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Rok 2010
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 ujalo Španělsko. Více než 100 lidí usmrtil při
volejbalovém zápase na severovýchodě Pákistánu sebevražedný atentátník. Kvůli
teroristickým hrozbám regionální odnože Al-Káida byla v Jemenu několik dní uzavřena
velvyslanectví USA a Velké Británie. Americký soud odmítl odvolání francouzského občana
marockého původu odsouzeného na doživotí za teroristické útoky 11. 9. 2001. Irská policie
zatkla a hned propustila Slováka, který nevědomky dopravil do Irska 90 gramů výbušniny
v rámci nepodařeného bezpečnostního experimentu Slovenska. Kvůli incidentu odstoupil šéf
slovenské pohraniční a cizinecké policie Tibor Mako. Portugalský parlament schválil zákon o
uzavírání manželství osob stejného pohlaví, ale bez možnosti adopce dětí. Prezidentské volby
v Chorvatsku vyhrál sociální demokrat Ivo Jasipović. Haiti postihlo zemětřesení o síle 7,2
stupně Richterovy škály, vyžádalo si na 230 000 obětí, milion osob přišel o střechu nad
hlavou. V 2. kole prezidentských voleb na Ukrajině vyhrál Viktor Janukovič. V Iráku byl
popraven bratranec bývalého iráckého diktátora Saddáma Husajna. Světová zdravotnická
organizace odmítla obvinění, že přecenila rozsah nebezpečí prasečí chřipky a vytvořila
falešnou pandemii. V Íránu byly popraveny 2 osoby, které se zúčastnily loňských povolebních
demonstrací. Za účasti více než 60 ministrů zahraničí se v Londýně konala mezinárodní
konference o Afghánistánu.

V únoru zvolil řecký parlament prezidentem dosavadní hlavu státu Karolose
Papuliase. Demokraté v americkém Senátu přišli o tzv. supervětšinu. Írán začal v jaderném
komplexu Natanzu obohacovat uran na 20%, namísto dosavadních 3,5%. 14. 2. zemřel
britský spisovatel detektivek a románů Dick Francis. Polský parlament schválil smlouvu SOFA,
která určuje podmínky pobytu amerických vojáků na území Polska v souvislosti s plánovaným
rozmístěním protiraketového systému Patriot. Nejméně 700 mrtvých si vyžádalo ničivé
zemětřesení o síle 8,8 stupně Richterovy škály, které zasáhlo Chile.

V březnu oznámilo izraelské ministerstvo vnitra povolení výstavby 1600 nových bytů
pro židovské obyvatele na většinově arabském východním Jeruzalémě. Pařížský klub
věřitelských států se dohodl, že jeho členové odpustí Afghánistánu veškeré jeho dluhy vůči
nim. Vatikán vydal první oficiální dokument církve týkající se pedofilie kněží. Americký
prezident Obama zaznamenal v Kongresu svůj dosud největší úspěch, když prosadil
přelomovou zdravotní reformu. Ve Žlutém moři byla potopena jihokorejská korveta Čchonan
se 104 muži na palubě, 46 z nich potopení nepřežilo. Katastrofu podle vyšetřovací komise
způsobilo severokorejské torpédo. KLDR útok popřela. Srbský parlament těsnou většinou
schválil rezoluci, ve které odsoudil masakr v Srebrenici v roce 1995.

V dubnu vypukly nepokoje v Kyrgyzstánu, které si vyžádaly přes 80 mrtvých a vedly ke
svržení vlády prezidenta Kurmanbeka Bakijeva. Obamova vláda představila novou jadernou
strategii USA. Prezidenti USA a Ruska, B. Obama a D. Medveděv, podepsali na Pražském
hradě smlouvu START o omezení počtu strategicky útočných zbraní. Nehoda polského
letounu u ruského Smolenska si vyžádala životy všech 96 lidí na palubě, včetně polského
prezidenta Lecha Kaczyńského s manželkou a dalších vysokých představitelů Polska. Do
Ruska letěli na připomínkové akce k 70. výročí katyňského masakru. Novým prezidentem
Polska se stal Bronislaw Komorowski, soupeřem mu byl bratr zemřelého prezidenta Jaroslaw
Kaczyński. Prezidentem Súdánu byl znovu zvolen Umar Bašír, na kterého je vydán
mezinárodní zatykač. Za účasti téměř 50 šéfů států a vlád se ve Washingtonu konal summit o
jaderné bezpečnosti. Islandská sopka Eyjafjallajökull výrazně zintenzívnila sopečnou činnost,
kvůli oblaku sopečného popela byla na několik týdnů omezena letecká doprava nad Evropou
a Atlantikem. Erupce ustaly 23. května. V Mexickém zálivu explodovala ropná plošina
Deepwater Horizon, provozovatele britské společnosti BP. 3. den se zřítila do moře, zahynulo

11 dělníků. Z ropného vrtu začala unikat ropa, která zdevastovala asi 650 km pobřeží USA a
způsobila škody za více než 50 miliard dolarů. Únik ropy BP zastavila 4. 8., betonová ucpávka
byla dokončena 18. 9. Šlo o nejhorší ropnou katastrofu v historii USA. Křeslo v rakouských
prezidentských volbách obhájil Heinz Fischer. 29. dubna zemřel ve věku 89 let španělský
diplomat a bývalý prezident MOV Juan Antonio Samaranch.

V květnu schválila Eurozóna pomoc pro Řecko, které se ocitlo na pokraji státního
bankrotu. V britských parlamentních volbách zvítězila opoziční Konzervativní strana, novým
premiérem se stal lídr konzervativců David Cameron. Život 103 lidí si vyžádalo letecké
neštěstí v libyjském hlavním městě Tripolisu. Havárii libyjského letadla se 104 lidmi na
palubě přežil pouze desetiletý chlapec z Nizozemska. K trestu smrti byl v Indii odsouzen
Pákistánec, který se podílel na atentátech v Bombaji v roce 2008. Série útoků přičítaných
irácké odnoži organizace Al-Káida zabila v Bagdádu i na řadě dalších míst v zemi 125 lidí a
přes 500 zranila. Ruský prezident Medveděv se dohodl s ukrajinským prezidentem
Janukovičem na zahájení těsné sociálně-ekonomické spolupráce. Maďarský parlament
schválil novelu zákona o dvojím občanství pro Maďary žijící v zahraničí. Proti přijetí
protestovalo Slovensko. Spolkový prezident Horst Köhler (CDU) rezignoval kvůli svým
sporným výrokům o nasazení německých vojáků v zahraničí. Novým německým prezidentem
byl ve 3. kole zvolen Christian Wulff (CDU). 29. května zemřel ve věku 74 let americký herec
Denis Hopper. Nejméně 175 životů si vyžádala tropická bouře Agatha, která postihla Střední
Ameriku. Nejvíce zasáhla Guatemalu.

V červnu opustila americká armáda asi po 140 dnech Haiti, kde pomáhala likvidovat
následky zemětřesení. V Kábulu začalo jednání 1300 delegátů Velké rady, kde delegáti
schválili plán prezidenta na dialog s Talibanem. Japonský premiér J. Hatojama rezignoval
kvůli nesplněným předvolebním slibům o odsunutí americké vojenské základny z ostrova
Okinawa. Chorvatsko a Srbsko podepsaly smlouvu o vojenské spolupráci. Parlamentní volby
na Slovensku vyhrála sociální demokracie premiéra Roberta Fica, jemu se nepodařilo sestavit
vládu, sestavením vlády byla pověřena a novou premiérkou se stala Iveta Radičová. Izraelský
bezpečnostní kabinet odhlasoval zmírnění blokády palestinského pásma Gazy. Kvůli
neuctivým poznámkám na adresu Bílého domu odešel z čela zahraničních sil v Afghánistánu
americký generál Stanley McChrystal. Vlády skupiny předních průmyslových a rozvíjejících se

zemí G20 se v kanadském Torontu dohodly na snížení svých rozpočtových deficitů na
polovinu do roku 2013. USA oznámily zatčení deseti osob obviněných ze špionáže ve
prospěch Ruska. Gruzínský prezident Michail Saakašvili nabídl Rusku rozsáhlý dialog o
normalizaci vztahů. Čína a Tchaj-wan podepsaly historickou dohodu o uvolnění vzájemného
obchodu a posílení hospodářské spolupráce.

V červenci se předsednictví EU ujala Belgie. Polsko a USA podepsaly dodatek ke
smlouvě o protiraketové obraně z roku 2008, který má umožnit rozmístění protiraket SM-3
na území Polska. Ukrajina se vzdala členství v Severoatlantické alianci a chce zůstat vojensky
nezúčastněnou zemí. Nejméně 102 mrtvých a 115 zraněných si vyžádal sebevražedný útok
na severozápadě Pákistánu. Francouzští poslanci schválili zákaz nošení muslimských oděvů
zahalujících celou tvář žen na veřejnosti. Zákaz podpořil i Senát. Americká ministryně
H. Clintonová oznámila nové ekonomické sankce vůči KLDR kvůli šíření zbrojního materiálu.
B. Obama podepsal zásadní reformu regulace finančního sektoru. Venezuela přerušila
diplomatické styky s Kolumbií kvůli jejímu obviňování, že na svém území toleruje kolumbijské
levičácké povstalce. Rusko a NATO se dohodly na obnovení vojenské spolupráce pozastavené
po válce mezi Ruskem a Gruzií v srpnu 2008. Internetový server WikiLeaks vyvolal
celosvětový rozruch, když zveřejnil 77 000 tajných zpráv z války v Afghánistánu. Rada
bezpečnosti OSN prodloužila působení mírové mise jednotek OSN a Africké unie
v súdánském Dárfúru o další rok.

V srpnu bylo v chilském dole San José v poušti Atacama zavaleno 33 horníků, světově
unikátní záchranná operace San Lorenzo skončila po 70 dnech. Poslední horník byl za
celosvětové pozornosti médií vytažen 14. října. Světová zdravotnická organizace prohlásila
pandemii tzv. prasečí chřipky za skončenou. Světová banka přislíbila uvolnit 900 milionů
dolarů na pomoc Pákistánu postiženého povodněmi. Írán představil svůj první bezpilotní
letoun s doletem až 1000 km. Po více než 7 letech se v Iráku oficiálně ukončilo působení
bojových jednotek americké armády.

V září byly ve Washingtonu po 2 letech obnoveny přímé izraelsko – palestinské mírové
rozhovory pod patronací USA. Parlamentní volby v Afghánistánu byly poznamenány podvody

a násilnostmi. V čele Moskvy po 18 letech skončil Jurij Lužkov. 29. září zemřel americký
filmový herec Tony Curtis.

V říjnu zaplatilo Německo poslední splátku reparací z 1. světové války. Nositelem
Nobelovy ceny za mír se stal vězněný čínský disident Liou Siao-po. Nestálými členy Rady
bezpečnosti OSN pro rok 2011 a 2012 byly v sídle OSN v New Yorku zvoleny Německo, Indie,
Kolumbie, JAR a Portugalsko. Ve Washingtonu začaly třídenní strategické rozhovory mezi
USA a Pákistánem. V jihokorejském Kwangdžu začala třídenní schůzka finančních činitelů
zemí G20. Server WikiLeaks zveřejnil 391 831 utajovaných amerických vojenských
dokumentů o válce v Iráku.

V listopadu zvítězila republikánská strana ve volbách do amerického Kongresu.
Regionální a místní volby v krizí sužovaném Řecku vyhrálo navzdory nepopulárním úsporným
opatřením hnutí PASOK. V korejském Soulu začal dvoudenní summit hospodářsky
nejvyspělejších zemí G20. V Islámábádu začala dárcovská konference pro Pákistán, trvala 2
dny. Švédsko vydalo mezinárodní zatykač na zakladatele serveru WikiLeaks Australana
Juliana Assangeho kvůli znásilnění, sexuálnímu obtěžování a nedovolenému nátlaku. Fidel
Castro se kvůli chatrnému zdraví vzdal svých pravomocí šéfa Komunistické strany Kuby.
V Lisabonu se konal summit NATO a Ruska, aliance se dohodla na předávání bojových
operací v Afghánistánu. Ve Vatikánu byla představena kniha rozhovorů papeže Benedikta
XVI., v níž poprvé veřejně připustil možnost používat v některých případech kondomy
k zastavení viru HIV. Server WikiLeaks zveřejnil první ze statisíce diplomatických depeší USA,
které obsahují nelichotivé úsudky amerických diplomatů o osobnostech světové politiky.
Švýcaři v referendu podpořili automatické vyhoštění cizinců, kteří se dopustili závažných
trestných činů. 28. 11. zemřel americký herec Leslie Nielsen.

V prosinci začala v kazašské Astaně dvoudenní vrcholná schůzka Organizace pro
bezpečnost a spolupráci v Evropě. Vědci amerického NASA objevili na Zemi úplně novou
formu života. Podle amerických médií našli bakterii, jejíž DNA obsahuje arzen. Vláda
italského premiéra S. Berlusconiho získala důvěru a kabinet se tak vyhnul pádu. Evropský
parlament definitivně schválil rozpočet EU pro příští rok. EU se na summitu shodla na změně
lisabonské smlouvy o fungování unijních institucí. Švýcarské ministerstvo spravedlnosti

povolilo vydání zadrženého českého podnikatele Tomáše Pitra do Česka. Americký Senát
ratifikoval novou dohodu START. Americký prezident Barack Obama bez souhlasu Senátu
jmenoval velvyslancem v ČR Normana Eisena.

Události u nás

Leden - ústavním činitelům se pro rok 2010 snížil plat o 4%
- trestným činem přestalo být držení méně než 1,5 g heroinu, 1 g kokainu a 2 g
pervitinu a až 15 g marihuany
- placení mýtného se rozšířilo i na vozy nad 3,5 tuny
- prozaik Ivan Klíma převzal Cenu Karla Čapka
- polský prezident Lech Kaczyński se v Praze shodl se svým protějškem V. Klausem
na tom, že lisabonská smlouva by neměla otevřít cestu k radikální unifikaci a
centralizaci EU
- v ČR se představil prezident EU Herman van Rompuy
- Martin Bursík (SZ) obvinil vládu z podléhání lobbyistickým tlakům uhelných
společností

Únor - spisovatel Milan Kundera převzal v Paříži čestné občanství svého rodného města Brna
- strana Suverenita rozvířila kauzu kontrolorů společnosti ČEZ, kteří údajně vydírali
odběratele elektřiny; videozáznamy ukazovaly speciální výcvik kontrolorů a některé
jejich diskutabilní zásahy
- europoslanci schválili v Bruselu novou Evropskou komisi včetně českého zástupce
Štefana Füleho
- aktivista Stanislav Penc na webových stránkách zveřejnil dva dosud nikde neuvedené
seznamy asi 2000 někdejších zaměstnanců StB
- Nejvyšší správní soud rozpustil na návrh vlády krajně pravicovou Dělnickou stranu –
poprvé v historii ČR
- MF Dnes rozvířila kauzu kolem armádní zakázky na obrněné transportéry Pandur za
více než 14 miliard korun
- hledání ostatků Anežky České v pražském kostele sv. Haštala nebylo úspěšné
- vláda uvolnila vakcínu proti prasečí chřipce pro všechny občany

- generální ředitel Českého rozhlasu Richard Medek odstoupil kvůli zdraví z funkce,
nahradil ho Peter Duhan

Březen - sněmovna zrušila vyšší zdanění zaměstnaneckých výhod daní z přidané hodnoty,
prezident ho vetoval
- ministr obrany Martin Barták (ODS) čelil anonymnímu trestnímu oznámení kvůli
nákupu 90 lehkých obrněných vozidel IVECO
- odboroví předáci zrušili stávku v dopravě
- Miloš Zeman se stal předsedou nové Strany práv občanů – zemanovi
- byly uděleny filmové ceny Český lev, nejlepším snímkem se stal Protektor režiséra
Marka Najbrta; Jana Brejchová získala křišťálovou sošku za dlouholetý přínos
českému filmu
- invalidní lidé bez zaměstnání budou mít nárok na dávky životního minima, i když
neodpracují povinný počet hodin veřejných prací
- v Praze protestovali studenti proti reformám vysokých škol
- kambodžský král Norkem Sihamoni, který v ČR za studií strávil 13 let, přijel na
týdenní soukromou návštěvu
- vzácný středověký Jenský kodex byl do konce měsíce vystaven na Pražském hradě
- prezident Klaus přijal demisi ministra životního prostředí Jana Dusíka, řízením
resortu životního prostředí byl pověřen ministr zemědělství Jakub Šebesta
- britský princ Charles a jeho choť Camilla měli v Praze a na Moravě čtyřdenní nabitý
program
- Ceny Thálie si mimo jiné odnesli mim Boris Hybner, tenorista Vladimír Krejčík
nebo divadelník Ivan Vyskočil
- předseda ODS Mirek Topolánek se omluvil za výroky o Židech, církvích a
homosexuálech
- SZ oznámila, že nebude podporovat Fischerovu vládu
- absolutním vítězem TýTý se stal Karel Gott, pořadem roku Všechnopárty Karla Šípa

Duben - ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů se stal historik Jiří Pernes
- B. Obama a D. Medveděv podepsali na Pražském hradě novou dvoustrannou
smlouvu o omezení jaderných arzenálů

- Obama jednal v Praze ještě s prezidenty a premiéry 11 zemí bývalého východního
bloku
- předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů se stal Jaroslav Zavadil
- pražský arcibiskup Dominik Duka převzal v katedrále sv. Víta z rukou předchůdce
Miloslava Vlka biskupskou berlu, ujal se tím oficiálně svého úřadu
- Rada ODS pověřila po rezignaci Mirka Topolánka řízením strany Petra Nečase
- novou ministryní životního prostředí se stala Rut Bízková
- Ústavní soud zrušil od 30. 9. 2011 výpočet důchodů, který je méně výhodný pro lidi
s vysokými příjmy
- v Římě zemřel ve věku 90 let uznávaný teolog, filozof a spisovatel Tomáš Špidlík
- oblak popela z islandské sopky ochromil leteckou dopravu skoro nad celou Evropou,
Česko otevřelo vzdušný prostor po třech dnech
- 17. a 18. 4. – den smutku v ČR na památku obětí havárie polského vládního speciálu
ve Smolensku
- Jan Fischer byl nominován na viceprezidenta Evropské banky pro obnovu a rozvoj
- parlament schválil zákon o spotřebitelském úvěru, který od ledna 2011 zvýší
ochranu zájemců o úvěr

Květen - aktivisté Greenpeace obsadili střechu Strakovy akademie – protestovali proti
způsobu ČEZu rekonstruovat elektrárnu Prunéřov
- soud vyhlásil konkurz na Oděvní podnik Prostějov (OP)
- na předvolebním mítinku v Brně napadl podnapilý muž místopředsedu ČSSD
Bohuslava Sobotku a ranou pěstí do obličeje mu způsobil lehké pohmoždění páteře
- v Brně zemřel veřejný ochránce lidských práv Otakar Motejl (77 let)
- vytrvalý déšť způsobil povodně hlavně v Moravskoslezském kraji a dalších částech
Moravy, 1 člověk zemřel, opět byly poničeny Troubky na Přerovsku
- parlament schválil novelu zpřísňující dohled nad zadáváním veřejných zakázek
- spor o katedrálu sv. Víta skončil, V. Klaus a D. Duka podepsali dohodu o úpravě
vzájemných vztahů při péči o chrám
- ve věku 45 let zemřel zpěvák Petr Muk, údajně se předávkoval léky
- ve volbách do Poslanecké sněmovny vyhrála ČSSD (56 mandátů) před ODS (53
mandátů), TOP 09 (41), KSČM (26) a stranou Věci veřejné (24); volební účast byla

62, 6 %
- krátce po oznámení výsledků voleb rezignoval lídr ČSSD Jiří Paroubek, odchod
oznámili i šéfové KDU – ČSL Cyril Svoboda a SZ Ondřej Liška

Červen - mateřská se začala znovu vyplácet ve výši 70% vyměřovacího základu mzdy místo
60%
- Pardubický kraj jako první přestal proplácet regulační poplatky v krajských
zdravotnických zařízeních
- voda po vydatném dešti opět zatopila části Moravy a Slezska, poté stoupaly hladiny
i na Vysočině, Pardubicku, Plzeňsku a v Jihočeském kraji, celkem zemřelo 5 lidí
- prezident Klaus pověřil lídra ODS Petra Nečase jednáním o sestavení většinové
vlády, vznikla trojkoaliční vláda ODS, TOP 09 a VV
- zemřel režisér, scenárista, herec a spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana Ladislav
Smoljak (78 let)
- guvernérem České národní banky byl jmenován Miroslav Winter, nahradil Zdeňka
Tůmu
- po těžké nemoci zemřel herec Vladimír Dlouhý (52 let)
- předsedkyní sněmovny se stala Miroslava Němcová (ODS)
- předseda ODS Petr Nečas byl jmenován premiérem
- lídři ODS, TOP 09 a VV se dohodli na obsazení vlády

Červenec - novela protikuřáckého zákona zavedla označení restaurací za kuřácké a nekuřácké
a zpřísnila sankce pro prodejce, kteří podají alkohol či tabák dětem
- Olomoucké tvarůžky získaly chráněné zeměpisné označení Evropské unie
- na 45. ročníku MFF v Karlových Varech byli oceněni britský herec Jude Law,
ruský režisér Nikita Michalkov a také Juraj Herz; hlavní cenu získal španělský
film Moskytiéra
- v Praze 6 se propadl rozestavěný tunel Blanka
- sňatek uzavřeli budoucí ministr dopravy Vít Bárta a místopředsedkyně sněmovny
Kateřina Klasnová (oba VV)
- předsedové ODS Petr Nečas, TOP 09 Karel Schwarzenberg a VV Radek John
podepsali koaliční smlouvu “vlády rozpočtové odpovědnosti“

- v Praze zemřel Milan Paumer, jeden ze členů skupiny bratří Mašínů, která vedla
ozbrojený boj s komunistickým režimem
- švýcarská policie zadržela hledaného kontroverzního podnikatele Tomáše Pitra
- předsedkyní Českého statistického úřadu se stala Iva Ritschelová, rektorka
Univerzity J. E. Purkyně

Srpen - soud rozhodl o tom, že archiv bezpečnostních složek má vymazat z webového
seznamu spolupracovníků Jana Kanyzu
- povodně zasáhly sever Čech – hlavně Liberecko, Děčínsko, ale i Plzeňsko a
Pardubicko, Vysočinu a Jihočeský kraj, zemřelo 5 lidí; škody se odhadovaly na
miliardy korun
- ekonom Valtr Komárek obdržel u příležitosti 80. narozenin čestnou plaketu od
prezidenta V. Klause
- vláda ODS, TOP 09 a VV získala důvěru sněmovny
- zemřel básník, dramatik, překladatel, lit. historik a výtvarník Ludvík Kundera (90)
- zemřel někdejší polistopadový politik a astrolog Antonín Baudyš (63)
- z úsporných důvodů zrušila vláda velvyslanectví v Kongu, Venezuele, Keni, Jemenu a
Kostarice
- ministr dopravy Vít Bárta (VV) v Bohumíně přehodnotil zastavení dvou silničních
staveb na Ostravsku

Září - bývalý generální sekretář ministra zahraničí Karel Srba byl po 8 letech propuštěn
z vězení, kam byl poslán za přípravu vraždy novinářky Sabiny Slonkové
- po 7 letech vystoupil ve sněmovně prezident Václav Klaus
- novým ombudsmanem byl zvolen bývalý ústavní soudce Pavel Varvařovský
- za evropské hlavní město kultury pro rok 2015 byla za ČR vybrána Plzeň, druhým
kandidátem byla Ostrava
- Ústavní soud zrušil od 30. 9. čtyřprocentní snížení platů soudců, které mělo platit do
konce roku
- ministr vnitra a předseda VV Radek John představil svou strategii boje proti korupci
- vláda odvolala zmocněnce pro lidská práva Michala Kocába
- lékařské odbory naplno spustily kampaň nespokojených lékařů “Děkujeme,

odcházíme“
- zemřel herec a bývalý ministr kultury Martin Štěpánek (63), zastřelil se
- do provozu byl uveden jihozápadní úsek pražského okruhu propojující dálnice D5 a
D1, stál skoro 20 miliard Kč
- v Praze na Palachově náměstí demonstrovalo proti snižování platů ve státní a veřejné
správě a rozpočtovým škrtům vlády na 40 000 odborářů
- na pětidenní Mezinárodní astronautický kongres se do Prahy sjelo 2000 odborníků
z celého světa
- vláda rozhodla od ledna 2011 navýšit důchody v průměru o 371 Kč, tedy o 3,66%
- ministr dopravy V. Bárta odmítl, že by v minulosti přijal jakoukoli objednávku na
kompromitaci politiků od pražské ODS
- v obchodním domě v Krnově na Bruntálsku explodoval při přepadení směnárny granát;
lupič, který, který ho donesl, zemřel, 6 dalších lidí bylo zraněno

Říjen - policie preventivně zpřísnila bezpečnostní opatření kvůli varování USA před útoky
teroristické sítě Al-Káida v Evropě
- zdravotnické odbory stávku chystanou kvůli změnám platů na 15. 10. odvolaly
- vláda schválila návrh na snížení platů ústavních činitelů včetně soudců a státních
zástupců o 5% do roku 2014
- Pražané a návštěvníci metropole si na Staroměstském náměstí připomněli 600. výročí
vzniku orloje
- v Praze začala třídenní konference Forum 2000 na téma “Svět, ve kterém chceme žít“
- na 1225 středních školách se uskutečnila generálka státních maturit, zhruba třetina
studentů v nich neuspěla
- odbory vstoupily do stávkové pohotovosti kvůli vládním návrhům na desetiprocentní
snížení platů ve státní správě
- zemřel filmový scenárista a bývalý poradce prezidenta V. Havla Jiří Křižna (68)
- policie začala pátrat po devítileté Anně Janatové, která se nevrátila ze školy v Praze –
Troji, její rodiče nabídli 3,5 milionu za její záchranu či informace vedoucí k pachateli
- voliči v komunálních volbách rozhodli o novém složení radnic – účast byla 48, 5%;
vyhráli nezávislí a z politických stran ODS, v Praze vyhrála TOP 09, 2. ČSSD zvítězila ve
13 statutárních městech z 24, uspěli i lidovci

- v 1. kole senátních voleb vyhrála ČSSD, postoupila ve 22 z 27 obvodů, ODS v 19, TOP
09 v 5, KDU – ČSL ve 3, KSČM propadla
- za loňský žhářský útok na domek Romů ve Vítkově uložil Krajský soud v Ostravě
čtveřici extrémistů výjimečné tresty – David Vaculík, Ivo Miller a Jaromír Lukeš v něm
mají strávit 22 let, Václav Cojocaru 20 let
- laureátem Státní ceny za literaturu se stal Antonín Bajaja za román Na krásné modré
Dřevnici
- ČR přijala jednoho z propuštěných kubánských politických vězňů – Rolanda Jiméneze
Pozadu a jeho rodinu, a udělila jim azyl
- vláda odvolala k 31. 12. 2010 nejvyšší státní zástupkyni Renatu Veseckou, nahradil ji
Pavel Zeman
- prezident Klaus v projevu k 92. výročí vzniku Československa podpořil snížení dluhů
a reformy, varoval před světovou globální vládou; mezi 22 vyznamenanými byli
stíhací pilot Emil Boček, ředitel Národní galerie Milan Knížák, hokejista Jaromír Jágr
či herečka Hana Maciuchová
- český pavilon na světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji získal stříbrnou medaili za
kreativitu

Listopad - sněmovna projednala úsporné zákony ke snížení výdajů rozpočtu v roce 2011 ve
stavu legislativní nouze
- na summitu prezidentů zemí visegrádské skupiny se v Karlových Varech prezidenti
shodli, že budou v příštích letech spolupracovat např. při řešení romské
problematiky nebo energetické bezpečnosti
- poslanci schválili zdanění proudu ze solárních elektráren uvedených do provozu
loni a letos
- v čele Strany zelených zůstal Ondřej Liška
- v Praze zemřel psychiatr a sexuolog Miroslav Plzák (85 let)
- studenti v Praze demonstrovali proti vládním škrtům, které výrazně zasáhnou
rozpočty vysokých škol
- vláda schválila projekt spojení Letiště Praha a Českých aerolinií pod jedinou
společnost Český aeroholding
- v anketě Český slavík zvítězili Lucie Bílá, Karel Gott a skupina Kabát

- výpovědi začali podepisovat první nespokojení lékaři z výzvy “Děkujeme,
odcházíme“
- novým pražským primátorem se stal lídr ODS Bohuslav Svoboda

Prosinec - sněmovna zamítla návrh ČSSD na přímou volbu prezidenta
- Senát schválil novelu zákona o civilním letectví, která má zvýšit ochranu letadel
před útoky laserovými zařízeními
- za žhářský útok na domek Romů v ostravské osadě Bedřiška udělil Krajský soud
v Ostravě matce a synovi podmíněné tresty
- Okresní soud v Příbrami zablokoval účty kontroverzního podnikatele a fotbalového
bosse Jaroslava Starky a FK Marily Příbram
- v českých a moravských nemocnicích podalo v rámci akce “Děkujeme,
odcházíme“ výpověď 3513 z 16 000 lékařů, postižených bylo 78 z asi 200
nemocnic, nejhorší byla situace asi na Vysočině, kde podalo výpověď 80% lékařů,
v Moravskoslezském kraji bylo 508 výpovědí
- prezident V. Klaus udělil milost prokurátorce v procesu s Miladou Horákovou
Ludmile Brožové – Polednové (89), měla být ve vězení 3 roky
- Oldřich Martinů skončil ve funkci policejního prezidenta
- prezident Václav Klaus podepsal zákon o státním rozpočtu na rok 2011, rozpočet
počítá se schodkem ve výši 135 miliard korun

Počasí roku 2010

Rok 2010 byl srážkově nadprůměrný.
Hned 1. ledna ráno bylo škaredě, pršelo a byla zima. 2. ledna napadl sníh, sněžilo
skoro 4 dny, 4. ledna byly naměřeny teploty ráno -12, 5°C. V pátek 8. ledna postihla celou ČR
sněhová kalamita Daisy, hustě sněžilo celý den i večer, pluhy TS odklízely sníh celou noc,
teplota se pohybovala okolo -3°C. V sobotu 9. 1. v noci začalo pršet, ráno se vytvořila
ledovka, mrzlo celý den. V neděli 10. 1. opět od rána sněžilo, teploty přes den okolo -2,5°C.
V pondělí 11. 1. už nesněžilo, v celé ČR napadlo asi 40 cm sněhu, v Praze bylo naposledy tolik
sněhu v roce 1979. Počasí bylo stejné až do neděle 17. ledna, teploty se držely okolo -3°C,
ráno mrzlo. V pondělí 18. 1. opět sněžilo, napadlo okolo 5 cm sněhu, ale hned druhý den se

oteplilo a sníh roztával. 20. ledna začalo mrznout, ve čtvrtek 21. 1. dorazily do ČR velké
mrazy, teploty v noci -12°C, přes den -8°C. V noci z 23. na 24. 1. spadla teplota v noci na 17°C, přes den -8,5°C. Z neděle na pondělí 25. 1. jsem u nás naměřila -21°C. 2 dny se držely
teploty v noci okolo -16°C, přes den -10°C. Noc na 27. 1. byla nejchladnější vůbec, v ČR bylo
místy naměřeno -26°C. Pak se začalo oteplovat, napadlo 10 cm nového sněhu, teploty v noci
-11°C, přes den -3/-5°C. Leden 2010 byl jedním z nejchladnějších měsíců za posledních 10let!

Začátkem února bylo celkem krásně, občas sněžilo, přes den svítilo sluníčko, některé
dny foukal velmi silný vítr, teploty přes den okolo -1/-3°C, v neděli 7. února přes den -8°C.
Druhý únorový týden (8. – 14. 2.) bylo počasí podobné, ráno teploty okolo -11°C, přes den
okolo -5/-8°C. Občas sněžilo, ale ne hodně, foukal vítr a bylo zataženo. 15. 2. se začalo
oteplovat, bylo zataženo, teplota přes den -4°C. Od středy 17. 2. teploty přes den okolo 0°C,
sníh roztával. 19. 2. jemně pršelo, v sobotu 20. 2. sněžilo, ale hned to roztálo, v neděli 21. 2.
byl nádherný den, svítilo sluníčko, teplota +6°C, vypadalo to jako na jaře. Začátek posledního
únorového týdne byl slunečný, ráno teploty okolo -1°C, přes den +6°C, 24. 2. teplota přes
den +10°C (i ve čtvrtek). V pátek 26. 2. se ochladilo, pršelo, o víkendu bylo celkem hezky,
občas pršelo, teploty okolo +9°C. V neděli 28. 2. se odpoledne zatáhlo, foukal silný vítr a
večer hodně pršelo.

1. března bylo polojasno až zataženo, foukal silný vítr, který se zklidnil až večer. V celé
ČR byla silná vichřice, teplota okolo +9°C. Další 3 dny bylo polojasno, teploty okolo +7°C. Ve
čtvrtek 4. března večer došlo k výraznému ochlazení, v pátek napadl sníh, teploty ráno -7°C,
přes den -3°C. O víkendu střídavě sněžilo a svítilo sluníčko, byla zima, teploty v noci až -9°C,
přes den okolo -4°C. Ve dnech 8. – 11. 3. bylo počasí stejné, večer napadly 2 cm sněhu, přes
noc taky občas sněžilo, v noci se teploty pohybovaly okolo -9°C, přes den 3/-2°C. V pátek 12.
3. se začalo oteplovat, počasí bylo stejné i o víkendu, polojasno, oblačno, přes noc někdy
sněžilo, přes den +2°C. V neděli 14. 3. foukal silný vítr. V pondělí 15. 3. byla na mnoha
místech ČR “zimní bouřka“, u nás foukal silný vítr a sněžilo, na cestách bylo okolo 2 cm
sněhu. V úterý 16. 3. už nebyl tak silný vítr, teploty v noci -8°C, přes den +3°C, polojasno, ve
středu 17. 3. byla zima a zataženo, odpoledne se oteplilo. Ve čtvrtek 18. 3. bylo slunečno,
teploty přes den +10°C, v pátek +11°C, foukal vítr, v sobotu teploty +12°C, v neděli 21. 3. bylo
zataženo, foukal silný vítr, večer pršelo, ale bylo +13°C. V týdnu od 22. do 26. 3. bylo

slunečno, teploty +13°C, ve středu 24. 3. +18°C, ve čtvrtek foukal studený vítr, ale jinak bylo
teplo +19°C. V ČR padaly teplotní rekordy (až +22°C). V pátek u nás +20°C. O víkendu se
trošku ochladilo, bylo zataženo, občas vykouklo sluníčko, objevily se dešťové přeháňky,
teploty +15°C. V neděli 28. 3. odpoledne vydatně pršelo. Konec března byl slunečný, teploty
+15/+18°C.

1. dubna svítilo sluníčko, teploty +14°C, večer mírné ochlazení. 2. dubna na mnoha
místech ČR sněžilo, ráno foukal vítr, byla zima, teploty max. +6°C. V sobotu 3. 4. ráno mrzlo,
střechy byly bílé, přes den svítilo sluníčko, ale foukal studený vítr, teploty +14°C. V neděli 4.
4. bylo slunečno, ale chladno, foukal studený vítr, ráno +4°C, přes den +14°C. Na Velikonoční
pondělí (5. 4.) od rána pršelo, byla zima, foukal dost studený vítr, teploty přes den +9°C.
Zbytek týden (6. – 11. 4) bylo většinou oblačno až zataženo, občas vykukovalo sluníčko,
teploty se pohybovaly okolo +9°C, jen ve čtvrtek 8. 4. byl ráno -1°C a přes den +16°C, jasno a
krásně. V polovině dubna našel Karel Sněhota 1. hřib (špička trávník). V týdnu od 12. do 18.
4. téměř každý den pršelo, většinou bylo zataženo, o víkendu se začalo objevovat i sluníčko,
teploty +9/+12°C. V pondělí 19. 4. bylo krásně, slunečno, teplota +18°C. Od úterý ochlazení,
vítr, déšť, teploty +13/+16°C. O víkendu (23. – 25. 4) bylo hezky slunečno, foukal jen slabý
vítr, teploty +16°C. V neděli 25. 4. jsem naměřila +18°C. Konec dubna byl deštivý, většinou
bylo zataženo, někdy polojasno, teploty okolo +15°C. V pátek 30. 4. bylo hezky, slunečno, bez
větru, teploty +20°C.

Začátek května byl deštivý (víkend 1. – 2. 5.), bylo chladno, foukal vítr, v sobotu
teplota +16°C, v neděli +13°C. Týden od 3. do 9. 5. byl opět ve znamení deště. Většinou bylo
zataženo, teplota +13°C, v pátek 7. 5. bylo polojasno, odpoledne se mračilo, jemně pršelo,
večer svítilo sluníčko, teplota +17°C. V sobotu 8. 5. bylo slunečno, teploty +21°C, od 14:00
pršelo, byla malá bouřka. V neděli 9. 5. bylo zataženo, teploty +15°C, občas přeháňky,
odpoledne slunečno. V týdnu od 10. – 16. 5. bylo polojasno až oblačno, teploty +15/+18°C,
od středy večer déšť, od čtvrtku do neděle pršelo, bylo zataženo, teploty ve čtvrtek +18°C, o
víkendu v průměru okolo +15°C. V neděli 16. 5. bylo zataženo, chladno, od rána vkuse pršelo,
večer a v noci foukal velmi silný vítr. V pondělí 17. 5. pršelo celý den, zima, teploty +12°C.
Ostravu, Vsetín a Troubky postihly povodně. V úterý ještě skoro celý den pršelo, zima, vítr,
+11°C. Od středy 19. 5. už tolik nepršelo, jen slabé přeháňky, bylo zataženo, zima, teploty

+14°C. V pátek 21. 5. bylo zataženo, pršelo, odpoledne byla bouřka, velmi silný déšť, teplota
+16°C. V sobotu 22. 5. bylo dopoledne zataženo, občas přeháňky, teplota +10°C, v 16:00
padaly kroupy a byla malá bouřka. V neděli 23. 5. zataženo, odpoledne slunečno, teplota
+21°C. V pondělí 24. 5. pršelo, ráno víc, večer byla bouřka a silný déšť, teploty +23°C. V pátek
28. 5. bylo teplo, slunečno, teploty +25°C, večer jemně pršelo. V sobotu 29. 5. byla zima,
foukal vítr, po obědě bylo slunečno, teploty +24°C. V neděli 30. 5. zataženo, místy polojasno,
odpoledne pršelo, teploty +19°C. Poslední květnový den v pondělí pršelo, bylo chladno,
zataženo, teplota +14°C.

1. června bylo zataženo, zima, pršelo, večer a v noci foukal vítr, teplota +14°C.
Ve středu 2. 6. vydatně pršelo, záplavy a bláto na obecních cestách, které museli odstraňovat
hasiči. Teploty +15°C. Ve čtvrtek 3. 6. bylo polojasno, pak slunečno, +20°C. O víkendu (4. – 6.
6.) bylo krásně slunečno, teplo, +22°C v pátek, v sobotu +24°C, v neděli +27°C! Od pondělí do
středy (7. – 9. 6.) slunečno, jednou jemně pršelo, teploty až +26°C. Od čtvrtku do soboty (10.
– 12. 6.) padaly rekordní teploty, bylo slunečno, horko, teploty +32°C. V sobotu opět +32°C,
večer byla silná bouřka, padaly kroupy, foukal silný vítr. Opět byly záplavy a hasiči zase
odčerpávali lidem vodu. V neděli 13. 6. se ochladilo, bylo zataženo, místy déšť, foukal
studený vítr, teploty +21°C. Od pondělí 14. 6. do pátku 18. 6. bylo polojasno, ale i zataženo,
občas pršelo, teploty okolo +20°C. Víkend byl polojasný, chladný, s dešťovými přeháňkami,
teploty +18°C. V týdnu od 21. do 25. 6. bylo zataženo, některé dny polojasno, občas pršelo,
foukal studený vítr, teploty od +18°C do +22°C. V sobotu 26. 6. bylo slunečno, jasno, foukal
studený vítr, teploty +23°C. V neděli 27. 6. bylo opět slunečno, jasno, +26°C. V pondělí 28. 6.
bylo ráno zataženo, chladno, pak slunečno, horko, bez větru, teploty +29°C. Prázdniny mohly
začít!

1. července bylo jasno a slunečno s teplotami +29°C. Celý víkend (2. – 4. 7.) bylo
slunečno, jasno, teploty +30°C. V pondělí 5. 7. bylo zataženo, jemně pršelo, odpoledne bylo
opět horko, +28°C. 6. 7. pršelo, bylo zataženo, +24°C. Od 7. 7. se teploty opět šplhaly k
+30°C, bylo jasno, slunečno, horko, v neděli 11. 7. jsem naměřila +33°C ve stínu. Od pondělí
12. 7. do pátku 16. 7. bylo jasno, horko, teploty +32°C, v úterý a čtvrtek odpoledne slabě
pršelo a byla bouřka, v pátek už opět jasno. V sobotu 17. 7. bylo jasno, slunečno, teploty
+33°C, ale večer od 19 hod. silná bouřka, padaly kroupy, bylo to strašné až do 23 hod.!

Bolatice postihly záplavy, hlavně ul. Ratibořská a Svobody, hasiči až do neděle odklízeli
následky povodní. Rovněž byl postižen Dolní Benešov, na cesty padaly stromy. V neděli 18. 7.
bylo polojasno, pak zataženo s deštěm (odpoledne, večer), teploty +22°C. V pondělí 19. 7. a
úterý 20. 7. bylo zataženo, chladno, s dešťovými přeháňkami, teploty +23°C. Ve středu 21. 7.
už bylo jasno, vrátily se letní teploty, bylo +28°C, ve čtvrtek a v pátek +32°C. V pátek 23. 7.
přišla v noci bouřka s deštěm, v sobotu se ochladilo, bylo zataženo, +24°C, pršelo, v neděli
taky, +21°C. Koncem července (26. – 31. 7.) bylo zataženo, později ubývání oblačnosti,
polojasno, teploty od +23°C do +26°C, v pátek 30. 7. celý den hodně pršelo. V sobotu 31. 7.
přeháňky jen občas.

1. srpna bylo dopoledne polojasno, odpoledne slunečno, +27°C. Celý týden od 2. do
8. 8. bylo střídavě jasno, polojasno, občas zataženo s dešťovými přeháňkami a teplotami
okolo +25°C. V pondělí 9. 8. a v úterý 10. 8. polojasno, pak slunečno, teploty +23°C. O středy
slunečno, teploty +28°C. V pátek 13. 8. polojasno, slunečno, +25°C, v noci pak bouřka a déšť.
O víkendu (14. – 15. 8.) bylo polojasno, teploty v sobotu +27°C, v neděli +25°C a dopoledne
slabá bouřka. Od pondělí 16. 8. do soboty 21. 8. bylo polojasno s dešťovými přeháňkami,
teploty okolo +21°C, v sobotu už +28°C. V neděli slunečno, +30°C. V pondělí 23. 8. slunečno,
+26°C, odpoledne přibývání oblačnosti a déšť. Od úterý 24. 8. do neděle 29. 8. polojasno,
někdy zataženo s dešťovými přeháňkami, teploty +21°C/+25°C, na konci týdne +21°C. 30. a
31. 8. bylo zataženo s deštěm, teploty +20°C.

1. září bylo zataženo, pršelo, foukal studený vítr, +18°C. První školní den nezačal
nejlíp. Od 2. 9. do 5. 9. bylo zataženo, oblačno, polojasno s dešťovými přeháňkami a
teplotami okolo +17°C. Od pondělí 6. 9. do neděle 12. 9. bylo polojasno, oblačno, teploty
okolo +16°C. V neděli 12. 9. bylo zataženo, místy polojasno, +17°C. Od pondělí 13. 9. do
pátku 17. 9. bylo polojasno, místy přeháňky, teploty +20°C. V sobotu 18. 9. se v ČR začaly
objevovat první mrazíky, u nás bylo polojasno, +20°C, v neděli to bylo stejné. Od 20. do 25. 9.
bylo počasí podobné, polojasno, slunečno s teplotami okolo +20°C. V sobotu 25. 9. se večer
zatáhlo, v noci začalo pršet, pršelo celou neděli, ochladilo se na +16°C. Koncem září bylo
zataženo, pršelo každý den, teploty +12°C.

1. října bylo ráno zataženo, pak polojasno a +13°C. V sobotu 2. 10. se ráno objevila
mlha, bylo polojasno, +15°C. V týdnu od 4. 10. do 10. 10. bylo polojasno, chladno, foukal vítr,
teploty ze začátku týdne +14°C, od čtvrtku do neděle +11°C. V týdnu od 11. 10. do 17. 10.
bylo počasí stejné skoro každý den. Ráno byla mlha, bylo zataženo, oblačno, místy polojasno,
občas dešťové přeháňky, teploty +12°C. V pondělí 18. 10. a v úterý 19. 10. byla ráno mlha,
pak oblačno až zataženo, místy přeháňky, teploty +11°C. Ve středu 20. 10. se ochladilo, bylo
polojasno, teploty +9°C. Ve čtvrtek dopoledne padal sníh s deštěm, teploty +8°C. V pátek 22.
10. ráno jsem naměřila +2°C, bylo polojasno, +9°C. V sobotu bylo polojasno, +9°C a v neděli
24. 10. zataženo, mírné dešťové přeháňky, ráno +1°C, přes den +8°C. V pondělí 25. 10. bylo
zataženo s deštěm, ráno +2°C, přes den +7°C. V úterý 26. 10. bylo oblačno, +7°C, odpoledne
se dost ochladilo (v 17:00 začal Den strašidel). Od středy 27. 10. do neděle 31. 10. bylo
polojasno, chladno, foukal vítr, teploty +12°C.

1. listopadu bylo polojasno, větrno, teplota +13°C. Stejné počasí bylo i v úterý 2.11.,
ve středu se teplota vyšplhala na +15°C. Ve čtvrtek 4. 11. bylo zataženo s větrem, teploty
+8°C. V pátek a v sobotu bylo polojasno, foukal vítr, odpoledne polojasno, večer začalo pršet,
teploty +9°C. 8. 11. celý den pršelo, bylo zataženo, větrno, +11°C. V úterý 9. 11. napadlo na
Klínovci 10 cm sněhu, u nás bylo polojasno, +12°C, večer se objevila mlha. Ve středu a ve
čtvrtek bylo slunečno, +13°C. V pátek 12. 11. a v sobotu 13. 11. bylo polojasno, slunečno,
odpoledne jsem naměřila +18°C. V neděli 14. 11. bylo slunečno, ale foukal studený vítr,
+13°C. Od pondělí 15. 11. do neděle 21. 11. se ochladilo, bylo zataženo, pršelo, teploty +8°C,
o víkendu bylo polojasno, foukal vítr, teploty +7°C. V pondělí 22. 11. celý den vkuse pršelo,
bylo zataženo, +5°C. V úterý se výrazně ochladilo, bylo oblačno, větrno, ráno +2°C, přes den
+5°C. V 6:10 byl policejní zátah v rodinném domku vedle paní H. Kolarčíkové u skanzenu –
pěstírna marihuany (cca 500 rostlin). Informovala o tom ČT i Nova. Ve středu 24. 11. bylo
oblačno, +5°C, odpoledne padal déšť se sněhem, na mnoha místech ČR už hustě sněžilo.
Ve čtvrtek 25. 11. bylo ráno oblačno, přes den polojasno, večer spadly teploty na +1°C.
V pátek 27. 11. bylo zataženo, spadlo pár vloček sněhu, foukal studený vítr, teploty -1°C.
V neděli oblačno, místy vykouklo sluníčko, teploty ráno -1°C, přes den +11°C. V pondělí 29.
11. sněžilo, v noci napadlo 10 cm sněhu, celý den sněžilo, foukal studený vítr, -5°C. V úterý už
nesněžilo, přes den se objevilo i sluníčko, -5°C.

1. prosince bylo zataženo, přes den začalo opět sněžit, cesty byly nesjízdné, nebo
špatně sjízdné, teploty -8°C. Ve čtvrtek 2. 12. vykouklo sluníčko, foukal vítr, teploty -8°C.
V pátek 3. 12. opět od 10:00 sněžilo až do noci, cesty byly špatné, teploty -10°C. V sobotu už
nesněžilo, bylo polojasno, teploty -10°C, večer -17°C! V Jizerských horách naměřili v sobotu 26, 5°C! V neděli 5. 12. bylo polojasno, odpoledne zataženo, foukal velmi silný vítr, teploty 5°C. V pondělí 6. 12. napadlo místy až 30 cm sněhu, sněžilo celý den, teploty -5°C. V úterý a
ve středu už nesněžilo, svítilo sluníčko, teploty ráno -10°C, přes den okolo -5°C. Ve čtvrtek 9.
12. opět trošku sněžilo, teplota -6°C, v pátek 10. 12. mrzlo, teploty přes den -7°C, občas
sněžilo, svítilo i sluníčko, cesty byly hladké. V sobotu 11. 12. bylo zataženo, nesněžilo, -5°C.
V neděli 12. 12. bylo zataženo, občas sněžilo, večer sněžilo hodně, přes den -6°C. V pondělí a
v úterý bylo zataženo, občas sněžilo, teploty v noci -14°C, přes den -8°C. Ve středu 15. 12.
spadly v noci teploty na -20°C, přes den -11°C. Ve čtvrtek a v pátek svítilo sluníčko, ale mrzlo,
v noci -20°C, přes den -12°C. O víkendu (18. – 19. 12.) bylo zataženo, bez nového sněhu,
teploty -9°C. V neděli od 10:00 foukal silný vítr, teploty -8°C. V pondělí 20. 12. byla na
cestách kalamita, tvořily se sněhové jazyky, doprava kolabovala, foukal studený vítr, večer
hustě sněžilo, přes den -9°C. V úterý už nesněžilo, svítilo sluníčko, teploty v noci -15°C, přes
den -9°C. Ve středu bylo zataženo, nesněžilo, mrzlo, teploty -8°C. 23. 12. bylo zataženo,
odpoledne svítilo sluníčko, teploty přes den -2°C. Na Štědrý den 24. 12. bylo zataženo, občas
pršelo, dopoledne pršelo víc, teploty -7°C. V sobotu 25. 12. bylo ráno náledí, nesněžilo, přes
den teploty -5°C. V pondělí 26. 12. svítilo sluníčko, teploty v noci -10°C, přes den -5°C.
Poslední týden v roce 2010 byl celkem slunečný, nesněžilo. V pondělí 27. 12. bylo slunečno,
přes den teploty -6°C, v úterý 28. 12. sněžilo celý den, teploty v noci -11°C, přes den -5°C.
Ve středu bylo zataženo, odpoledne slunečno, -8°C. Ve čtvrtek 30. 12. bylo slunečno, hodně
mrzlo, nesněžilo, teploty v noci -12°C, přes den -6°C. Poslední den roku 2010 nesněžilo, bylo
zataženo, mrzlo, přes den -6°C.

Starosta obce, rada obce, zastupitelstvo obce

Ve dnech 15. – 16. 10. 2010 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce, ve kterých
kandidovaly tři strany a sdružení:
1. TOP 09 (16 kandidátů)

3. SNK pro posílení a modernizaci (17 kandidátů)

2. ODS (10 kandidátů)

4. KSČM (6 kandidátů)

Od 6. 11. 2006 vykonával funkci starosty Mgr. Herbert Pavera (52 let), uvolněným
místostarostou byl p. Martin Bortlík (38 let).
Na 1. zasedání zastupitelstva obce dne 10. listopadu 2010 byl starostou obce zvolen Mgr.
Herbert Pavera (52 let), bytem Bolatice, Hornická 29, uvolněným místostarostou byl zvolen
p. Martin Bortlík (38 let), bytem Bolatice, Mírová 13.

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

Na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce byli 10. 11. 2010 zvoleni za členy rady obce:
Mgr. Herbert Pavera
Martin Bortlík
MUDr. Renáta Kupková
Vlastislav Polášek
Radek Slivka

Zastupitelstvo obce má 17 členů:
Bc. Kristina Adamcová

Daniela Holleschová

Ing. Pavel Bezděk

Karel Ostárek

Josef Boček

Mgr. Herbert Pavera

Martin Bortlík

Ing. Josef Ricka

PaedDr. Josef Drozd

Radek Slivka

Kristina Jochimová

Richard Sněhota

Karel Kupka

Gerhard Václavík

Daniela Langrová

MUDr. Renáta Kupková

Ing. Josef Kurka
Všichni členové kandidovali za SNK ED, PaedDr. J. Drozd kandidoval za KSČM.

Ve volbách 15. – 16. 10. 2010 bylo zvoleno 17 členů do zastupitelstva obce:
Bc. Kristina Adamcová (TOP 09)

Alena Böhmová (SNK)

Ing. Pavel Bezděk (TOP 09)

Josef Boček (TOP 09

Martin Bortlík (TOP 09)

Ing. Daniel Halfar (SNK)

Daniela Holleschová (TOP 09)

Ing. David Jakš (SNK)

Ing. Radek Kotík (SNK)

Zdeněk Kročil (ODS)

MUDr. Renáta Kupková (TOP 09)

Daniela Langrová (TOP 09)

MUDr. Tomáš Papuga (TOP 09)

Mgr. Herbert Pavera (TOP 09)

Vlastislav Polášek (TOP 09)

Ing. Josef Ricka (TOP 09)

Radek Slivka (TOP 09)

Obyvatelstvo v obci, matrika

K 31. 12. 2010 žilo v obci 4360 lidí, bylo zde obydleno 1036 domů, z toho 10 obytných. V roce
2010 měla obec o 9 obyvatel více než v roce 2009 a o 19 více než v roce 2008. Průměrný věk
obyvatel v obci byl 39,09 let; průměrný věk žen 40,12; průměrný věk mužů 38,04.
V obci v roce 2010 žilo 34 cizinců – 8 Poláků, 5 Němců, 5 Rusů, 5 Vietnamců, 2 Ukrajinci, 3
Francouzi, 3 Slováci, 1 Jihoafričan, 1 Rumun, 1 Kanaďan.

Složení obyvatelstva: - 2214 žen, 2146 mužů
- 678 do 15 let, z toho 344 dívek
- 792 do 18 let, z toho 399 dívek
- 829 starších 60 let, z toho 469 žen
- 113 starších 80 let, z toho 76 žen
--7 starších 90 let, z toho 6 žen
V roce 2010 se v obci narodilo 42 dětí (22 dívek, 20 chlapců). Bylo uzavřeno 33 manželství a
zemřelo 23 občanů.

Podnikatelé v obci

Největším podnikem v obci byl stále Lanex a. s. Bolatice, který se zabývá hlavně výrobou
velkobjemových vaků pro flexitanky, od vysokopevných polypropylenových vláken po vlákna

pro umělé trávníky, od lodních lan po lana horolezecká či záchranná. V roce 2010
zaměstnával 750 zaměstnanců, z toho 500 pracovalo přímo v Bolaticích. Lanex dodával své
výrobky do více než 50-ti zemí, z toho dominantní podíl měly trhy EU a Ruska. Podíl exportu
tvořil 90% obratu. Lanex vlastnil čtyři dceřiné společnosti, Q–Flex, spol. s. r. o. v Česku, Lanex
Polska, Sp. z. o. o. v Polsku, Lanex Slovakia, spol. s. r. o. na Slovensku a Lanex – KANAT LLC
v Rusku.

Dalším významným podnikem byla Opavice a. s. Bolatice, která se v roce 2006 přestěhovala
do areálu v Dolním Benešově – Moravci. Opavice a. s. se zabývala zemědělskou výrobou,
v katastru obce obhospodařovala 627 ha polí, chovala 250 masných jalovic a 12 krav bez
tržní produkce mléka. V roce 2010 zaměstnával podnik 32 lidí.

V roce 2010 zkolaudovaly v průmyslové zóně – u hřiště svá sídla tyto firmy – ÚDRŽBA
BUDOV.CZ – Schneider, s. r. o.; Petrometal s. r. o.; HOT-JET – tepelná čerpadla; Elektro
Pavelek. Rozestavěné a nezkolaudované stavby mají tyto firmy – Ostravské stavby a. s.;
DAJPP s. r. o. – část objektu restaurace, zámečnictví J. + R. Vehovští; Kovářství P. Hanzlík,
stolařství Kořenek. Stavbu nezahájila firma Vendula s. r. o.

Další podnikatelské subjekty v obci:
- Česká spořitelna, Česká pošta – bankovnictví, služby
- TUTY Bolatice, TEMPO o. d. Opava – má v obci 2 provozovny, 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
- DK 1 – Ing. D. Kozel – stavební a projekční firma, velkoobchod, maloobchod, baushop
- Ostravské stavby – stavební firma, výroba oken
- SaBon Bolatice – internetová prodejna s nábytkem
- 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 květiny, řezané květiny, keře, stromky

- APE – A. Pěcháček – elektromontážní práce
- Krby a kachlová kamna – S. Šimeček – výroba krbů a kachlových kamen (nové sídlo v PZ)
- Lékárna U Zlaté rybky – výdejna léků
- Zámečnictví J. Vehovský – zámečnická výroba
- Zámečnictví J. Moch – zámečnická výroba
- Kovářství P. Hanzlík – kovářská a zámečnická výroba
- Valdis – výroba oken a žaluzií
- EKORECYKLING Czech Republic s. r. o. – třídění elektroodpadů
- Armast s. r. o. – dodávky a servis průmyslových armatur, servopohonů a hutního materiálu
značkových výrobců
- Petrometal s. r. o. – obchodní činnost a technická 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
Dále bylo v obci několik autoopraven, skoro dvacet 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 a řemeslníků.
V průmyslové zóně získalo zaměstnání okolo 180 zaměstnanců a další desítky získají práci
v postupně otevíraných nových halách.

Spolupráce s obcemi, úřady; mezinárodní spolupráce

Také v roce 2010 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 přehled, více informací naleznete ve Výroční zprávě
starosty obce Bolatice za rok 2010.

Partneři obce Bolatice:

Sdružení obcí Hlučínska (obec je členem od r. 1998, předsedou byl Mgr. H. Pavera)
Sdružení obcí a měst Hlučínska – západ (obec je členem od prosince 2006)
Euroregion Silesia (obec je členem od r. 1999)
Svazek měst a obcí České republiky (obec je členem od 10. 3. 2003)
Místní akční skupina Hlučínsko - MAS
Národní síť zdravých měst ČR – NSZM (obec je členem od 20. 3. 2006)
Městský úřad Kravaře
Městský úřad Hlučín
Krajský úřad v Ostravě
Ministerstvo financí, ministerstvo zemědělství, ministerstvo vnitra
Státní fond životního prostředí
Parlament ČR
Pozemkový fond ČR, Opava
Pozemkový úřad ČR, Opava
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkoprávních, Opava
Agentura ochrany přírody a krajiny v Ostravě
CzechInvest, Ostrava
Povodí Odry, Ostrava
Zemědělská vodohospodářská správa Ostrava
Úřad Regionální rady Moravskoslezsko Ostrava
Policie ČR, Kravaře, Opava
Městská policie Kravaře
Finanční úřad Opava
Okresní správa sociálního zabezpečení Opava

Mezinárodní spolupráce, kontakty s družebními vesnicemi

Obec spolupracovala s vesnicí Rudy (Polsko), s vesnicí Linum (Německo), s vesnicí Dol’any
(Slovensko). Jen s obcí Nagykovásci (Maďarsko) se nepodařilo navázat další spolupráci.

Zástupci polské obce se zúčastnili Bolatických dožínek, v září uspořádali představitelé Rud
oslavy 10 let vzájemné spolupráce. 19. prosince bylo u příležitosti oslav 760. výročí od 1.
písemné zmínky o obci Bolatice uděleno panu Manfredu Wronovi čestné občanství obce
Bolatice. Oslav se zúčastnilo 6 osob z Polska.

Německou vesnici Linum navštívili začátkem července starší fotbaloví páni z Bolatic, mladí
lidé se zúčastnili dalšího Jugendcampu v Linum, starosta obce s manželkou navštívili
společně s taneční skupinou BOBŘI tradiční Storchenfest. Paní starostce Wilmě Nickel bylo
19. prosince v rámci oslav 760. výročí obce uděleno čestné občanství obce.

V dubnu navštívilo 40 turistů ze slovenské vesnice Dol’any akci Bolatická dvacítka, v srpnu se
asi 35 turistů z Bolatic a z Borové zúčastnilo Pochodu pre všetkých v Dol’anech. Oslav 760.
výročí od 1. písemné zmínky se zúčastnil nový starosta Dol’an p. Jozef Mruškovič
s manželkou, kterému byl předán Pamětní list za rozvoj spolupráce s obcí Bolatice. Byla to
první návštěva starosty Dol’an v Bolaticích.

Maďarské vesnici Nagykovásci zaslala obec jen přání k Vánocům.

Majetek obce; investiční výstavba; výběrová řízení

K 31. 12. 2010 vlastnila obec Bolatice majetek v účetní hodnotě 433.929.589,20 Kč. Uvedené
hodnoty majetku jsou pořizovací, tj. neodpovídají tržním cenám.

Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2010

Rovněž v roce 2010 proběhlo v obci mnoho velkých investičních akcí. Největšími investičními
a stavebními akcemi v roce 2010 byly:
Rekonstrukce Zdravotního střediska v Bolaticích

9.963.218,77 Kč

Rekonstrukce části chodníku na ul. Svobody

1.418.687,00 Kč

Rekonstrukce chodníku na ul. K Lesu

364.360,00 Kč

Oprava komunikace na ul. Ratibořská (u Ruždiny)

589.314,00 Kč

Výstavba kanalizace na ul. Příkopní

310.355,00 Kč

Výstavba kanalizace a vodovodního řádu na ul. Ratibořská (u Ruždiny)

365.882,00 Kč

Nasvětlení přechodů

610.479,00 Kč

Regenerace urbanizované krajiny – výsadba zeleně v obci etapa I

1.866.353,00 Kč

Nové dětské hřiště na „Řadovkách“

246.912,00 Kč

Oprava cesty kolem Staré školy

301.672,00 Kč

Oprava areálu sběrných surovin

108.432,00 Kč

Výběrová řízení v roce 2010

VŘ na banku na vedení účtu obce a na refinancování úvěrového portfolia obce
VŘ na dodavatele stavby projektu „Zdravotní středisko – přístavba, nástavba a stavební
úpravy“
VŘ na zajištění inženýrské činnosti ve výstavbě během realizace projektu „Zdravotní
středisko – přístavby, nástavba a stavební úpravy“
VŘ na zabezpečení činnosti koordinátora BOZP na staveništi projektu „Zdravotní středisko přístavba, nástavba a stavební úpravy“
VŘ na realizaci projektu „Veřejné osvětlení – osvětlení přechodů pro chodce“
VŘ na pronájem pozemku parc. č. 2741/149 k. ú. Bolatice na výstavbu FVE
VŘ na dodávku technologie pro „ATS Borová“ pro dodávku pitné vody
VŘ na realizaci projektu „Regenerace urbanizované krajiny – výsadba zeleně v Bolaticích“
VŘ na dodávku technologie pro „ATS Bolatice“ pro dodávku pitné vody
VŘ na realizaci projektu „Rekonstrukce ZŠ – poslední etapa“
VŘ na veřejnou zakázku „Protipovodňová opatření v obci Bolatice“ (poldry I., II., IX. a X.)
VŘ na vydání publikace o historii obce „Bolatice od pravěku po současnost“

Z jednání rady obce, zastupitelstva obce, výborů a komisí

V kronice jsou uvedeny jen stručné přehledy. Více podrobností naleznete v příloze kroniky –
Výroční zprávě starosty obce za rok 2010.

Rada obce Bolatice

Ve starém volebním období v roce 2010 se uskutečnilo celkem 18 jednání, na kterých se
projednalo více jak 380 bodů. Účast členů na jednáních byla velmi dobrá. Stoprocentní účast
zaznamenali Mgr. Herbert Pavera, p. Martin Bortlík, p. Gerhard Václavík. P. Radek Slivka se
zúčastnil 17 jednání, MUDr. R. Kupková 13 jednání. Důvodem nepřítomnosti byla nemoc,
dovolená, lázně, školení. Hosty na jednáních byli – Ing. Pavel Bezděk – 4x, Ing. Jiří Mlýnek –
1x.

V novém volebním období v roce 2010 se uskutečnila celkem 4 jednání, na kterých se
projednalo okolo 100 bodů. Účast byla také velmi dobrá. Všech 4 jednání se zúčastnili Mgr.
Herbert Pavera, p. Martin Bortlík, p. Vlastislav Polášek, MUDr. Renáta Kupková. Pan Radek
Slivka se zúčastnil 3 jednání z důvodu účasti na školení. Hosty na jednáních byli – Ing. Pavel
Bezděk – 2x, Zdeněk Kročil – 1x, Ing. Josef Ricka – 1x, Ing. David Jakš – 1x, Ing. Radek Kotík –
1x.

Zastupitelstvo obce Bolatice

Ve starém volebním období roku 2010 proběhlo 6 zasedání ZO a jedna pracovní schůzka, na
kterých bylo projednáno na 193 bodů. Stoprocentní účast zaznamenali – Mgr. Herbert
Pavera, p. Gerhard Václavík, p. Radek Slivka, p. Josef Boček, pí Daniela Holleschová, p. Martin
Bortlík, p. Karel Kupka, Bc. Kristina Adamcová, Ing. Josef Ricka. Nižší účast zaznamenali –
MUDr. Renáta Kupková, (3x), p. Richard Sněhota (4x), PaedDr. Josef Drozd (4x), Ing. Josef
Kurka (5x), pí Daniela Langrová (5x), pí Kristina Jochimová (5x), p. Karel Ostárek (5x), Ing.
Pavel Bezděk (5x). Důvodem nepřítomnosti byla dovolená, nemoc, pracovní (služební)
jednání. Hostem jednání byl p. Bernard Halfar.

V novém volebním období roku 2010 se uskutečnila 3 zasedání, na kterých se projednalo 38
bodů. Všech 3 zasedání se zúčastnili – Bc. Kristina Adamcová, Ing. Pavel Bezděk, p. Josef
Boček, pí Alena Böhmová, p. Martin Bortlík, Ing. Daniel Halfar, pí Daniela Holleschová, Ing.
Radek Kotík, pí Daniela Langrová, Mgr. Herbert Pavera, p. Vlastislav Polášek, Ing. Josef Ricka,
p. Radek Slivka a Ing. David Jakš. Nižší účast zaznamenali – p. Zdeněk Kročil (2x), MUDr.

Renáta Kupková (2x), MUDr. Tomáš Papuga (2x). Důvodem nepřítomnosti byla dovolená,
nemoc, pracovní (služební) jednání. Hosty na zasedáních byli – p. Ondřej Fus, p. Roman
Ševčík, p. Vlastislav Kotzur (oceněni za dárcovství krve), p. Martin Fus, sl. Veronika Nováková,
sl. Kateřina Kocurová, p. Vojtěch Schneider (oceněni za sportovní úspěchy). U Zastupitelstva
obce a Rady obce Bolatice pracovalo 8 výborů a komisí:

Finanční výbor

Kontroloval rozpočet obce a hospodaření s ním, dále kontroloval hospodaření s majetkem
obce. V roce 2010 se uskutečnilo celkem 6 jednání Finančního výboru. Předsedou byl Ing.
Pavel Bezděk. Výbor měl dalších 7 členů – Ing. Jiří Mlýnek, Ing. Josef Ricka, Ing. Josef Kurka,
Ing. Blanka Slivková, Ing. Rudolf Stavař, pí Edita Moravcová, p. Otto Preusz. Novým členem
FV se 10. 11. 2010 stal Ing. Stanislav Pašek, který nahradil p. Otto Preusze. Ostatní členové
zůstali. Hosty na jednáních byli – Mgr. Herbert Pavera – starosta obce, p. Martin Bortlík –
místostarosta, pí Renáta Řehořová – ekonomka OÚ.

Kontrolní výbor

Kontroloval plnění opatření přijatých obecním zastupitelstvem a ostatními orgány v obci,
řešil stížnosti a připomínky občanů. V roce 2010 se uskutečnila celkem 4 jednání KV,
předsedou byl PaedDr. Josef Drozd, kterého nahradil p. Zdeněk Kročil, jenž byl zvolen novým
předsedou 10. 11. 2010. Výbor měl dalších 7 členů – p. Richard Sněhota, p. Josef Boček, p.
Richard Vehovský, pí Kristina Bolacká, pí Eva Michalíková, pí Eliška Vitásková, Ing. Jiří Kupka,
kterého nahradil 10. 11. 2010 Ing. Radek Kotík. Ostatní členové zůstali. Hosty na jednáních
byli – Mgr. Herbert Pavera – starosta obce, pí Renáta Řehořová – ekonomka OÚ.

Osadní výbor

Předkládal obci návrhy týkající se rozvoje části Bolatice – Borová, vyjadřoval se
k připomínkám a podnětům předkládaných občany obce. Připravoval a řídil akce na Borové.
V roce 2010 se uskutečnila celkem 4 jednání OV. Předsedkyní byla paní Daniela Langrová.
Výbor měl dalších 6 členů – pí Marta Kolarčíková, pí Simona Adamcová, p. Václav Mrovec, p.

Jaroslav Pašek, pí Kristina Stočková, p. Jaroslav Adamec, kterého od 10. 11. 2010 nahradil p.
Ladislav Stuchlík. Ostatní členové zůstali stejní.

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 2010 řešila komise celkem
26 přestupků. Z projednávaných přestupků byly pokuty uhrazeny ve všech případech.
Předsedou komise byl JUDr. Mario Hartmann. Komise měla dalších 5 členů – pí Šárka
Košůtková, pí Gabriela Bočková, MUDr. Jiří Andreas, p. Josef Majda, Ing. Aleš Theuer. Novým
členem byl 15. 11. 2010 zvolen Ing. Radek 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 2010
se uskutečnilo celkem 6 jednání. Předsedkyní byla Bc. Kristina Adamcová. Komise měla
dalších 8 členů – p. Josef Majda, pí Kristina Jochimová, pí Blanka Moravcová, pí Helena
Kocurová, pí Edith Kurková, pí Simona Adamcová, pí Marcela Bochňáková, pí Anna Lasáková.
Novým členem byl 15. 11. 2010 zvolen p. Karel Kupka. Dne 14. 12. 2010 byla novou členkou
zvolena Bc. Kateřina Moravcová a dne 29. 12. 2010 byl novým členem zvolen p. Luděk
Nevoral.

Komise pro občanské záležitosti

Komise organizovala kulturní a společenskou činnost v obci. V roce 2010 se setkala 2x.
Předsedou byl p. Karel Ostárek. Komise měla dalších 6 členů – pí Alena Böhmová, pí Daniela
Holleschová, pí Barbara Plaskurová, pí Ingrid Nováková, pí Gabriela Bočková, p. Petr Skiba.
Dne 15. 11. 2010 byla novou předsedkyní zvolena pí Alena Böhmová, která nahradila p. Karla
Ostárka. Novou členkou byla 15. 11. 2010 zvolena pí Elen Mašíková. Ostatní členové zůstali.
Hosty na jednáních byla pí Jarmila Mlýnková.

Komise mládeže, sportu a pro volný čas

Komise řešila problematiku volnočasových aktivit dětí a mládeže. V roce 2010 se uskutečnilo
celkem 5 jednání a někteří členové se také účastnili jako organizátoři akcí pro veřejnost.
Předsedou byl Mgr. Herbert Pavera. Komise měla dalších 6 členů – Ing. Radek Kotík, Mgr.
Petr Řehánek, p. Petr Faltýnek, pí Hana Seidlová, p. Bronislav Hlaváč, p. Jan Dominik.
V novém volebním období začala komise pracovat v tomto složení – předsedou byl zvolen
Ing. David Jakš, členy se stali – p. Petr Faltýnek, pí Hana Seidlová, p. Jan Dominik, Bc. Jana
Štěpáníková, pí Iveta Ritzková, p. Robin Obrusník. Hosty na jednáních byli – p. Richard Seidel,
Ing. Radim Hrudek, Ing. Lenka Mušálková.

Komise pro rozvoj a výstavbu v obci

Tato komise byla schválena na 79. jednání Rady obce Bolatice dne 19. 8. 2010. Řešila
problematiku staveb v obci, tvorbu zeleně, územní plán (ÚP). Předsedou byl Mgr. Herbert
Pavera. Komise měla další 4 členy – Ing. Daniel Kozel, Ing. Daniel Halfar, Ing. Zdeněk Mazal,
Ing. Arch. Pavlína Janošová. Dne 15. 11. 2010 byl novým předsedou komise zvolen Ing. Daniel
Halfar, který nahradil ve funkci předsedy Mgr. Herberta Paveru. Od 19. 8. 2010 uskutečnila
komise dvě jednání.

Oddávajícími na území obce Bolatice byli zvoleni - Mgr. Herbert Pavera, MUDr. Renáta
Kupková, Bc. Kristina Adamcová, MUDr. Tomáš Papuga, p. Radek Slivka.

Informace o obecním úřadu

Obecní úřad tvoří starosta obce, zástupce starosty a pracovníci úřadu. Starosta obce i
zástupce starosty jsou pro výkon svých funkcí uvolněni. Dále pracovalo na OÚ 13 pracovníků.
Jejich pracovní náplň byla následovní:

- 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
- pí Gabriela Bočková – referentka pro majetkové a pozemkové záležitosti, kulturu
- p. Ing. Miroslav Selingr – vedoucí stavebního úřadu
- p.Bc. Jakub Josefus – referent stavebního úřadu
- p. Ing. Radim Hrudek – samostatný referent
- pí Eva Hanzlíková - knihovnice
- pí Bc. Jana Štěpáníková - knihovnice
- pí Anna Lasáková – sociální pracovnice
- pí Lenka Jiříková - uklízečka
- p. Alfréd Solich – provozář obecních budov
- pí Kateřina Mrovcová – toho času na mateřské dovolené

Dále u OÚ v roce 2010 pracovalo na dohodu o provedení práce 130 osob, z toho 19
dobrovolných hasičů, kteří se střídali v pohotovosti provádění hasebních a záchranných prací
při zásahu, 5 osob, které zajišťovaly bezpečnost na přechodech a 6 osob, které roznášely
volební lístky pro komunální volby.

Průměrná hrubá mzda „stálého“ zaměstnance OÚ činila v roce 2010 21 207,- Kč (v roce 2009
to bylo 21 715,- Kč).

Stavební úřad zpracoval v roce 2010 celkem 306 podání, z toho 207 pro katastrální úřad
Bolatice. Ostatní korespondence činila 93, podání celkem bylo 399.

Knihovna měla v roce 2010 celkem 13 385 knih pro dospělé a děti, jak literatura krásná, tak
naučná. Celkový počet čtenářů byl 679, z toho 273 čtenářů do 15 let. Knihovnu navštívilo
celkem 8615 návštěvníků a bylo vypůjčeno 24 991 svazků. V roce 2010 se uskutečnily
v knihovně různé vzdělávací akce – např. přednáška „Celé Česko čte dětem“, „Týden
knihoven“, „Prohlídka obecních kronik“, kurzy „Word“ a „Jak na internet“ pro nezaměstnané
seniory.

Podatelna obecního úřadu zpracovala celkem 1582 podání – žádosti, sdělení, objednávky,
vyjádření apod. Od listopadu 2009 fungovaly také datové schránky, v roce 2010 bylo celkem

393 datových zpráv. Na úřední desce OÚ bylo zveřejněno 171 listin. V roce 2010 se začaly
zveřejňovat výzvy České pošty a uložení zásilky na ohlašovně OÚ Bolatice. V roce 2010 bylo
zveřejněno 81 listin.

Kulturní a společenský život v obci je na velmi vysoké úrovni díky spolkům, organizacím,
místním a ostatním podnikatelům a fungující Komisi pro občanské záležitosti. Stejně jako
v minulých letech se v naší obci uskutečnily tradiční akce – např. Obecní ples, Vítání jara,
Kácení máje, Dožínky, koncerty dechové hudby, Den strašidel. V roce 2010 byl uspořádán 1
zájezd do divadla, 4 koncerty dechové hudby, 2 akce pro seniory a 36 akcí pro veřejnost.
V kronice uvádím jen ty „důležitější = větší“ akce, celkový výčet akcí najdete ve Výroční
zprávě starosty obce za rok 2010.

Významné události; kulturní a společenské akce
Kulturní a společenský život v naší obci byl i v roce 2010 velmi bohatý:

23. 1. 2010

Ples seniorů

30. 1. 2010

Obecní ples

6. 2. 2010

Bál Hlučínska

13. 2. 2010

Pochování basy

16. 2. 2010

Rozloučení s masopustem

17. 2. 2010

Beseda s pí Annou Malchárkovou

27. 2. 2010

Dívka roku

7. 3. 2010

Vítání občánků (42 dětí)

20. 3. 2010

Sbírka šatstva

21. 3. 2010

Vítání jara

18. 4. 2010

Bolatická dvacítka

22. 4. 2010

Den Země (akce se zúčastnilo 300 dětí a asi 100 dospělých, vysazeno
bylo 1200 ks stromků)

23. 4. 2010

Setkání Slezsko – německých svazů

30. 4. 2010

Stavění májky ve skanzenu

15. 5. 2010

Svatofloriánské setkání hasičů, oslava 105 let od založení hasičského
sboru

28. 5. 2010

Kácení máje

25. – 27. 6. 2010

Setkání obcí Borových

16. 7. 2010

Hlukfest

7. 8. 2010

Country festival Křeménky 2010 (navštívilo ho asi 1000 lidí)

21. 8. 2010

Dožínky

28. 8. 2010

Štrasenfest na Borové

4. 9. 2010

Cesta za pohádkou

16. – 22. 9. 2010

Evropský týden mobility (akce se zúčastnilo cca 250 dětí)

18. 9. 2010

Den otevřených dveří na ČOV Bolatice a Borová

21. 9. 2010

Den bez aut, koloběžkové a in-line závody

25. 9. 2010

Oslavy ZŠ

26. 9. 2010

Školní akademie

2. 10. 2010

Barevný večer (přišlo cca 150 osob)

3. 10. 2010

Setkání chrámových sborů (10 sborů z Hlučínska, návštěva cca 500
osob)

5. 10. 2010

Dny zdraví (v KD se akce zúčastnilo na 300 osob)

16. 10. 2010

Sbírka šatstva

26. 10. 2010

Den strašidel (cca 600 účastníků)

18. 11. 2010

Setkání s jubilanty

22. 11. 2010

Kino pro seniory

5. 12. 2010

Vánoční trhy v KD (cca 500 lidí)

8. 12. 2010

Beseda s pí Evou Tvrdou

12. 12. 2010

Vánoční koncert Jožky Černého a cimbálové muziky Gracia (250 osob)

19. 12. 2010

Oslavy 760 let obce Bolatice (asi 1000 lidí na autobusovém nádraží)

24. 12. 2010

Zpívání koled na náměstí v Borové (150 lidí)

Bezpečnostní situace v obci; kontroly a jejich výsledky

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

V roce 2010 došlo na území obce ke spáchání 34 trestných činů (v roce 2009 15!) a 133
přestupků. 34 trestných činů bylo spácháno s celkovou způsobenou škodou ve výši 548.808,Kč. Z těchto trestných činů je 9 skutků, u kterých je pachatel známý.

V roce 2010 bylo na území obce evidováno 133 přestupků s celkovou způsobenou škodou
40.254,- Kč, což je o 21 přestupků víc než v roce 2009. Dopravní nehody byly prošetřovány
skupinou dopravních nehod dopravního inspektorátu územního odboru Opava. Spolupráci
s OÚ zajišťoval a za stav, úroveň ochrany veřejného pořádku a předcházení a odhalování
trestné činnosti zodpovídal prap. Petr Kerlin.

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

Strážníci se při výkonu služby v obci střídali v nepravidelných intervalech podle rozpisu směn.
Městská policie Kravaře přispívala k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích, kontrolovala porušování pravidel silničního provozu, a to hlavně neoprávněné
stání vozidel, vjezd do míst, kde je to místní úpravou zakázáno, pohyb chodců na
komunikacích či jízdu na jízdních kolech. Městská policie se snažila věnovat problémům, na
které oprávněně poukazovala veřejnost. Ke zlepšení v obci došlo v následujících situacích –
porušování zákazu stání na ulicích Slunečná, Padoly a Sokolovská, došlo ke snížení
průjezdových rychlostí automobilů projíždějících obcí Bolatice – díky mobilnímu radaru
městské policie i ukazatelů rychlosti pevně nainstalovaných na sloupech při vjezdech do obce
ze směru od Borové a od Albertovce. Dalším palčivým problémem bylo nedodržování
dopravních značek s povolenou dobou pro parkování (dvě hodiny) na parkovištích u
obchodního domu na Hlučínské ulici. Tento problém byl prakticky vyřešen.

Ve dnech 5. 11. a 3. 12. byly v nočních hodinách provedeny dvě preventivně represivní akce
zaměřené na dodržování zákazu nalévání alkoholických nápojů osobám mladším osmnácti let
a hru osob mladších 18-ti let na výherních hracích automatech. Ve spolupráci s policisty
Obvodního oddělení Policie ČR v Kravařích a pracovnicí odboru sociálních věcí při MěÚ

Kravaře byla zkontrolována pohostinská zařízení a restaurace. Kontroly byly negativní – bez
zjištění podnapilých osob.

Kontroly a jejich výsledky:
I v roce 2010 byla na obecním úřadě provedena řada kontrol:
- kontrola na projekt „Rekonstrukce ZŠ Bolatice – severní pavilon“
- kontrola přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2009
- metodická kontrola knihovny Bolatice
- kontrola plnění povinností při zásobování pitnou vodou obec Bolatice
- kontrola vedení matričních knih a sbírek listin na matrice obce Bolatice
- kontrola o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Bolatice
- kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně

V roce 2010 bylo provedeno celkem 7 kontrol; u 5 kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky,
u dvou byly nedostatky zjištěny, ale nebylo nutné přijmout opatření k nápravě.

Další údaje o obci

- v roce 2010 vydala obec 6x Bolatický zpravodaj (vždy ke konci každého sudého měsíce),
zpravodaj byl vydán jako barevný a mnohdy obsahoval různé přílohy – smlouvy na odpady,
smlouvy na odběr pitné vody a odvádění odpadních vod, letáček o čistotě ovzduší v obci,
s údaji o měření čistoty ovzduší a o produkci a třídění odpadů v obci, orientační plán ulic
obce Bolatice a Borová, brožurka o historii a současnosti obce Bolatice a Borové k 760 letům
obce Bolatice

- v prosinci 2010 byla vydána rozsáhlá publikace o historii a současnosti obce autora PhDr. V.
Štěpána „Bolatice od pravěku k současnosti“ u příležitosti 760. výročí od 1. písemné zmínky o
obci Bolatice

- po 5 letech vydala obec kalendář obce na rok 2011 s fotografiemi ze života obce (fotky
nafotili občané Bolatic)

- na podzim 2010 vyšla v příloze regionálních novin Deník velká inzertní příloha o obci
Bolatice

- o činnosti obce byli lidé informováni místním rozhlasem, na vývěskách obce, na internetové
televizi www.hlucinsko.tv

- o životě v obci i o činnosti obce a občanů vyšly desítky článků v regionálních novinách (Mf
Dnes, Deník, Region Opavsko) a řada informací byla prezentována v Českém rozhlasu Ostrava
a rádiu Čas

- během roku se konalo několik akcí, na kterých byla veřejnost informována o dění v obci a
občané se na nich mohli vyjádřit k projednávaným problémům

V roce 2010 se obec umístila na 4. – 10. místě v třídění odpadů v soutěži „O keramickou
popelnici“ v kategorii obcí a měst nad 4000 obyvatel v Moravskoslezském kraji.

Pro veřejnost uspořádal obecní úřad tyto akce:
14. 4. 2010

jednání zástupců spolků s představiteli obce Bolatice

12. 5. 2010

beseda s občany k problematice vytápění v RD

19. 5. 2010

veřejné fórum Zdravé obce Bolatice – místní části Borová

7. 6. 2010

setkání se seniory

30. 8. 2010

setkání s občany k problematice kanalizace na ul. Luční

14. 9. 2010

setkání s občany ul. K Lesu k problematice opravy komunikace a
chodníku (ul. K Lesu)

7. 10. 2010

beseda a přednáška k problematice prevence proti rakovině

8. 11. 2010

setkání s občany k problematice kanalizace na ul. Luční

24. 11. 2010

jednání zástupců spolků s představiteli obce Bolatice

Stejně jako v minulých letech tak i roce 2010 rozvíjela obec spolupráci s podnikateli. Obec
poskytovala podnikatelům 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 se konalo 7. 4. v Hlučíně.

Někteří z místních podnikatelů se podíleli i na výstavbě v obci – DK1 Ing. Daniela Kozla,
elektrofirma M. Kalužíka, APE p. Pěcháčka.
Obec také umožňovala podnikatelům v oblasti prodeje a pohostinství prodej na akcích obce.
K propagaci svých firem mohli podnikatelé využívat bezplatně prezentace na webových
stránkách obce.
V neděli 19. 12. 2010 byli podnikatelé, kteří výrazně podporovali obec či spolky, pozváni na
oslavy 760. výročí od 1. písemné zmínky o obci Bolatice.
K největším sponzorům akcí OÚ a obce Bolatice patřily tyto firmy: Lanex a. s., Stavebnictví
Šafrán Opava, ISOTRA a. s., LB GASTRO s. r. o., DK1, Stavitelství Uvara, ALBREKO s. r. o.,
Zahradnictví Mazalovi, MUDr. David Onderka, Stanislav Šimeček, Pavel Duda – lité podlahy,
Nikola Gorgol, Malhvo, APE – Pěcháček, SUNTRANS.

Spolky v obci, spolupráce s nimi

I roce 2010 rozvíjely v obci činnost všechny spolky a organizace. V obci působilo přes 20
spolků:
Fotbalový klub

SDH Bolatice

Hokejový klub

SDH Borová

Šachový klub

Slezsko – německý svaz

Volejbalový klub

Český svaz zahrádkářů

Stolní tenis

Myslivecká společnost Křeménky

Klub čes. turistů

Klub seniorů

Fitnesstudio JUMI

Čes. svaz chovatelů včel

Dětská organizace Kondor

Svaz chovatelů holubů

Burianky

Letecké modelářství

Římskokatolická farnost Bolatice

Futsalový klub

Airsoft Bolatice

chrámové sbory, seskupení mládeže, seniorů, maminek

V obci působily i oddíly košíkové a florbalu, chovatelé služebních psů byli zapojeni
v kynologickém klubu na Albertovi. V obci působily i skupiny sportovců, které neměly
oficiální statut – např. fotbalisté na Maracaně, Rudém vrchu, na Borové, nohejbalisté. Mladí

občané se věnovali jízdě na kolečkových bruslích i skateboardech. V obci působila i řada
hudebníků, kteří byli členy jak v místních, tak i v okolních skupinách.
Nyní krátce o činnosti jednotlivých spolků:

Sbor dobrovolných hasičů Bolatice
V roce 2010 měl sbor 148 členů, z toho 16 žen a 6 mladých hasičů do18-ti let. Sbor řídil 21
členný výbor, který se scházel pravidelně 1x měsíčně. V roce 2010 byl do výkonného výboru
OSH zvolen p. Josef Plaček a do rady mládeže p. Lukáš Balarin. Starostou sboru byl zvolen p.
Josef Balarin, velitelem p. Radek Slivka.
Na začátku roku sbor uspořádal Valnou hromadu a pro veřejnost zorganizoval tradiční
Společenský ples s pochováním basy, na kterém hrála skupina Klasik a vystoupil na něm
taneční soubor z Bolatic BOBŘI.
24. dubna se sedmičlenná delegace zúčastnila 6. celopolské hasičské poutě v Czestochowe.
Touto poutí byly zahájeny oslavy 10. výročí spolupráce s hasiči z Kuznie Raciborske, z Rud. 8.
května se členové sboru zúčastnili 14. Svatofloriánského setkání hasičů okresu Opava
v Opavě. V sobotu 15. května slavil náš sbor 105. výročí od svého založení. Průvodem,
kterého se zúčastnilo 13 hasičských praporů, přešli všichni do kostela, kde byla sloužena
slavnostní mše svatá za živé a zemřelé hasiče. V neděli 16. května proběhla v Kobeřicích
okrsková soutěž, počasí ale nepřálo. Navíc bylo naše družstvo diskvalifikováno a nezajistilo si
tak postup do okresního kola.
Dne 16. června byl na zámku Přibyslav udělen titul Zasloužilý hasič panu Aloisi Slivkovi. Byl
tak prvním členem v historii sboru, komu byl titul udělen. V neděli 8. srpna proběhla na hřišti
FK Bolatice Hasičská slavnost spojená se 14. kolem sedmého ročníku hasičské soutěže
v požárním útoku Moravskoslezský pohár. V sobotu 2. října se v polských Janovicích
uskutečnily oslavy 10. výročí trvání spolupráce SDH Bolatice a Ochotniczej Strazy Pozarnej
gminy Kuznie Raciborske. V rámci oslav proběhla i mezinárodní soutěž sportovních družstev
v požárním útoku. Naše družstvo „A“ se umístilo na 1. místě, družstvo „B“ na 2. místě. U
příležitosti 105. výročí založení sboru a 50. výročí nových školních budov uspořádal sbor
soutěž pro děti ZŠ a MŠ v rámci Evropského týdne mobility. Soutěž měla 2 části – výtvarnou a
literární a probíhala v několika věkových kategoriích. Věcné ceny obdrželi výherci v den oslav
školy v KD.

V pátek 28. 10. navštívil náš sbor ředitel Okresního ředitelství státní požární ochrany
v Ratiboři plk. Mgr. Ing. Jan Pawnik, starosta Okresní organizace dobrovolných hasičů okresu
Ratiboř p. Edward Morazinec a starosta Dobrovolného hasičského sboru v Kuzni Raciborske
p. Jan Twardava.
Členové SDH také pomáhali obci Bolatice při pořádání kulturních akcí – např. Den Země,
Rozloučení s masopustem, Dožínky, Den strašidel, Den bez aut atd. Členové výboru spolu se
členy zásahového družstva prováděli odkalování hydrantů, spoustu hodin odpracovali při
údržbě techniky a při zásahu požárů a při různých živelných pohromách.

Dětská organizace Kondor
V roce 2010 měla organizace 59 členů, z toho Tábornický oddíl Orion měl 23 členů, oddíl
Arakis 22 členů a Klub přátel skupiny Vesmír (KPSV) měl 14 členů. Stejně jako v minulých
letech uspořádala organizace spoustu akcí pro děti – mezi největší patřily tradiční 2 letní
stanové tábory, kterých se zúčastnilo 129 osob. Mezi další akce patřily – jarní tábornické dny
(34 účastníků), 20 let oddílu Orion (42 účastníků), podzimní tábornické dny (35 účastníků).
Obecní akce Den Země se zúčastnilo 30 brigádníků a 3 členové pomáhali zajišťovat
bezpečnost průběhu akce Den strašidel.
I v roce 2010 zaznamenala organizace úbytek členů.
Vedoucími skupiny byli: - Pavel Koch, Tomáš Rataj, David Michalík.

Klub seniorů
Také v roce 2010 se klub scházel každou poslední středu v měsíci na hasičské zbrojnici, v létě
ve skanzenu nebo v zahrádkářské chatě. Členky klubu vystupovaly na mnoha akcích obce i
v regionu – např. Rozloučení s masopustem, Vítání občánků, Stavění máje, Dožínky. Seniorky
rovněž vystoupily v rámci oslav 760. výročí od 1. písemné zmínky o obci Bolatice.
Členové klubu se zapojili do akce OÚ Den Země, v rámci kterého uklízeli skanzen a jeho okolí.
Pro veřejnost uspořádal klub Mašličkový bál pro seniory nebo Krmášovou zábavu pro
seniory. Klub také pořádal zájezdy pro seniory a během roku zorganizoval několik setkání pro
dříve narozené spoluobčany.

Fotbalový klub Bolatice
Tento klub patří mezi největší, k 31. 12. 2010 byl stav členské základny 452 členů.

Klub uspořádal 22. ledna tradiční Sportovní ples v KD, kterého se zúčastnilo přes 300 hostů.
Oficiálně zahájil klub svou činnost 7. února Valnou hromadou. Výbor klubu se během sezóny
scházel jednou za 14 dní, mimo sezónu jednou za měsíc.
Fotbalová část roku začala zimní přípravou, která stejně jako loni probíhala v hale základní
školy, na hřišti a v okolních terénech. V zimě využívali hrací plochy s umělým povrchem
v Kylešovicích, Koutech a v Hlučíně. Ve spolupráci s vedením obce Bolatice připravili pro
všechny tři kategorie našich žákovských družstev turnaje v hale ZŠ, kterých se zúčastnili i žáci
z okolních vesnic.
Trenéři jednotlivých mužstev pracovali v tomto složení – mužstvo „A“ trénoval Tomáš Burian,
kterého po nevydařeném začátku nahradili p. Václav Fus a p. Jiří Šula, kterým se podařilo
zachránit I. A třídu i pro další sezónu. Mužstvo „B“ trénoval p. Jiří Šula, dorost p. Rudolf Rataj,
který byl zároveň správcem a hospodářem celého areálu. Starší a mladší žáky trénovali p.
Robin Obrusník a p. David Steffek a nejmenší žáčky vedli p. Aleš Theuer, p. Libor Šefčík a p.
Petr Latka. Ekonomkou klubu byla Ing. Lenka Mušálková. O pokladnu a zpravodaje při
mistrovských utkáních se starali p. Václav Franc a pí Lucie Teuerová.
Na jaře odešel na zahraniční angažmá do Rakouska Michal Jašek, který více než rok působil
v Kravařích. Z hostování z Oldřišova se vrátil Michal Ballarin. V letních měsících pořádali
členové klubu karnevaly. Z původně plánovaných se uskutečnila ani ne polovina, ale i tak
finanční příjem do pokladny usnadnil hospodaření v druhé polovině roku. Prudké lijáky
neumožnily uskutečnit Sportovní slavnost, byl zrušen sobotní turnaj v malé kopané.
V areálu FK uspořádal obecní úřad Dožínky, hasiči v srpnu Hasičskou slavnost.
Během prvních prázdninových týdnů se žáci zúčastnili mezinárodního fotbalového turnaje
žáků v Prešově.
Na podzim došlo ke změnám na trenérských postech. Mužstvo „A“ vedl p. Josef Kotík spolu
s p. Václavem Fusem a p. Jiřím Šulou. Starší žáky trénoval p. Jaroslav Nawrath, mladší žáky p.
Tomáš Balarin a přípravku p. Libor Šefčík a p. Petr Latka. Ostatní posty zůstaly stejné. Na
podzim odešel na hostování do Dolního Benešova Petr Kupka a do Kozmic Jan Vehovský.
Z Dolního Benešova přišli na hostování k nám Honza Goldmann. Do Dolního Benešova do
žáků byl uvolněn Jirka Šefčík a z hostování z Hlučína se do žáků vrátil Štěpán Kretek.
Neuskutečnila se plánovaná generální rekonstrukce hlavní hrací plochy z důvodu odmítnutí
žádosti o dotace z programů Ministerstva školství ČR.

Sbor dobrovolných hasičů Borová
V roce 2010 měl sbor 74 členů, během roku se přihlásili čtyři noví členové, ale hned na
začátku roku zemřel nejstarší člen p. Pavel Fojtík.
Sbor řídil 15 členný výbor. V roce 2010 odpracovali členové sboru 2342 brigádnických hodin
při rekonstrukci kuchyně, organizaci hasičské slavnosti, předvánoční zabijačce a při
organizaci borovských her.
Začátkem února uspořádal sbor Hasičský ples. V průběhu února a března rekonstruovali
členové kuchyň a extrovku v hasičské zbrojnici. V dubnu začali s úklidem areálu a rovněž se
zúčastnili Dne Země, kdy společně s ostatními členy Borové vyčistili areál a vysadili nové
stromky. Koncem května se hasiči z Borové zúčastnili okrskového a okresního
Svatofloriánského setkání v Bolaticích a Opavě, podíleli se na pořádání akce Kácení máje na
Borové. V polovině června uspořádali první karneval se skupinou D-Rock. Po několika letech
se opět uskutečnily na Borové borovské hry, na které se sjeli Borováci z celé ČR i ze
Slovenska. Rovněž se podíleli na organizaci těchto her. V srpnu se 3 členové sboru zúčastnili
dožínkového průvodu v Bolaticích. 22. srpna uspořádali Hasičskou slavnost na Borové. V září
kontrolovali hydranty a požární nádrže na území celé Borové. V říjnu uspořádali sportovně
zábavné odpoledne pro nejaktivnější členy a sponzory a také večírek s hasiči z družebního
sboru z Polska. V prosinci uspořádali předvánoční zabijačku, která měla velký úspěch. Rovněž
pomáhali OÚ s organizací oslav 760. výročí od 1. písemné zmínky o obci Bolatice.
I v roce 2010 se družstvo mužů zúčastňovalo různých soutěží, ve kterých obsadilo nádherná
místa! 1. místo získalo družstvo v Okresní lize, 2. místo v Okresním kole v požárním sportu, 5.
místo v Moravskoslezském poháru a 3. místo ve štafetě na halovém mistrovství České
republiky.
V roce 2010 si jednotka SDH Borová pořídila ze svých vlastních příjmů 5 dýchacích přístrojů.
Z krajské dotace si zakoupili plovoucí čerpadlo. V průběhu roku byla jednotka povolána ke
čtyřem mimořádným událostem – vyproštění kamionu, požár a 2x odstraňovali následky po
přívalových srážkách.
Členové jednotky uspořádali exkurzi v hasičárně pro děti z borovské školky.

Slezsko – německý svaz Bolatice
V roce 2010 byl svaz velmi aktivní. Na začátku roku pokračovala výuka německého jazyka pro
dospělé, kteří s němčinou začínali, ale i pro pokročilé. Kurzu se zúčastnilo 12 členů. Svaz

získal v roce 2010 od Velvyslanectví SRN v Praze částku 33.840,- Kč, kterou zajistil výuku
německého jazyka na ZŠ.
Smíšený pěvecký sbor svazu, který vedl p. Sigfried Blokesch, se scházel 1x za týden a
pomáhal při organizaci III. Setkání německých svazů regionu. Tato akce proběhla v dubu v KD
v Bolaticích. V dubnu se také uskutečnila výroční členská schůze s volbou nového výboru.
9. května uspořádal svaz tradiční oslavu Dne matek. V měsíci květnu byla sloužena mše svatá
v německém jazyce za padlé vojáky z 1. a 2. světové války. V červnu se členové zúčastnili
besedy v Hlučíně na téma „Připojení Hlučínska k České republice“. Několik členů se v červnu
zúčastnilo oslav v obci Tost v Polsku. V srpnu se členové svazu zapojili do dožínkového
průvodu, ve kterém vystoupili ve stejnokroji pěveckého sboru. V září uspořádal svaz
jednodenní zájezd do Králík. V září a říjnu pěvecký sbor intenzivně nacvičoval na pravidelné
setkání německých svazů z celé ČR – Grossveranstaltung v Praze. První adventní neděli
proběhla v kulturním domě tradiční vánoční oslava. Členové svazu se pravidelně setkávali,
diskutovali, pročítali německý tisk. Pro mládež organizovali prostřednictvím Shromáždění
Němců v Praze dětské tábory, které byly o letních prázdninách jak v ČR, tak v Německu.
Členové svazu měli také možnost přihlásit se na třítýdenní lázeňskou léčbu – Karlovy Vary,
Jáchymov, Jeseník, Klimkovice. O léčbu projevilo zájem 7 členů. Pro členy svazu, ale i pro
ostatní občany z Bolatic a Borové byla k dispozici rehabilitační místnost.

Český zahrádkářský svaz
Ke konci roku 2010 měl svaz 62 členů, 2 členové v tomto roce zemřeli – p. Josef Michalík,
který byl dlouho předsedou svazu, a p. Emerich Malchárek. V roce 2010 provedli členové
svazu výměnu oken, která stála 33 tisíc, které poskytl obecní úřad. Členové spolupracovali se
školou, kde prováděli řez ovocných stromů, spolupracovali se seniorkami, které pravidelně
jednou týdně využívaly prostory zahrádkářského domu k přednáškám, ke zpěvu a recitaci.
V roce 2010 neproběhla výstava ovoce a zeleniny z důvodu špatné úrody. Výstava byla
přeložena na září roku 2011. V roce 2010 uskutečnili členové přednášku, které se zúčastnilo
pouze 10 lidí, z toho 7 členů ČZS. V tomtéž roce byla ve spolupráci s OÚ vyhlášena soutěž o
nejlepší zahrádku – 1. ročník Zahrádkářského TOP Bolatice, ve které se hodnotila květinová
úprava obydlí, předzahrádka a skalka. V dubnu se členové aktivně zapojili do brigády v rámci
Dne Země.

Myslivecká společnost Křeménky
V roce 2010 měla myslivecká společnost 25 členů, kteří využívali 13 lovecky upotřebitelných
psů.
9. ledna uspořádali Myslivecký bál, 19. června proběhlo norování na lišku. 4. července
uspořádali členové tradiční Mysliveckou slavnost a 7. srpna Country festival. Rovněž
vypomáhali obci při Dni Země, Hlukfestu a Dožínkách. V roce 2010 došlo k aktualizaci
Provozního řádu společnosti; na funkci pokladníka rezignoval p. Polášek, kterého nahradil
Ing. Poledník. I v minulém roce myslivci vysadili a ošetřili větší množství dřevin. Udržovali
areály a chaty v Křeménkách, v bývalé pískovně i u rybníku na Kamenci. V roce 2010 bylo
v bolatické honitbě uloveno 27 ks srnčí zvěře, 11 selat černé zvěře, 109 zajíců, 247 bažantů,
18 lišek, 6 kun, 1 psík mývalovitý a 1 jezevec. Myslivecká společnost Křeménky uhradila
škody způsobené zvěří v lesní části honitby.

Římskokatolická farnost Bolatice
Patřila i v roce 2010 mezi největší neoficiální organizace v obci, k římsko-katolické církvi se
hlásilo okolo 80% občanů.
Ve dnech 8. a 9. ledna proběhla v obci tradiční Tříkrálová sbírka, která v tomto roce vynesla
nádherných 112.695,- Kč. V květnu se každý všední den po večerní mši konaly májové
pobožnosti. Slavnost Seslání Ducha svatého jsme slavili v neděli 23. května. V pátek 28.
května se poprvé v našem kostele uskutečnila od 18,00 do 24,00 Noc kostelů. 30. května děti
poprvé přistoupily k 1. sv. přijímání. Ve čtvrtek 3. června – svátek Těla a Krve Páně (Boží
tělo). V neděli 6. června jsme slavili odpust – slavnost sv. Stanislava, biskupa a mučedníka,
patrona našeho kostela. Od 1. července začal platit prázdninový pořad bohoslužeb ve všední
dny. V neděli 15. srpna – slavnost Nanebevzetí Panny Marie – největší mariánský svátek. O
víkendu 14. a 15. 8. proběhla v kostele sbírka na pomoc občanům obce Heřmanice na
Liberecku, které postihla povodeň. I v kasičkách na OÚ se celkem vybralo 90.022,- Kč.
V srpnu proběhl 10. letní farní tábor ve Vyšních Lhotách na Frýdecko-Místecku. V září se
někteří lidé z naší farnosti zúčastnili pouti na Svatý kříž do Piotrowic Wielkich. Od září
probíhala každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci v 19,00 katecheze pro dospělé; každou 3. středu
v měsíci v 16,00 společenství seniorů La via Montante; každý 2. a 4. čtvrtek v měsíci po
večerní bohoslužbě se na faře scházelo společenství matek. Pravidelně probíhalo setkání
varhaníků, setkání podávajících sv. přijímání, modlitební společenství, schůzky scholy,

ministrantské schůzky a společenství středoškolské mládeže. V neděli 3. října proběhlo
v kostele setkání deseti chrámových sborů z Hlučínska. V neděli 14. listopadu jsme slavili
Výroční posvěcení kostela (Bolatický krmáš). V sobotu 27. listopadu se v místní hasičské
zbrojnici uskutečnilo tradiční pletení adventních věnců. 28. listopadu byla 1. adventní neděle.
Po celou adventní dobu probíhaly pro děti v úterý, středu, čtvrtek a v pátek v 6,30 rorátní
mše svaté s adventní soutěží pro děti. V neděli 19. prosince byla ve 14,30 sloužena mše svatá
za naši obec a její obyvatele u příležitosti 760. výročí od 1. písemné zmínky o obci Bolatice.
26. prosince po odpolední mši svaté bylo ve skanzenu představení „Živého Betléma“.
Ve čtvrtek 30. prosince koledovali mladí u nemocných.
O svých aktivitách informovali zástupci farnosti veřejnost v obecním zpravodaji, na
internetových stránkách obce, ale především ve svém měsíčníku „Studánka“. Otec
Przemyszlaw spolupracoval s obcí při propagaci akcí OÚ a některé i navštívil.

TTC Bolatice – stolní tenis
Na konci roku 2010 byl hodnocen konec sezóny 2009/2010 a začátek sezóny 2010/2011.
Družstvo TTC Bolatice „A“ se v krajské soutěži umístilo na 5. místě a hrálo v této sestavě:
Burdík Vítězslav, Vavřínek Herbert, Musiol Kamil, Polák Jan. Družstvo TTC Bolatice „B“
skončilo v Okresním přeboru I. třídy na 6. místě. Hrálo ve složení: Jařab Marek, Kramář Petr,
Ricka Jiří, Rataj Jakub, Schimetzek Tomáš, Fojtík Martin. Družstvo TTC Bolatice „C“ skončilo
v Okresním přeboru II. třídy na 6. místě. Hrálo v sestavě: Schimetzek Tomáš, Jařab Marek,
Suchánek Michal, Kostřica Jan, Suchánek Rostislav.
Do sezóny 2010/2011 nastupovala družstva ve stejných sestavách a ve stejných soutěžích.
Nově se hráči přihlásili do podnikové soutěže, kde reprezentovali svého sponzora RKL.
Soutěž byla rozdělena do I., II. a III. ligy a jako nováček byli zařazeni do III. ligy. V podnikové
soutěži hrálo družstvo v této sestavě: Jařab Marek, Kostřica Jan, Suchánek Rostislav,
Schimetzek Tomáš, Ševčík Antonín.

Futsalový klub Shooters Bolatice
Rok 2010 byl ze sportovního hlediska spíše pozitivní. Tým „A“ si vedl úspěšně zejména na
podzim. I přes velkou absenci klíčových hráčů v jednotlivých turnajích se podařilo nasbírat
body a udržet se téměř na špici tabulky. Na jaře tento trend nepokračoval, body přibývaly
pomalu a nakonec se družstvo umístilo na 9. místě z celkového počtu 16 družstev. Tým „B“

obdržel začátkem sezóny informaci o svém postupu do vyšší soutěže až z 6. místa. Tým nebyl
na postup připraven po herní stránce. I přes usilovný boj skončil tým na předposledním,
sestupovém místě.
Příští sezónu zamířil tým do nižší soutěže, která byla i tak velkým úspěchem. V roce 2010 se
nepodařilo zorganizovat tradiční Vánoční shooters cup kvůli rozlosování, které bývá ke konci
roku velmi náročné.
V roce 2010 za Shooters hráli tito hráči: Balarin Tomáš, Ballarin Jiří, Ballarin Michal, Duda
Pavel, Duda Vlastimil, Duda Zdeněk, Duxa Lukáš, Fiala Kamil, Florián David, Florián Marcel,
Goldmann Jan, Hrbáč Jiří, Kocur Lukáš, Kotík David, Kupka Tomáš, Kurka David, Mikulčák
Petr, Rataj Tomáš, Schwan Lukáš, Sněhota David, Sněhota Libor, Sněhota Michal, Steffek
David, Stoček Jan, Vehovský Roman, Veselý Ondřej.

Klub turistů
I v roce 2010 pořádal klub mnoho akcí a mnoha se zúčastnil. 10. ledna se po 25 letech
zúčastnil Pavel Heider Světového poháru dálkových běžců – Jizerská „50“. Turisté se
zúčastnili Country bálu v Chuchelné. Na konci ledna se P. Heider a bratři Urbišové zúčastnili
závodu Marcialonga, který se konal v italských Dolomitech a byl dlouhý 70 km. 5. února se
v restauraci Na Koupališti konala Výroční schůze turistů. Největší akcí klubu je tradiční
„Bolatická 20“, která se uskutečnila 18. 4. Letos byl pochod a běh obohacen o nultý ročník
horských kol (MTB). Pochodu se zúčastnili rovněž turisté z družební vesnice Dol’any. Účast na
této akci byla rekordní za celou dobu trvání, zúčastnilo se jí 445 pochodujících, 93 běžců
všech kategorií a 77 cyklistů MTB. Akci zajišťovalo 29 pořadatelů, večer hrála k tanci a
poslechu country kapela p. Složila Karavana. 22. 4. se turisté zúčastnili brigády v rámci Dne
Země. Jako obvykle čistili studánku a její okolí v Důlku. V dubnu ještě vyjeli na kolech okolo
Moravice. 8. května uspořádali členové zájezd na Slovensko spojený s výstupem na Lysec. Ve
dnech 3. – 10. 7. se 40 turistů zúčastnilo pobytu u Orlické přehrady ve středisku u obce
Olešná. Navštívili zde hrad Zvíkov, hrad Orlík, město Písek, Putimskou bránu, Tábor. Během
tohoto pobytu si Pavel Heider a Jindřich Blokesch zajeli do Švýcarska a vystoupili na
Matterhorn, nejvyšší horu a dominantu Švýcarska. Ve dnech 7. – 9. srpna se turisté zúčastnili
Pochodu pre všetkých v družební vesnici Dol’any na Slovensku. Mezi další akce patřily –
pochod do Háje, do Rohova, polská akce s názvem Čantoryja – Wisla. Poslední akcí byl zájezd
na Praděd, který se konal 27. 12. 2010.

Svaz chovatelů poštovních holubů
Také v roce 2010 se závodní sezóna skládala z 21 závodů – Chrudim, Praha – Dubeč, Plzeň,
Chomutov, Gotha, Cheb, Aschafenburg, Koblenz, Brusel, Oostende. V těchto závodech se na
1. místě umístil p. Emil Vitásek z Borové, na 3. místě p. Florián a p. Tomíček z Borové, na 4.
místě skončil p. Karel Konečný z Bolatic, na 9. místě p. Rudolf Duda z Bolatic a na 11. místě se
umístil p. Richard Kramář z Bolatic.
Závodní sezóna holoubat se skládala z 5 závodů – Vysoké Mýto, Chrudim, Poděbrady. 1.
místo obsadil p. Rudolf Duda z Bolatic, na 2. místě se umístil p. Florián a p. Tomíček z Borové,
na 4. místě skončil p. Emil Vitásek z Borové, 8. místo obsadil p. Richard Kramář z Bolatic a na
9. místě se umístil p. Karel Konečný z Bolatic.

Hokejový klub Bolatice
7. ročník amatérské hokejové ligy probíhal ve znamení změn. Díky velkému zájmu nadšenců
z okolních obcí o účast v soutěži došlo jednak k rozšíření z 13 na 16 týmů, jednak ke zvýšení
úrovně celé soutěže. Takový počet týmu vyvolal nutnou změnu hracího systému. Po několika
letech opustili hokejisté model, kdy o umístění v nástavbové části rozhodovalo play-off a
vrátili se k původnímu dvoukolovému systému vzájemných utkání. O celkovém pořadí tak
rozhodla stálost formy a výkony předváděné v průběhu všech 30 kol. Na začátku sezóny se
tým pohyboval v horní polovině tabulky a na konci sezóny obsadil pěkné 6. místo. Mužstvo
HC Bolatice nastupovalo v 7. ročníku AHL prakticky ve stejném složení, pouze Lukáš Nestroj
přestoupil do HC Monako Kravaře.
Sestava:
-

brankáři – Duda Václav, Bortlík Martin

-

obránci – Otáhal Pavel, Bortlík Jiří, Sněhota Libor, Nevřela Pavel, Kamrád René

-

útočníci – Motyka Radek, Wittek Lukáš, Boček Tomáš, Kalužík Marek, Harasim
Jiří, Návrat Lukáš, Vehovský Jan, Konupka David

Šachový klub 1935
V roce 2010 měl klub 23 členů, z toho 13 členů aktivních (5 mládežníků aktivních) a dalších 9
neregistrovaných žáků, kteří navštěvovali šachový kroužek a společně s registrovanými se
zúčastnili různých mládežnických šachových turnajů hlavně v okrese Opava. Ve škole byl
uspořádán vánoční a velikonoční šachový turnaj, kterého se zúčastnilo okolo 20 žáků.

V lednu 2010 obsadili 8. místo v Přeboru škol – Ondřej Duda, Pavel Nawrath, Radomír Nový a
Jakub Osmančík. 6. února v okresním přeboru jednotlivců do 14 let obsadil 2. místo Ondřej
Duda, 4. místo do 12 let obsadil Jan Kolarčík a 6. místo do 10 let Petr Latka. 8. května se
konal turnaj Ostravský koník, rapid turnaje mládeže, ve kterém obsadil 5. místo Ondřej Duda.
27. listopadu se uskutečnil turnaj v Dolním Benešově. V kategorii nad 12 let obsadil 1. místo
Ondřej Duda, 3. místo Pavel Nawrath. V kategorii do 12 let se na 4. místě umístil Radomír
Nový a na 6. místě skončil Petr Latka. Starší šachisté hráli Okresní soutěž, ve které obsadili
krásné 2. místo. Reprezentovali je – Sněhota Milan, Stareček Josef, Plaček Florián, Vavroš
Miroslav, Duda Ondřej, Pavera Pavel, Dihel Gerhard, Barvenčík Libor, Pašek Alfons.

Volejbalový klub
V tomto roce neotevřel Okresní svaz Opava soutěž smíšených družstev, proto se volejbalisté
rozhodli vyzkoušet Ostravskou volejbalovou ligu, ve které se klub umístil v sezóně 2009/2010
na krásném 6. místě. 27. března se volejbalisté zúčastnili tradičního turnaje BOŽKOV SMEČ
2010, který se nekonal v Hradci nad Moravicí, ale výjimečně v Opavě. V sobotu 21. srpna
proběhl ve Vřesině již 9. ročník tradičního volejbalového turnaje smíšených družstev. Turnaje
se zúčastnilo 12 družstev a Bolatice skončily na 3. místě. Náš tým hrál v sestavě – Benešová
Silvie, Herudková Monika, Herudek Radim, Herudek Erik, Pisár Antonín, Engl Jakub. Sezónu
2010 Ostravské volejbalové ligy hráli volejbalisté v novém složení, tým se rozrostl o dva
nováčky. Tým tvořili – Stočková Lenka, Nardelliová Markéta, Herudková Monika, Pisár
Antonín, Engl Jakub, Herudek Radim, Herudek Erik, Dembek Jiří. Do tohoto ročníku se
přihlásilo 25 družstev a ke konci roku 2010 postoupili naši volejbalisté mezi lepší polovičku.

Airsoft Team Bolatice
Členové týmu se aktivně zapojili do Dne Země tím, že uklízeli Křeménky a Ruždinu. Obci
Bolatice pomáhali při kontrole bezpečnosti v obci.

Český svaz chovatelů včel
V roce 2010 došlo k doplnění výboru. Na neobsazenou funkci místopředsedy byl zvolen p.
Pavel Gazda z Bohuslavic. V roce 2010 se po 5 letech volili delegáti na Okresní konferenci,
která se konala v Kravařích. Za svaz byli zvoleni delegáti – p. Jiří Chřibek a p. Marek Hollesch.
V průběhu roku se výbor scházel 1x měsíčně.

Včelařská sezóna roku 2010 byla z hlediska produkce medu katastrofální. Kvůli extrémně
chladnému a deštivému počasí včely v květnu nevylétly z úlů a nenosily nektar. Průměrný
výnos z jednoho včelstva byl 5,8 kg medu oproti loňským 15,8 kg. To se ovšem týkalo jen
našeho kraje. Kvůli tomu vzrostla cena medu na 100 Kč, okolní včelaři prodávali za 120 – 150
Kč. V průběhu roku 2010 probíhala prevence a léčba včelích nemocí. Díky dotacím z OÚ
Bolatice, Chuchelná a Dolní Benešov zakoupili včelaři aerosolový vyvíječ a odpařovač kyseliny
mravenčí. Během roku výbor uspořádal pro členy přednášku na téma „Racionalizace ve
včelařství“. Někteří členové se zúčastnili zájezdu k chovateli a bývalému zaměstnanci
Výzkumného ústavu včelařského do Rosic. Zájezd pořádali včelaři z Vřesiny. I v roce 2010
došlo k členským změnám – zemřela pí Jana Benková z Dolního Benešova a nejstarší člen
organizace p. Augustin Duda z Chuchelné (90 let). Své členství ukončil kvůli vysokému věku p.
Emil Herudek z Bolatic (88 let), který však zůstal čestným členem. Byla však přijata nová
členka pí Miroslava Dudová z Dolního Benešova.
Statistika:
V ZO bylo registrováno 29 včelařů, z toho 10 z Bolatic a Borové.
Celkem bylo zimováno 385 včelstev, z toho 132 v Bolaticích.
Vytočeno bylo 2 270 kg medu, z toho 675 kg v Bolaticích a Borové.

Osadní výbor Borová
Stejně jako v minulých letech tak i v roce 2010 uspořádal Osadní výbor řadu zajímavých akcí.
7. února se v sále hasičárny uskutečnil Maškarní ples pro děti z Borové. Rovněž v únoru
uspořádal Osadní výbor Maškarní ples pro dospělé, kterého se zúčastnili nejen místní
občané, ale i jejich známí z okolí. Členové výboru spolu s borovskými hasiči a dobrovolníky
zorganizovali v sobotu 29. 5. Kácení máje. Ve dnech 26. – 28. 6. se uskutečnil 12. ročník
setkání obcí Borová, tzv. Borovské hry, tentokrát v naší Borové. Do osady se sjelo 200
Borováků z Čech, Moravy i ze Slovenska. V sobotu 28. 8. proběhl na ulici Okružní, Krátké a
Hlavní již 10. ročník Štrasenfestu. V neděli 5. 12. uspořádal výbor pro děti mikulášskou
nadílku v restauraci U Kozla. 24. 12. proběhlo tradiční zpívání koled na rynku. Členům
Osadního výboru patří velké poděkování za pořádání akcí pro veřejnost.

Burianky
V roce 2010 se po roce stagnace soubor rozšířil o nové členy – malé děti a jejich maminky.
Vznikl tak různorodý soubor, kdy se při vystoupeních prolínaly dětské i dospělé zpěvy a
tance. V únoru reprezentovali dospělí členové Hlučínsko na XII. národním krojovaném plese
v Praze. V březnu vystoupil soubor na akci Velikonoce na zámku v Kravařích. V dubnu
zazpívaly Burianky při stavění májky ve skanzenu, v květnu se zúčastnily Lidových slavností
v Hlučíně a rovněž vystoupily pro ZŠ Bolatice. V červnu proběhlo čtyřdenní soustředění
v Ostravici, kde Burianky pracovaly na novém programu a na společném sblížení členů.
V srpnu se zúčastnily Dožínek ve Vávrovicích, v září Vinobraní ve Velkých Hošticích a rovněž
vystoupily na oslavách 50 let ZŠ. V listopadu nechyběl soubor na folklorním festivalu KOLAJA
v Hati a v prosinci opět vystoupil na akci Vánoce na zámku v Kravařích.

Fitnesstudio JUMI
V roce 2010 se Fitnesstudio JUMI začalo opět věnovat kulturistice. Po 7 letech se na soutěžní
pódium znovu dostal Rostislav Švan, který se kulturistice věnoval již 10 let. Trénink byl velmi
náročný, ale vyplatil se. Intenzivní objemovou fázi začal 15 měsíců před termínem soutěže, 3
měsíce před soutěží pak nastala přísná rýsovací fáze. Výsledkem bylo odbourání tukové
tkáně a vody z těla a celkové snížení hmotnosti ze 78 kg na soutěžních 61,5 kg. 1. května se
v Orlové konalo Mistrovství Moravy a Slezska mužů a žen v kulturistice a bodyfitness, na
kterém obsadil Rostislav Švan nádherné 3. místo. Mistrovství ČR mužů, žen a párů
v kulturistice, bodyfitness a fitness se konalo 8. a 9. května v Jihlavě. Ve finále obsadil
Rostislav Švan 6. místo, které bylo krásným úspěchem po dlouhé závodní pauze.

Letecko modelářský klub
V roce 2010 byli členy klubu – Erik Herudek, Stanislav Šimeček, Pavel Řehoř, Herbert Duda,
Vojta Sokol, Milan Alexa a Tomáš Kotula. Modeláři se setkávali a trénovali na travnatém
„letišti“ v lokalitě Bolatice – Borová. Od června 2010 se zaměřili na historické modely
z období 1920 – 1938. Na konci června se konalo mezinárodní setkání RETROPLANE 2010
v německém Wasserkuppe, kterého se zúčastnili Erik Herudek a Stanislav Šimeček.
Nejednalo se o soutěž, pouze byl oceněn nejzajímavější model. V červenci se modeláři
zúčastnili akce KARVINÁ OPEN 2010. Další akcí byly Donovalské průlety 2010. Již 10. ročník
organizoval pro své známé Mirek Burian z Bohumína, jedná se o slovenskou lokalitu cca 25

km Ružomberokem směr na Bánskou Bystricu. Dále se modeláři zúčastnili setkání
historických maket větroňů v Rokycanech, kam přijeli na pozvání Jindry Stejskala, jednoho
z nejlepších v modelářském světě, který staví modely větroňů s rozpětím 7- 8 m a váhou 20 –
25 kg. Poslední akcí v tomto roce bylo setkání RANÁ 2010. Akce se konala v Rané u Loun a
v roce 2010 se uskutečnil již 3. ročník. Naše modeláře reprezentovali Erik Herudek, Stanislav
Šimeček, Milan Alexa a Tomáš Kotula. Všechny akce, kterých se modeláři zúčastnili, byly
nesoutěžní. Své modely stavěli pro radost!

Prezentace obce na veřejnosti
Rok 2010 byl pro Bolatice velmi úspěšný, i když se obec nezúčastnila žádné soutěže ve
srovnávání kvality života. Obec pořádala tradiční akce, které se těšily velké oblibě u občanů –
např. Obecní ples, Rozloučení s masopustem, Vítání jara, Dožínky, Den strašidel, Hlukfest.
V roce 2010 měly velký úspěch také Bál Hlučínska a oslavy 760. výročí od 1. písemné zmínky
o obci.
K výrazné prezentaci obce přispěly i články v regionálním tisku a Českém rozhlase Ostrava.
V Deníku se objevila mimořádná příloha o obci, byl vydán kalendář obce i publikace o
historii.
Ve dnech 7. – 8. září proběhlo v Bolaticích jednání Rady Národní sítě zdravých měst a obcí.
Obec prezentovali i reprezentovali úspěšní sportovci. Šikovnost a nápaditost bolatických
občanů předváděli muži tanečního souboru Bobři, členové souboru Burianky a aktivní
seniorky.
Záznamy z těchto akcí bylo možné zhlédnout na hlučínské televizi www.hlucinsko.tv a na
internetových stránkách Sdružení obcí Hlučínska www.hlucinsko.eu.
V roce 2010 dostaly “nový kabát“ internetové stránky obce www.bolatice.cz, které jsou
jedním z nejvýznamnějších prvků prezentace obce.

Projekty v roce 2010
I v roce 2010 obec připravila a podala několik projektů – žádostí o dotace:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje:
- veřejné osvětlení přechodů pro chodce – žádosti bylo vyhověno v roce 2011

Regionální rada Soudržnosti Moravskoslezsko:
- modernizace turistické infrastruktury v Bolaticích – žádosti nebylo vyhověno
- rekonstrukce ZŠ Bolatice – poslední etapa – žádosti bylo vyhověno v roce 2011

Ministerstvo životního prostředí:
- regenerace urbanizované krajiny – výsadba zeleně v Bolaticích – žádosti bylo vyhověno
v roce 2010
- regenerace urbanizované krajiny – výsadba nové zeleně v Bolaticích II. – žádosti bylo
vyhověno v roce 2010
- zlepšení kvality projektu MA 21 v obci Bolatice – žádosti bylo vyhověno v roce 2010

Ministerstvo zemědělství:
- protipovodňová opatření v obci Bolatice (poldry I., II., IX. a X.) – žádosti bylo vyhověno
v roce 2010

Nadace OKD:
- Místní knihovna Bolatice – Bibliomaniak 2010 – žádosti nebylo vyhověno

Státní zemědělský a intervenční fond:
- po chodníku domů – žádosti nebylo vyhověno

Základní škola a Mateřská škola Bolatice
Součástí subjektu byla základní škola, školní družina, školní jídelna a mateřská škola i
s odloučeným pracovištěm na Borové.
Zřizovatelem školy byla obec Bolatice. Ředitelkou školy byla Mgr. Dagmar Tielová,
statutárním zástupcem ředitelky školy byl Mgr. Stanislav Halfar. Zástupkyní ředitelky pro
úsek MŠ byla pí Věra Návratová a vedoucí školní jídelny vykonávala Zdeňka Ballarinová. Při
škole působila již několikátým rokem Školská rada, jejímiž členy byli – Ing. Kamil Mašík,
MUDr. Renáta Kupková, Ing. Erik Herudek, Mgr. Pavla Franková, Mgr. Jana Halfarová a pí
Jana Šimečková.
V roce 2009/2010 navštěvovalo ZŠ 353 žáků v 17 třídách. Na nižším stupni (1. – 5. tř.) bylo
196 žáků v 9 třídách, na vyšším stupni (6. – 9. tř.) bylo 157 žáků v 8 třídách. V tomto školním

roce byla výuka realizována podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j. 16847/96-2, a
to ve 4., 5. a 9. ročníku. V ostatních třídách probíhala výuka podle vzdělávacího programu
Šance pro všechny.
MŠ navštěvovalo celkem 135 dětí v 6 odděleních (6. oddělení bylo na Borové). Školní družinu
navštěvovalo 75 žáků ve 3 odděleních (3. oddělení bylo nově zřízeno k 1. 1. 2010).
Ve škole pracovalo celkem 25 pedagogů, z toho 4 nekvalifikovaní. Vedením účetnictví pro
celou organizaci byla pověřena pí Kristina Bolacká, hospodářkou školy byla pí Marta
Antošová, která se starala o vedení školní matriky, vyřizovala běžnou korespondenci a měla
na starosti inventarizaci majetku školy. O úklid školních budov, včetně tělocvičny a nové
sportovní haly, se staralo 5 uklízeček. Veškerou údržbu budov a prostoru areálu školy měl na
starosti školník – údržbář p. Josef Kozelek a jeden další pracovník – provozář p. Lukáš
Matějka.
V roce 2010 činil průměrný prospěch 1, 436. Vycházející žáci šli na tyto školy:
- gymnázia – 8 žáků
- střední odborné školy – 16 žáků
- 4-leté obory s maturitou – 4 žáci
- 3-leté učební obory – 7 žáků
Všech 35 žáků bylo přijato v 1. kole přijímacího řízení. Také 3 žáci 7. ročníku byli po
úspěšném vykonání přijímacích zkoušek přijati na 6-leté gymnázium. Ve šk. roce 2009/2010
se žáci rovněž zúčastnili mnoha soutěží a olympiád. Mezi žáky s nejlepšími výsledky v těchto
soutěžích patřili:
- Veronika Kochová (9.A) - reprezentovala ZŠ v Matematické olympiádě, v Olympiádě
z dějepisu, 3. místo obsadila v Zeměpisné olympiádě.
- Marcel Sniehotta (7.A) – obsadil 3. místo v Zeměpisné olympiádě v kategorii mladších
žáků.
V soutěži Eurorébus obsadilo družstvo starších žáků 2. místo v okrese a postoupilo do
národního kola v Praze. Družstvo reprezentovaly žákyně – Veronika Kochová, Klára
Holleschová a Tereza Kalinowská (všechny 9.A). V kategorii mladších žáků obsadilo družstvo
ve složení Marcel Sniehotta, Patrik Mojžíšek a Petr Heinz 5. místo v okrese a také postoupilo
do národního kola. V soutěži jednotlivců se nejlépe umístili – Veronika Kochová (9.A) – 3.
místo a Filip Adamec (8.A) – 1. místo. Žáky na soutěž připravila Mgr. Pavla Franková. V tomto
roce se konala dopravní soutěž za velmi nepříznivého počasí, a proto proběhla jen část

soutěže. Celkové výsledky byly hodně zkreslené a neznamenaly postup do dalších kol.
Výborných výsledků dosáhli naši šachisté, které připravoval Mgr. Pavel Pavera. Družstvo
mladších žáků se v Okresním přeboru umístilo na 4. místě, družstvo starších žáků Okresní
přebor vyhrálo a postoupilo do krajského přeboru, kde obsadilo 8. místo. Složení vítězného
družstva – Ondřej Duda, Pavel Nawrath, Radomír Nový, Jakub Osmančík. Ve sportovních
soutěžích si žáci vedli také dobře: žáci 4. a 5. tříd obsadili 7. místo v okrese ve fotbalovém
turnaji MC DONALD CUP; žáci 5. třídy získali 5. místo v okrese ve vybíjené PREVENTAN a žáci
7.A obsadili 6. místo v okrese ve florbalu.

Největším úspěchem byla účast ve finále

florbalového turnaje ČEZ STREET HOCKEY, které se konalo v dubnu v ČEZ Aréně v Ostravě.
Družstvo připravoval Mgr. David Neuvald a hrálo ve složení: Marcel Sniehotta, Jakub Fus,
Tomáš Peterek, Matěj Stuchlík, Marek Stříbný, Erik Jarkuliš. Kluci sice vypadli hned na
začátku, ale žáci vyššího stupně vyhráli cenu za nejlepší publikum, a to pobyt v Aquaparku
v Kravařích na dvě hodiny pro všechny žáky vyššího stupně.

Ve škole byly realizovány i různé projekty:
- Výuka přírodovědy ve 4. a 5. ročníku ve spojení se zájmy žáků v rámci volnočasových aktivit
– tento rok pokračoval pod názvem Voda, byl zaměřen na sledování a monitorování čistoty
ovzduší a ochrany zeleně v Bolaticích. Vedoucí projektu byla Mgr. Gabriela Elblová, projekt
byl spolufinancován Obcí Bolatice.
- Prevence patologických jevů společnosti – byl realizován ve 4.A a v 5. třídě, zaměřen byl na
práci s kolektivem, zjišťování klimatu třídy, možné projevy šikany. Projekt realizovaly Bc.
Šárka Gargošová a Mgr. Gabriela Elblová.
- MÉ MÍSTO V EVROPĚ, MÉ MÍSTO V ČESKÉ REPUBLICE - projekt byl realizován v 5. tř. p. uč.
G. Elblovou.
- Máme rádi zvířata – projekt byl realizován v 3.B pod vedením Mgr. Markéty Wránové.
Během 3 měsíců se žáci seznamovali se způsobem života různých živočichů a s prostředím,
ve kterém žijí.
- Postavení žáka v kolektivu šestého ročníku – projekt byl realizován formou pětidenního
pobytu žáků v přírodě (Jánské Koupele). Autoři projektu – Mgr. Pavel Pavera a Mgr. Kamila
Dominiková.
- Týden mobility - pořádán OÚ Bolatice -Malování na asfalt, Koloběžkové závody a in-line
závody, Na kole jen s přilbou.

- Příbytek pro Krista – adventní projekt v rámci výuky náboženství.
V tomto školním roce začala škola opět pracovat v programu COMENIUS. Od 20. 9. do 1. 10.
2009 se deset žáků a dva učitelé zúčastnili žákovské výměny v Rendsburgu. Od 17. 5. do 22.
5. 2010 se v Bolaticích uskutečnila projektová schůzka, které se zúčastnili zástupci všech
partnerských škol – dva pedagogové a tři studenti z britské Oundle School, tři učitelé a pět
dětí z Europaschule z německého Rendsburgu a tři učitelé ze španělské školy CEIP LOS Llanos
v Torrox Costa.
Za důležité považovala škola zapojit žáky do práce v zájmových útvarech – své zájmy měli
žáci možnost rozvíjet ve více jak 20 kroužcích a nepovinných předmětech. Škola
spolupracovala s Dětskou organizací Kondor, SDH Bolatice a SDH Borová.
Pro rodiče byly kromě Pohovorů s rodiči připraveny Dny otevřených dveří, které měly značný
ohlas. Všichni si přáli vidět nově zrekonstruovanou školu. V prosinci byla při této příležitosti
uspořádána prodejní výstavka prací žáků. Finanční výtěžek z této akce byl věnován
indickému chlapci Robinovi, kterého ZŠ adoptovala v roce 2006. Během října měli rodiče
možnost vyjádřit svůj názor na činnost školy v Dotazníku pro rodiče. Na nižším stupni byly
pro rodiče uspořádány vánoční nebo velikonoční besídky. Další aktivity pro žáky:
- žáci 1. a 2. třídy zhlédli představení Včelí medvídci ve Štěpánkovicích a v divadle v Ostravě
zhlédli pohádku O víle Amálce, všichni žáci nižšího ročníku postupně navštívili i Slezské
divadlo v Opavě
- žáci vyššího stupně navštívili Divadlo Jiřího Myrona v Ostravě a zhlédli muzikál Sugar
(Někdo to rád horké)
- žáci navštívili místní knihovnu a ke konci šk. roku se žáci 2. – 6. ročníku zúčastnili akce
v knihovně Maratón čtení, kde jim předčítaly “známé osobnosti“
- žáci 6. – 9. ročníku navštívili v obřadní síni OÚ besedu s regionální spisovatelkou Janou
Schlossarkovou, její vyprávění bylo obohaceno písněmi členek souboru Seniorky
- někteří žáci školy se zúčastnili besedy o tom, jak se žije nevidomým. Vyprávět o tom přijely
pí Lenka Hájková (předsedkyně oblastní pobočky SONS – Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých) a pí Marie Kudzielková, obě doprovázela pí Miroslava Zemčíková (soc.
pracovnice SONS) a vodicí pes Nadin
- před Vánocemi besedovali žáci 9. tříd na téma “Setkání generací“ a žáci vyššího stupně se
zúčastnili besedy s Daliborem Kupkou
- africké bubnování – vystoupil pětičlenný černošský folklorní soubor BUNDA AFRIKA

- Exkurze v zoo – zúčastnili se jí žáci 8. ročníku
- Superstar – podle televizní soutěže si ji připravili žáci 9. tříd
- žáci 8. ročníku se zúčastnili besedy na téma přestupkové právo a žáci 9. ročníku besedovali
na téma trestní právo.
Žáci a pracovníci školy se zapojili nebo sami organizovali různé brigády, soutěže, akce:
- Květinkový den
- Den Země, Den strašidel – ve spolupráci s OÚ Bolatice
- Sběr starého papíru – nasbíráno bylo skoro 38 tun
- Rozloučení s vycházejícími žáky – konalo se v KD, za účasti rodičů a pana starosty bylo
žákům předáno vysvědčení, pamětní list, pochvala ředitelky školy a starosty obce byla
předána Veronice Kochové
- Školní ples
I v roce 2010 se škola podílela na akcích obce Bolatice – Evropský týden mobility, Dny zdraví,
Vítání občánků, akce pro seniory a další.

Školní družina
Ve školním roce 2009/2010 pracovaly ve dvou odděleních dvě vychovatelky – Veronika
Rinková a Marcela Halfarová. Od 1. 1. 2010 byla otevřena třetí třída, kam nastoupila
vychovatelka Marta Antošová. Veronika Rinková odešla na mateřskou dovolenou a na její
místo nastoupila Marie Ballarinová. Celkem bylo zapsáno 75 dětí z 1. až 4. tříd. Každé
oddělení pracovalo na svém projektu – nejmladší skupina na projektu “Začít spolu“, střední
skupina pracovala na projektu “Putování v říši pohádek“ a nejstarší skupina na projektu
“Kluci a holky z jedné družiny“. Děti se také zúčastnily akcí určených pro všechny tři skupiny.
V průběhu šk. roku malovaly barvami na sklo svůj hrníček, s nímž si vyzkoušely i přípravu
jednoduchých nápojů a základní pravidla stolování. Různými výtvarnými technikami zhotovily
díla, která zdobila nejen místní knihovnu, ale také sloužila jako dekorace v jedné pražské
grafické firmě. V rámci sportovních soutěží se děti zúčastnily soutěže Hry bez hranic
v Kravařích, kde obsadily 2. místo. V okrskové výtvarné soutěži, kde některé děti kreslily své
oblíbené pohádkové postavy, obsadily dvě první a jedno třetí místo. Společnou akcí rodičů a
dětí byl “Den pro celou rodinu“. V červnu proběhly netradiční formou oslavy Dne dětí v hale.
Školní rok byl ukončen projektem “Výlet na planetu Žůžo“, který byl zaměřen na ekologickou
výchovu. Olympiáda v Chuchelné se z důvodu nepříznivého počasí neuskutečnila.

Mateřská škola
V MŠ pracovalo 11 pedagogických pracovnic, tři pracovnice na zkrácený úvazek. V červenci
2009 odešla na mateřskou dovolenou paní učitelka Lucie Baránková, místo ní nastoupila od
září p. uč. Mgr. Bohumila Ballarinová. O úklid se staralo pět uklízeček, které zajišťovaly i výdej
stravy na jednotlivých třídách. Zástupkyní ředitelky organizace byla Věra Návratová.
Mateřská škola pracovala podle školního vzdělávacího programu “Ty se mnou, já s tebou, my
všichni společně“. Z tohoto ŠVP vycházely jednotlivé třídy při tvorbě vlastních třídních
vzdělávacích programů. Děti byly ve třídách rozděleny podle věku, pouze na Borové byla
třída smíšená. V tomto roce bylo 1 dítě vedené jako integrované, pro které byl vypracován
individuální vzdělávací program. Do MŠ bylo zapsáno 135 dětí (20 dětí na Borové), do ZŠ
nastoupilo 47 dětí a 12 rodičů požádalo o odklad školní docházky.
V odpoledních hodinách probíhaly kroužky pro děti – Flétnička, Skřivánek, Hallo,
Logopedická poradna, Veselé cvičení, Klubíčko. V průběhu roku děti zhlédly 4 divadelní
představení, kdy do MŠ přijela agentura Smíšek s kouzelnickými a loutkovými představeními.
Dále byla pro děti připravena mikulášská nadílka, Vánoce v MŠ, společnou návštěvou kina a
zhlédnutím filmu Hledá se Nemo oslavily děti Den dětí. Kromě nejmenších dětí jely všechny
ostatní i z Borové na výlet do ZOO Ostrava. Nejstarší děti navštívily knihovnu, OÚ a solnou
jeskyni. Děti byly zapojeny do soutěže pořádané místní knihovnou na téma “Moje oblíbená
pohádka“, v MŠ navštívil děti slepecký pes. Pro všechny bylo připraveno společné soutěžení
Sportovní hry 2010, kterých se zúčastnily děti z Borové a z Kobeřic. MŠ pořádala akce pro
děti a jejich zákonné zástupce v rámci tříd – výroba “Skřítků podzimníčků“, “Předvánoční
posezení“, Den matek, přednáška MUDr. Koláčkové na téma školní zralost, společný koncert
Flétničky a Skřivánka, slavnostní rozloučení s předškoláky, Indiánské rozloučení se školním
rokem, které bylo opět zrušeno z důvodu nepříznivého počasí.
MŠ Borová si připravila – den otevřených dveří, 1. ročník Adventní dílny, čarodějnické
odpoledne s průvodem, vystoupení Míši Růžičkové, návštěvu hasičské zbrojnice a přednášku
policisty. Akce pro veřejnost – Drakiáda, Malování na chodník a koloběžkové závody, Vítání
jara s módní přehlídkou, Vítání občánků, vystoupení na akcích pro seniory, Maškarní ples,
Cesta za pohádkou. MŠ Borová uspořádala – Drakiádu, Maškarní rej, pohádkový les,
vystoupení na Kácení máje, vystoupení na borovských hrách. Převoz dětí z Borové na akce do
Bolatic zajišťoval SDH Bolatice.

Školní jídelna
Zajišťovala celodenní stravování dětí MŠ, stravování žáků ZŠ a zaměstnanců organizace. Také
zajišťovala obědy pro zaměstnance OÚ a důchodce, kteří se stravovali buď přímo v jídelně,
nebo jim byly obědy dováženy Technickými službami. Průměrný počet těchto strávníků byl
80. Školní jídelna zajišťovala pitný režim pro děti, které navštěvovaly MŠ a školní družinu.
Celkový provoz řídila vedoucí školní jídelny, dále zde byly zaměstnány 4 kuchařky a 2
pracovnice provozu. Pracovnice školní jídelny se podílely na zajišťování některých akcí školy
nebo akcí pořádaných OÚ – Společenský ples, Dětský den. Na Vánoce, Velikonoce a Den dětí
byly pro děti připraveny balíčky ze sponzorských darů dodavatelů potravin. Vedoucí školní
jídelny byla pozvána na schůzku Školní samosprávy, kde byly prodiskutovány některé dotazy
žáků ohledně sestavování jídelníčku.

Technické služby Bolatice, s. r. o. (TS)
Společnost byla založena 18. 12. 2002. Majoritním vlastníkem je Obec Bolatice, která měla
největší podíl na tržbách TS.
V roce 2010 patřily mezi největší zakázky TS tyto: rekonstrukce chodníku na části ul.
Svobody, výroba a montáž oplocení na hřišti na ul. Horní, oprava oplocení na skládce,
rekonstrukce komunikace u turistické základny, vodovodní a kanalizační řád (u hřiště
Maracana), výstavba kanalizace na části ul. Souběžná a Nádražní, ul. Příkopní a na části ul.
Zahradní, rekonstrukce chodníku na ul. K Lesu, výstavba ATS na ul. Nádražní. Poslední měsíc
v roce začala rekonstrukce budovy bývalé kotelny ZŠ, kdy bylo budováno nové sociální
zázemí pro stolní tenis, ale hlavně zde vzniklo nové oddělení MŠ.
K automatické činnosti TS patřily údržba zeleně, úklid veřejných prostranství, bezproblémový
chod vodovodní a kanalizační sítě, obsluha čistíren odpadních vod, zimní údržba komunikací
a chodníků, údržba a menší opravy v obecních budovách a jiné drobné práce.
Výnosy firmy byly za rok 2010 ve výši 13 356 133,-Kč, z čehož 10 690 283,-Kč bylo
fakturováno obci. Náklady měla firma ve výši 13 286 677,-Kč. Čistý zisk za rok 2010 činil
69 456,-Kč, z toho bylo 10% převedeno do rezervního fondu a zbylá část na účet
nerozděleného zisku. Oproti roku 2009 byly výnosy o 5% vyšší.
V roce 2010 měly TS spotřebu pohonných hmot v hodnotě 454 747,-Kč, zakoupily ochranné
pomůcky za 66 163,-Kč, leasing traktoru, traktorku, přívěsu, sekačky a žacího ramene činil
782 198,-Kč; mzdové náklady byly 4 314 913,-Kč.

V roce 2010 pracovalo u TS 18 stálých zaměstnanců (z toho 2 THP), dále 5 sezónních
zaměstnanců přes Úřad práce v Opavě a v průběhu letních prázdnin se u TS vystřídalo 16
brigádníků. Na činnost sezónních zaměstnanců (veřejně prospěšné práce) získaly TS dotaci
z ÚP v Opavě ve výši 389 165,-Kč.

Úspěchy bolatických občanů v roce 2010
Martin Fus - dosáhl v roce 2010 výborných výsledků v karate v soutěži mužů KUMITE
Gymnasion Cup (tradiční karate) – 1. místo – BRH
Silesia Cup 2010 – XI. international
Karate tournament (sportovní karate) – 1. místo – 67 kg (účast závodníků z
Polska, Slovenska a ČR)
Mistrovství ČR CzKA (tradiční karate) – 1. místo BRH (bez rozdílu hmotnosti)

Kateřina Kocurová a Veronika Nováková - dosáhly v roce 2010 výborných výsledků ve voltiži
na mezinárodních závodech v rakouské Stadl Pauře vybojovalo družstvo
nominaci do Kentucky na Světové jezdecké hry
na Mistrovství ČR v Popradu získala V. Nováková 6. místo, v kategorii skupin
obsadily 2. místo
ve Frenštátu pod Radhoštěm získaly titul Mistři MSK v kategorii skupin

Vojtěch Schneider - dosáhl v roce 2010 výborných výsledků v běhu
v běhu bez hranic Raciborz – Opava – v Raciborzi se umístil na 3. místě
ve své kategorii a na 2. místě celkově v zahraničních účastnících
3. místo v běhu na 3000 m v Břeclavi
dále se zúčastnil závodů v běhu v regionu.

Ocenění občané za dárcovství krve v roce 2010
- Ladislav Curylo – udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40 odběrů
- Vladimír Obrusník – udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40 odběrů
- Miroslav Kretek – udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40 odběrů
- Ondřej Fus – udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40 odběrů
- Vlastislav Kotzur – udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40 odběrů

- Roman Ševčík – udělení Zlaté medaile prof. MUDr. J. Jánského za 40 odběrů
- Věra Kupková – udělení Stříbrné plakety prof. MUDr. J. Jánského za 20 odběrů krve

Udělení ocenění občanům u příležitosti 760. výročí od 1. písemné zmínky o obci Bolatice

- udělení čestného občanství obce Bolatice
- pí Wilmě Nickel – starostce družební vesnice Linum
- p. Manfredu Wronovi – předsedovi Rady Kuznie Raciborske

- udělení pamětní děkovné plakety u příležitosti 760. výročí od 1. písemné zmínky o obci
Bolatice za přínos pro rozvoj obce Bolatice
- Günther Hluchník – dlouholetý starosta SDH Borová
- Zuzana Blahetková – za podporu a rozvoj tradic v obci
- Helena Prasková, Dana Legutová – za podporu a rozvoj tradic v obci
- Jiří Burian – za práci v FK Bolatice a v mysliveckém sdružení
- Karel Kupka – za práci v Českém svazu zahrádkářů a v Slezsko-německém svazu
- Město Slaný – za podporu a rozvoj obce v poválečných letech
- Pavel Koch – za dlouholetou práci s mládeží
- Lanex, a.s. – za podporu a rozvoj obce a šíření dobrého jména obce v zahraničí
- Josef Zajíček – za práci v mysliveckém sdružení, za podporu a rozvoj zeleně v obci, za
vytvoření nadregionální potravinové značky Hlučínských – Bolatických koláčů
- Radek Slivka – za práci pro obec a občany jako velitel hasičů a zastupitel obce
- Andreas Hahn – starosta města Kravaře, za podporu a rozvoj obce Bolatice a za přínos pro
rozvoj regionu Kravařska

Ekonomické údaje

Hospodaření obce za rok 2010:
- obec měla schválený rozpočet ve výši

67.209.000,00 Kč

- po úpravě činil rozpočet

69.782.086,00 Kč

- skutečnost k 31. 12. 2010

66.563.607,61 Kč

- vydání dle schváleného rozpočtu činila

67.400.000,00 Kč

- vydání upraveného rozpočtu činil

104.700.910,00 Kč

- skutečná vydání k 31. 12. 2010

99.092.931,84 Kč

Hospodaření sociálního fondu za rok 2010:
- příjmy podle rozpočtu činily

146.186,55 Kč

- příjmy ve skutečnosti činily

139.238,55 Kč

- vydání podle rozpočtu byla ve výš

146.186,55 Kč

- vydání ve skutečnosti byla ve výši

128.523,00 Kč

Zůstatek na účtu sociálního fondu byl k 31. 12. 2010

10.715,55 Kč.

Fond rozvoje bydlení I. a II. v roce 2010:
- počáteční stav FRB I. + II. k 1. 1. 2010

115.670,90 Kč

- zůstatek na účtu FRB I. + II. k 31. 12. 2010

440.150,59 Kč

Získané dotace v roce 2010:
- dotace od Úřadu práce pro „VPP“

240.662,00 Kč

- dotace z Reg. rady “Zateplení MŠ a ZŠ“

8.040.881,23 Kč

- dotace na „Sčítání lidu 2010“

11.447,00 Kč

- dotace na „Volby do PS 2010“

56.920,00 Kč

- dotace na „Volby do obec. zastupitelstev“

62.040,00 Kč

- dotace „Veřejné osvětlení“ z MSK

610.479,00 Kč

- dotace od MSK „Povodně a zajištění JPO“

311.800,00 Kč

Dotace celkem:

9.334.229,23 Kč.

Pohledávky za odběrateli celkem k 31. 12. 2010

311.000,00 Kč

Pohledávky za správními poplatky k 31. 12. 2010

315.000,00 Kč

Zůstatek úvěrů a půjček obce celkem k 31. 12. 2010

34.323.264,00 Kč

Hospodaření ZŠ a MŠ Bolatice:
- celkové výnosy

24.527.642,45 Kč

- celkové náklady

24.525.750,95 Kč

Zlepšený hospodářský výsledek 1.851,50 Kč byl v plné výši převeden do rezervního fondu.

Závěr
Další rok je za námi, obecní kronika je bohatší o další zápis. Rok 2010 byl velmi zajímavý a
výjimečný.
V tomto roce se obec zúčastnila „pouze“ soutěže „O keramickou popelnici“, ale oslavila 760
let od 1. písemné zmínky o obci. Oslavy proběhly 19. prosince. Začaly ve 14,30 slavnostní mší
svatou v kostele sv. Stanislava, poté proběhlo v kulturním domě slavnostní zasedání
zastupitelstva obce s doprovodným programem, na který byli pozváni všichni, kteří se nějak
podíleli na spolupráci s obcí. Od 18,00 byl připraven program na autobusovém nádraží pro
všechny občany. Oslavy byly vskutku velkolepé. U příležitosti 760. výročí od 1. písemné
zmínky o obci byl vydán kalendář s fotografiemi obce a byla vydána rozsáhlá publikace o obci
Bolatice s názvem „Bolatice od pravěku k současnosti“, kterou sepsal PhDr. Václav Štěpán.
Další významnou událostí byly volby do Poslanecké sněmovny, které proběhly v červnu, ale
hlavně volby do obecního zastupitelstva, které se uskutečnily v říjnu. Do zastupitelstva obce
byli zvoleni nové členové.
V roce 2010 dosáhli Bolatičtí řady úspěchů – např. pí Alena Vitásková zvítězila v soutěži
MISSIS ČR v krajském kole a postoupila do celostátního kola v Mariánských Lázních. Tam
získala titul MISSIS Sympatie a titul 1. VICEMISSIS.
Mezi další úspěchy obce patřilo získání dotace na opravu a rozšíření zdravotního střediska a
obec získala také dotaci na výsadbu zeleně a dotaci na výstavbu a opravu suchých poldrů.
V obci byl i v roce 2010 velmi bohatý kulturní a společenský život, o čemž svědčí i fotografie,
které jsou přílohou kroniky. Vyšla také spousta novinových článků včetně velké přílohy o obci
Bolatice v regionálním tisku Deník.
Závěrem bych chtěla poděkovat pracovníkům OÚ, hlavně panu starostovi Mgr. Herbertu
Paverovi a pí Janettě Gratzové, bez jejichž pomoci si svou práci nedovedu představit.
Také chci poděkovat všem představitelům spolků, kteří ochotně zasílali zprávy o činnosti
svých spolků. Tento rok zaslali zprávu všichni!

Do budoucna bych si přála, aby obec i nadále vzkvétala, aby měla pořád takové občany, kteří
pečují o svou obec, aby měla stále tak výborné vedení a aby byla pořád tou obcí, ve které
běží život naplno a ve které stojí za to žít!

Mgr. Ivana Kramářová, kronikář

