. Den dětí
oslavili žáci trošku jinak než v minulých letech. Děti 1. – 5. ročníku byly rozděleny do 20
smíšených družstev, soutěžily v nejrůznějších disciplínách. Žáci prvních tří týmů byli
oceněni pěknými cenami, ale i ostatní si odnesli drobnou odměnu. Žáci vyššího stupně
strávili dopoledne v KD, kde čekal zajímavý program – tři družstva (holky, kluci, senioři)
měla za úkol prokázat své schopnosti a vědomosti v šesti různých soutěžích. Žáci uvítali
zprostředkování průběhu soutěží na dvě velká promítací plátna, moderátorem byl pan

starosta Mgr. Herbert Pavera. Po skončení na ně ve škole čekaly soutěže v různých sportech
– fotbal, vybíjená, pétanque, kroket atd.
Dne 22. 12. proběhlo v kinosále vystoupení žáků 9. tříd, které si sami připravili. Byly to různé
scénky, taneční vystoupení, písně, vánoční koledy.
Ve spolupráci s Komisí sportu, mládeže a pro volný čas se škola připojila k celosvětové
kampani Den bez tabáku 31. 5.

Aktivity školy:
25. 9. 2010 vypukly v Kulturním domě v Bolaticích oslavy 50. narozenin školy. Pozvání přijali
bývalí i současní zaměstnanci, představitelé spolků, členové Rady školy a Klubu přátel školy,
otec Przemek, zástupci partnerských škol z polských Rud a z německého Rendsburgu a
starosta obce. Pro veřejnost byly oslavy určeny v neděli.
V tomto školním roce pokračovala práce na projektu COMENIUS. V průběhu dvouleté práce
se setkávali zástupci škol osobně, uskutečnily se 4 zahraniční partnerské schůzky, kterých se
zúčastnilo 17 žáků a 12 učitelů. Jedna schůzka proběhla i na zdejší škole.
Škola zapojovala své žáky v zájmových útvarech – na škole fungovalo více jak 20 kroužků.
Škola spolupracovala s mládežnickou organizací KONDOR, s SDH Bolatice a SDH Borová.
Pro rodiče byly kromě Pohovorů s rodiči připraveny také Dny otevřených dveří. Při této
příležitosti byla uspořádána prodejní výstavka prací žáků, finanční výtěžek byl věnován
indickému chlapci Robinovi. Na nižším stupni byly pro rodiče uspořádány také besídky.
Začátkem února byl pro rodiče uspořádán Společenský ples. Škola se zapojila také do obecní
akce Den Země, v rámci této akce proběhlo 2. kolo ve sběru starého papíru, nasbíralo se
celkem 24 tun papíru.
Další akcí bylo rozloučení s vycházejícími žáky – za přítomnosti rodičů a pana starosty
proběhla akce opět v kulturním domě.

Školní družina
Ve školním roce 2010/2011 pracovaly ve třech odděleních vychovatelky Marta Antošová,
Marie Ballarinová a Marcela Halfarová. Celkem bylo zapsáno 75 dětí z prvních až čtvrtých
tříd. Každé oddělení pracovalo samostatně na svém projektu. Nejmladší oddělení mělo
projekt „Začít spolu“, střední „Putování v říši pohádek“ a nejstarší „Kluci a holky z jedné
družiny“. Po celý rok se všichni scházeli při společných aktivitách. Družina se zapojila do akce

„Celé Česko čte dětem“, do které někteří zasílali svůj obrázek do výtvarné soutěže, jiní zase
netradiční fotku, na níž četli své oblíbené knihy a časopisy. Nejstarší děti si připravily
přehlídku různých dovedností v programu Talentmánie. Mezi oblíbené akce patřily soutěže
„Kdo vyrobí nejdelší vánoční řetěz“ nebo florbalový turnaj, na který přijely děti z Chuchelné.
Střední oddělení připravilo v zimě vánoční besídku pro rodiče. Děti se také zapojily do
charitativní akce – kreslily pohledy a vyhotovily papírová přáníčka, částka z prodeje putovala
do Paraguaye na pomoc chudým dětem. Mezi tradiční setkání patřila „Mikulášská nadílka“
nebo mezidružinová soutěž „Hry bez hranic“. Velký úspěch měly oslavy Dne dětí, které byly
pojaty jako „pyžamová párty“ s netradičními soutěžemi a tancováním.

Mateřská škola
V MŠ pracovalo 11 pedagogických pracovnic, z toho 2 na zkrácený úvazek. K 1. 9. 2010 přešla
do ZŠ Mgr. Bohumila Ballarinová, na její místo nastoupila Bc. Nikola Návratová. Ke změně
došlo i v MŠ Borová. Na mateřskou dovolenou odešla v dubnu Bc. Šárka Opoloná, na její
místo nastoupila pí Zuzana Klöslová. V červenci 2011 odešla do důchodu pí Magda Ratajová.
O úklid se staralo 5 uklízeček, které zajišťovaly i výdej stravy na jednotlivých třídách.
Zástupkyní ředitelky organizace pro úsek MŠ byla pí Věra Návratová.
MŠ pracovala podle školního vzdělávacího programu „Ty se mnou, já s tebou, my všichni
společně“, který si sama vytvořila. Základ ŠVP tvořilo 5 integrovaných bloků, ze kterých
vycházely jednotlivé třídy při tvorbě vlastních třídních vzdělávacích programů.
Kromě třídy na Borové, která je smíšená, jsou v ostatních třídách děti rozděleny podle věku.
V tomto školním roce bylo zapsáno 139 dětí (z toho 20 na Borové), 1 dítě bylo vedeno jako
integrované.
V odpoledních hodinách probíhaly pro děti tyto kroužky – Flétnička, Hallo, Logopedická
poradna, Veselé cvičení, Klubíčko. V průběhu dopoledne byly pro děti připraveny tyto akce –
divadelní představení, mikulášská nadílka, Vánoce v MŠ, Den dětí, výlety dětí do ZOO
(nejmenší děti nejezdí), do Jo-Jo parku, návštěva Planetária v Ostravě, knihovny, obecního
úřadu, solné jeskyně. Pro starší děti byly připraveny Sportovní hry 2011 v Kobeřicích,
plavecký výcvik v aquaparku v Kravařích, přednáška na téma „Pes přítel člověka“, návštěva u
zvěrolékaře (MVDr. Špánek), návštěva 1. třídy a školní družiny.
Pro děti a zákonné zástupce byly v rámci tříd pořádány tyto akce – výroba „Skřítků
podzimníčků“, předvánoční posezení, Den matek, přednáška MUDr. Renáty Koláčkové na

téma školní zralost, koncert flétniček, slavnostní rozloučení s předškoláky, odpoledne pro
maminku a tatínka, malý předškolák (pro rodiče a děti – příprava na vstup do ZŠ), indiánské
rozloučení se školním rokem (nekonalo se z provozních důvodů), ukázka práce s dětmi pro
rodiče. MŠ Borová si navíc připravila Den otevřených dveří spojený s ukázkou práce s dětmi,
čarodějnické dopoledne s průvodem, vystoupení Míši Růžičkové, návštěvu hasičské
zbrojnice.
Mezi akce pro veřejnost patřily – Cesta za pohádkou, Drakiáda, Malování na chodník,
koloběžkové závody (v rámci ETM), Vítání jara, Vítání občánků, vystoupení pro seniory,
Maškarní ples. MŠ Borová si ve spolupráci s Osadním výborem připravila Drakiádu, Maškarní
rej, Pohádkový les, Zamykání lesa, děti vystoupily na Kácení máje a u příležitosti 225. výročí
založení osady Borová.
Velmi dobrá byla spolupráce se zákonnými zástupci, což se nejvíce projevilo v lednu a únoru
2011 při havárii vody na koťátkové třídě, kde byl na 6 týdnů přerušen provoz. MŠ dále
spolupracovala s SDH Bolatice a SDH Borová, kteří zajišťovali převoz dětí z Borové na akce
v Bolaticích.

Školní jídelna
Zajišťovala celodenní stravování dětí MŠ, žáků ZŠ, zaměstnanců organizace a také vyvařovala
obědy pro veřejnost. Zajišťovala pitný režim pro děti z MŠ a školní družiny. Ze sponzorských
darů dodavatelů potravin byly dětem připravovány balíčky k Vánocům, Velikonocům nebo ke
Dni dětí.

Technické služby Bolatice, s. r. o. (TS)
Rok 2011 byl pro TS již devátým rokem fungování, ale bohužel nejhorší, co se týče ekonomiky
této společnosti.
Největší zakázkou byla rekonstrukce bývalé kotelny v areálu ZŠ a její přestavba na nové
oddělení MŠ a vznik nového sociálního zázemí pro hernu stolního tenisu. Dále pokračovala
rekonstrukce chodníku na ul. Svobody, proběhla výstavba nové kanalizace na ul. Zahradní,
výstavba ATS stanice na ul. Nádražní, rekonstrukce vjezdů k RD na ul. Ratibořské, rozšíření
vodovodního řádu v areálu skládky na Borové, rekonstrukce části chodníku na ul. Hlučínské,
rozšíření kanalizace na ul. Mírové, generální rekonstrukce šaten a sociálního zařízení stolního
tenisu, montáž sochy v centru obce, oprava památníku na „Vyhlídce“, výstavba nové

kanalizace na ul. Na Lánech. V závěru roku byly provedeny prořezy stromů a keřů skoro
v celých Bolaticích. Mezi pravidelné činnosti patřily tyto práce – údržba zeleně, úklid
veřejných prostranství, provoz vodovodní a kanalizační sítě, obsluha čistíren odpadních vod,
zimní údržba komunikací a chodníků, údržba a menší opravy v obecních budovách atd. Mezi
nové, pravidelné činnosti patřil od roku 2011 i sběr bioodpadu, prováděný každou sobotu
dopoledne v areálu TS Bolatice.
Výnosy za rok 2011 byly ve výši 10 249 810,- Kč, z čehož 9 320 675,- Kč (90,94%) bylo
fakturováno obci. Náklady měla firma ve výši 10 487 682,- Kč. Ztráty firmy činily v roce 2011
237 872,- Kč. V roce 2011 činila spotřeba pohonných hmot 360 399,- Kč, byly zakoupeny
ochranné pomůcky za 41 905,- Kč, leasingy činily za celý rok 751 644,60,- Kč, mzdové náklady
byly ve výši 3 852 703,- Kč.
V roce 2011 pracovalo u TS 18 stálých zaměstnanců, z toho 2 THP, v průběhu letních
prázdnin se u TS vystřídalo celkem 18 brigádníků. V roce 2011 chyběla dotace z Úřadu práce,
TS nezaměstnávaly nikoho na tzv. veřejně prospěšné práce.

Úspěchy bolatických občanů v roce 2011
- Martin Fus – dosáhl v roce 2011 výborných výsledků v karate v soutěži mužů Karate –
Kumite

- Veronika Nováková – z Voltižního družstva Albertovec, závodila ve třech kategoriích,
z toho ve dvou kategoriích je mistryní České republiky 2011
- Kateřina Kocurová – z Voltižního družstva Albertovec, závodila v juniorské skupině
- Kristýna Nováková, Nela Stříbná – z Voltižního družstva Albertovec, závodily v druhé
juniorské skupině z Albertovce

- Tomáš Freit – mistr republiky ve fotbalu – kategorie mladších žáků – ve finále soutěže
výhra nad Spartou 3:1
- hrál za Baník Ostrava
- Monika Hlubková – 4. místo v soutěži mistrovství bodyfitness v ČR

- Vojtěch Schneider – v roce 2011 dosáhl výborných úspěchů v běhu

Ekonomické údaje

Hospodaření za rok 2011
- obec měla schválený rozpočet ve výši

67 245 839,66 Kč

- po úpravě činil rozpočet

93 031 832,89 Kč

- skutečnost k 31. 12. 2011

89 415 567,89 Kč

- vydání dle schváleného rozpočtu činila

50 750 000,00 Kč

- vydání upraveného rozpočtu činila

78 925 832,89 Kč

- skutečná vydání k 31. 12. 2011 byla

72 900 902,88 Kč

Hospodaření sociálního fondu za rok 2011
- příjmy podle rozpočtu činily

155 715,55 Kč

- příjmy ve skutečnosti činily

146 743,10 Kč

- vydání podle rozpočtu byla ve výši

145 000,00 Kč

- vydání ve skutečnosti byla ve výši

140 249,50 Kč

Zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2011 byl 6 493,60 Kč.

Fond rozvoje bydlení I. a II. v roce 2011
- počáteční stav FRB I. + II. k 1. 1. 2011

440 151,59 Kč

- zůstatek na účtu FRB I. + II. k 31. 12. 2011

984 344,84 Kč

Získané dotace v roce 2011
- dotace od Úřadu práce pro „VPP“

148 834,00 Kč

- dotace na „Sčítání lidu 2011“

23 478,00 Kč

- dotace na „Regener. urban. krajiny 2011“

1 856 719,81 Kč

- dotace „Poldry“

3 995 947,60 Kč

- dotace pro ZŠ – „Průtokový transfer“

1 092 828,60 Kč

- dotace „Rekonstrukce zdravotní středisko“

9 032 736,63 Kč

- dotace od MSK „Na zajištění JDH“

209 300,00 Kč

Dotace celkem: 16 359 844,64 Kč.

Pohledávky za odběrateli celkem k 31. 12. 2011

1 734 556,90 Kč

Pohledávky za správními poplatky k 31. 12. 2011

12 500,00 Kč

Zůstatek úvěrů celkem k 31. 12. 2011

39 539 722,40 Kč

Hospodaření ZŠ a MŠ Bolatice
- celkové výnosy

26 521 651,53 Kč

- celkové náklady

26 419 042,71 Kč

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 102 608,62 Kč byl rozdělen takto – Fond odměn
50 000 Kč a Fond rezervní 52 608,62 Kč.

Závěr
Do kroniky přibyl další zápis, zápis za rok 2011. I tento rok, stejně jako minulé, byl velmi
zajímavý a úspěšný. Rok 2011 byl mimořádně bohatý na kulturní a společenské akce, na
besedy, na setkání s občany, ale hlavně na investice.
Obec získala dotaci EU z programu Regionální operační program (ROP) ve výši 21,5 mil. Kč,
díky které se opravily ostatní tři budovy Základní školy Bolatice. Další 3 mil. byly vloženy do
školství na rekonstrukci a opravu sociálek v MŠ Borová a na rekonstrukci bývalé kotelny ZŠ,
kde vznikla nová třída MŠ Bolatice pro 25 dětí, ale také nové zázemí pro stolní tenisty. Obec
získala dotaci i na výsadbu zeleně, u nádraží vznikl lesopark (2 ha), a na zlepšení
protipovodňové ochrany obce, byly vybudovány dva nové poldry a dva byly opraveny.
Velmi úspěšní byli mladí občané Bolatic a Borové, kteří dosahovali výborných výsledků
v různých sportech.
O obci vznikl nový dokumentární film a byla vytvořena výstava fotografií z historie a
současnosti obce.
Nejen příjemné věci řešila obec, našly se i nepříjemné. Největším problémem bylo znečištění
ovzduší. Obec se zapojila do měření čistoty ovzduší a schválila obecně závaznou vyhlášku o
zákazu spalování některých pevných paliv.
Ke konci roku 2011 zasáhla většinu občanů obce velice smutná zpráva. 5. prosince zemřel
náhle na infarkt pan učitel Mgr. Josef Labuda, který nejen celý život učil na zdejší základní
škole, ale také se v důchodu zapojoval do dění v obci. Překládal do němčiny, a tak nechyběl u
žádné návštěvy přátel z německé družební vesnice Linum.
V tisku vyšla spousta novinových článků, které jsou přílohou této kroniky. Objevily se
v těchto periodikách – Deník, Region Opavsko, MF Dnes. Ze společenských a kulturních akcí
byla pořízena řada fotografií, také jsou přílohou kroniky.
Závěrem chci moc poděkovat panu starostovi Mgr. Herbertu Paverovi, paní Janettě Gratzové
a panu místostarostovi Martinu Bortlíkovi za pomoc při tvorbě kroniky.
Obci bych přála, aby měla stále takové občany, kteří pečují o svou obec, aby ubylo těch, kteří
stále na něco nadávají a jsou závistiví. Vedení obce přeji pevné nervy a spoustu elánu a
dobrých nápadů v dalších letech. Kéž by obec Bolatice byla stále tou obcí, ve které stojí za to
žít!
Mgr. Ivana Kramářová, kronikář

