Kronika obce Bolatice

Rok 2012
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 Dánsko. Google Chrome se stal nejpoužívanějším prohlížečem
na planetě. Ve Středozemním moři u pobřeží Itálie skončila tragicky plavba výletní lodi Costa
Concordia, převrátila se, když narazila na útes. Za vše mohl kapitán lodi. Předsedou Evropského
parlamentu byl zvolen německý sociální demokrat Martin Schulz. Chorvatsko souhlasilo
v referendu se vstupem do EU. Britka Felicity Astonová přešla jako první žena v historii
Antarktidu. V Bruselu podepsalo 25 zemí EU pakt o rozpočtové unii. Proti byla Česká republika a
Velká Británie.

V únoru zemřelo při nepokojích fotbalových fanoušků v Egyptě 74 lidí a tisíce dalších byly
zraněny. Uběhlo 60 let od nástupu britské královny Alžběty II. na trůn. Americký seriál
Simpsonovi dosáhl 500 dílů. V USA byly uděleny hudební Ceny Grammy, večer byl věnován
zesnulé Whitney Houston, která zemřela 11. února 2012. Německý prezident Christian Wulff
rezignoval. Byly uděleny ceny Oscar, nejlepším filmem se stal němý snímek Umělec.

V březnu se na jihu Polska srazily dva vlaky na trati Krakov – Varšava, zemřelo 15 lidí. Šlo o jednu
z nejtragičtějších železničních nehod v Evropě. Staronovým ruským prezidentem se stal Vladimir
Putin. Vítězem slovenských předčasných parlamentních voleb se stala Smer – SD Roberta Fica.
Ve Švýcarsku skončila tragicky cesta belgického autobusu. Novým německým prezidentem byl

zvolen Joachim Gauck. Islámský fanatik alžírského původu střílel v americkém Toulouse před
synagogou.

V dubnu rezignoval maďarský prezident Pál Schmitt. Tuaregové vyhlásili v Mali jednostranně
stát Azavad. Uběhlo 100 let od potopení Titanicu. Byl zahájen soud s Norem Andersem
Behringem Breivikem.

V květnu byl do prezidentského úřadu Maďarska zvolen János Áder. Ve Francii proběhlo 2. kolo
prezidentských voleb, novým prezidentem Francie se stal Francois Hollande. Dmitrij Medveděv
byl jmenován předsedou vlády Ruské federace. Prstencové zatmění Slunce bylo viditelné
z oblasti Tichého oceánu.

V červnu (9. 6.) začalo Mistrovství Evropy ve fotbale 2012, konalo se v Polsku a na Ukrajině.
Skončilo 1. července. Muhammad Mursí byl zvolen novým egyptským prezidentem. Zemřel
americký romanopisec, povídkář a dramatik Ray Bradbury.

V červenci se předsednictví EU ujal Kypr. Proběhly prezidentské volby v Mexiku a Indii. 27.
července byly v Londýně zahájeny XXX. letní olympijské hry. James Holmes na premiéře filmu o
Batmanovi v Denveru postřílel 12 lidí a 58 jich zranil.

V srpnu přistála na planetě Mars americká vesmírná sonda Curiosity nesoucí vesmírné vozítko.
12. srpna proběhla ukončovací ceremonie Letních olympijských her 2012 v Londýně. Anders
Breivik byl odsouzen k 21 letům vězení. 29. srpna byla zahájena Letní paralympiáda 2012.
Zemřel Neil Armstrong, americký kosmonaut a první člověk na Měsíci.

V září uběhlo 200 let od bitvy u Borodina v Rusku. Velvyslanec USA v Libyi byl zabit při
raketovém útoku na ambasádu. Řecká policie zadržela na ostrově Limrios dva české vývojáře
počítačových her, Ivana Buchtu a Martina Pezlara. Češi na ostrově fotili vojenské objekty, a byli
tak podezřelí ze špionáže.

V říjnu byl v Austrálii představen obří radioteleskop ASKAP. Mezinárodní cyklistická unie
diskvalifikovala na doživotí a sebrala všechny výhry od roku 1998 Lanci Armstrongovi. Byl

usvědčen ze systematického dopingu a distribuce zakázaných podpůrných látek. Nobelovu cenu
míru získala Evropská unie.

V listopadu zpustošil hurikán Sandy karibské ostrovy a americké pobřeží. V USA se konaly
prezidentské volby. O křeslo prezidenta se ucházeli Barack Obama a Mitt Romney. Barack
Obama vyhrál. Úplné zatmění Slunce bylo viditelné z jižní Austrálie a z oblasti jižního Pacifiku.
Zemřel americký herec Larry Hagman, představitel padoucha J. R. Ewinga ze seriálu Dallas.

V prosinci oznámili následník britského trůnu princ William a jeho manželka Kate, že očekávají
narození prvního potomka. Ve škole v americkém Newtonu postřílel mladík 26 lidí, z toho 20
prvňáčků. Konec světa stanovený desinterpretací mayského kalendáře na 21. prosince 2012
nepřišel.

Čerpáno z: www.wikipedia.org
www.denikreferendum.cz

Události u nás
Leden

- zanikla televizní stanice Prima, vznikl nový kanál Prima family
- Manžel bývalé ukrajinské premiérky Julie Tymošenkové obdržel v České republice
politický azyl.
- vláda Petra Nečase se dohodla na církevních restitucích a poslala zákon do Poslanecké
sněmovny
- Poslanec Evropského parlamentu za ODS Oldřich Vlasák byl zvolen do funkce
místopředsedy Evropského parlamentu.
- hackeři napadli web české vlády.
- 3. ledna zemřel český spisovatel a nakladatel Josef Škvorecký, 23. ledna zemřel český
skokan na lyžích a olympijský vítěz Jiří Raška.

Únor

- akreditační komise MŠMT neprodloužila akreditaci Právnické fakultě Západočeské
univerzity v Plzni
- Senát Parlamentu ČR schválil novelu Ústavy České republiky, jíž byla zavedena přímá

volba prezidenta ČR
- po dvouleté rekonstrukci byla otevřena zrekonstruovaná brněnská vila Tugendhat
- 18. února byl papežem Benediktem XVI. jmenován kardinálem Dominik Duka

Březen - byly vyhlášeny filmové ceny Český lev - zvítězil film Poupata.
- ministr školství Pavel Dobeš podal demisi, ve své funkci setrval do 31. 3. 2012
- koaliční vláda Petra Nečase přečkala hlasování o vyslovení nedůvěry
- Pražské restaurace Alcron získaly hvězdičku Michelin
- opilý lobbista a podnikatel Roman Janoušek v Praze havaroval a poté srazil řidičku
nabouraného auta, z místa nehody se snažil ujet
- v Rumunsku byl zadržen exekutor Jozef Višváder podezřelý ze zpronevěry více než 80
milionů korun
- zemřel český herec Bronislav Poloczek

Duben - na Václavském náměstí v Praze proběhla dosud největší protivládní demonstrace po
roku 1989 (asi 90 až 120 tisíc osob)
- policie navrhla obžalovat lékaře Jaroslava Bartáka podezřelého ze sexuálního
napadání asistentek
- nejmenší strana Věci veřejné se začala štěpit, vzniklo nové seskupení kolem Karolíny
Peake

Květen - novým ministrem školství se stal Petr Fiala
- mistrem České republiky ve fotbalu se stal FC Slovan Liberec
- středočeský hejtman a poslanec David Rath byl zatčen pro korupci
- v lese Doubrava vypukl největší požár od roku 1998, zasáhl 200 hektarů a jeho
likvidace trvala několik dní
- zemřela herečka Zita Kabátová
- doživotní trest vězení uložil Krajský soud v Hradci Králové Romaně Z. za vraždu jejich
čtyř dětí
- začal 67. ročník hudebního festivalu Pražské jaro

Červen - Google maps vypustil nové snímky ve službě Street view, teď je pokrytá téměř celá ČR

- prezident Václav Klaus odvolal Jiřího Pospíšila z funkce ministra spravedlnosti
- generálporučík Petr Pavel byl jmenován do funkce náčelníka Generálního štábu
Armády České republiky
- zemřely české herečky Jaroslava Adamová a Eva Klepáčová
- německý prezident Joachim Gauck napsal Václavu Klausovi, že Německo si je vědomo
historické odpovědnosti za masakry v Lidicích a Ležákách a sdílí bolest nad oběťmi
- za loupež 154 milionů z vozu bezpečnostní agentury Group 4 Securitas v roce 2002
byly uloženy tresty 10 let vězení
- při nehodě českého autobusu v Chorvatsku zemřelo 8 lidí, více než 40 cestujících
utrpělo zranění
- za agresivní jízdu a ohrožování řidičů na D1 uložil soud Aleši Trpišovskému dvouletý
trest vězení

Červenec - 1. až 8. července proběhl v Praze sokolský týden, který vyvrcholil 15. všesokolským
sletem 5. a 6. července. Všechny akce se uskutečnily v rámci oslav 150. výročí založení
Sokola
- 5. a 6. července proběhl v Chotěboři první český Minecon, na který přišlo 1200 lidí
- nově spuštěný registr vozidel kvůli technickému výpadku zkolaboval, v následujících
dnech jej provázely další problémy

Srpen

- padl absolutní teplotní rekord v historii tuzemských měření, meteorologové naměřili
v pražských Dobřichovicích 40,4 °C
- zpěvák americké metalové kapely Lamb of God Randy Blythe byl propuštěn z české
vazby, obviněn byl z usmrcení fanouška
- policie dopadla muže z Ostravy, který shromažďoval zbraně a výbušniny a chystal se je
zřejmě použít, muž podle kriminalistů sympatizoval s norským vrahem A. Breivikem
- Roman Smetana z Olomouce si musí odpykat zbytek trestu za pokreslení
předvolebních plakátů

Září

- v Havířově zemřel na otravu alkoholem muž (62 let) a žena (59 let). Do konce
listopadu si metylalkohol vyžádal 37 obětí a několik obviněných

- kvůli hromadným otravám metanolem vyhlásila Vláda České republiky plošnou
prohibici na prodej tvrdého alkoholu s obsahem nad 20% čistého lihu - prohibice
začala platit 14. září a zmírněna byla 27. září
- v Chrastavě se střílelo z plastové pistole na prezidenta Václava Klause, prezidentovi se
nic nestalo a útočník byl dopaden
- zemřel český herec Radoslav Brzobohatý

Říjen

- ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek odstoupil k 31. 10. 2012 ze své
funkce kvůli korupční aféře svého náměstka Vladimíra Šišky
- 5. října bylo přejmenováno Letiště Praha – Ruzyně na Letiště Václava Havla
- 12. a 13. října se uskutečnily volby do zastupitelstev krajů a 1. kolo voleb do Senátu
- 19. a 20. října proběhlo 2. kolo senátních voleb
- novým hlavním hygienikem se stal Vladimír Valenta, nahradil Michaela Víta
- policie obvinila jednatele Likérky Drak z Chvalčova na Kroměřížsku Pavla Čanigu, ve
skladu jeho firmy byly nalezeny lihoviny s 50% metanolu
- policie zadržela podnikatele Radka Březinu a jednatele firmy Verdana (výhradní
distributor Likérky Drak pro Českou republiku) Roberta Sedlaříka
- nejvyšší státní vyznamenání, Řád Bílého lva, propůjčil prezident dvěma veteránům
z 2. sv. války – Alexandru Beerovi a Vasilu Korolovi, medailí za zásluhy ocenil
oštěpařku Barboru Špotákovou, předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše, spisovatele
Otu Filipa či fotbalového brankáře Ivo Viktora

Listopad - v Brně proběhl kongres ODS, do funkce předsedy strany byl opět zvolen Petr Nečas
- rovněž v Brně proběhla ustavující schůze strany LIDEM, předsedkyní strany byla
zvolena Karolína Peake
- v pražské O2 aréně proběhlo finále Fed Cupu 2012, Česká republika porazila Srbsko
3:1 a stala se podruhé v řadě vítězem této ženské tenisové týmové soutěže
- Ludmila Müllerová se stala ministryní práce a sociálních věcí ČR
- doživotní trest vězení udělil Krajský soud v Hradci Králové muži, který zavraždil tři
seniory
- Sněmovna i napodruhé schválila církevní restituce
- závodní vůz při RallyShow Uherský Brod u obce Lopeník na Slovácku zabil malou

holčičku a tři mladé ženy
- Sněmovna schválila základní parametry státního rozpočtu, schodek má klesnout na
100 miliard korun

Prosinec - k 7. prosinci rezignoval na svou funkci Alexandr Vondra, ministr obrany
- zemřela spisovatelka a scenáristka Fan Vavřincová a česká spisovatelka Květa
Legátová, autorka knihy Želary

Čerpáno z: www.vz24.cz

Počasí roku 2012
1. ledna bylo polojasno, +4°C. V týdnu od 2. do 8. ledna bylo polojasno s dešťovými přeháňkami,
teploty se pohybovaly od +4°C do +6°C, některé dny foukal silný vítr. Do 12. ledna bylo počasí
podobné, polojasno, oblačno, občas pršelo, teploty okolo +4°C. V pátek 13. ledna se ochladilo,
začalo sněžit, 14. ledna okolo 3,00 ráno foukal opravdu silný vítr, v neděli 15. ledna napadly
3 cm sněhu. V týdnu od 16. do 22. ledna bylo polojasno, převážně však oblačno, zataženo,
napadl nový sníh, teploty ráno -3°C, přes den -1°C/+2°C. Podobné počasí vydrželo do 26. ledna,
kdy se výrazně ochladilo, přes den bylo polojasno, teploty v noci -13°C, přes den -7°C.

1. února jsem ráno naměřila -18°C, přes den bylo -12°C, slunečno, polojasno. Takové počasí bylo
až do 5. února. 6. února bylo na Kvildě na Šumavě naměřeno -40°C! U nás přes noc -16°C, přes
den okolo -11°C. Takové počasí trvalo do 12. února, kdy bylo na Kvildě naměřeno -36,5°C. Jediný
teplejší den byl čtvrtek 9. února, kdy bylo ráno -11°C, přes den -5°C. V pondělí 13. února se
začalo oteplovat, ráno -12°C, přes den -6°C. Ve středu 15. února začalo odpoledne hustě sněžit,
tvořily se sněhové jazyky, na cestách byla kalamita a bylo hodně hladko. 17. února se oteplilo,
bylo polojasno, ráno -2°C, přes den 0°C. Od 20. do 29. února bylo převážně oblačno, polojasno,
s dešťovými přeháňkami, teploty ráno -1°C, přes den +3°C.

1. března bylo polojasno, oblačno, teploty okolo +2°C. Takové počasí vydrželo až do 14. března.
Bylo polojasno, oblačno, občas se objevily dešťové přeháňky, teploty ráno -1°C, přes den až
+7°C. Od 15. do 18. března bylo slunečno, teploty se šplhaly až k +18°C. Od 19. do 28. března
bylo převážně slunečno, ráno +1°C, přes den okolo +14°C, celou dobu nepršelo. Ve čtvrtek
29. března se ochladilo, foukal silný studený vítr, přeháňky byly dešťové i sněhové, teploty přes
den maximálně +8°C.

1. dubna ležel na cestách sněhový poprašek, foukal studený vítr, ráno 0°C, přes den polojasno,
+7°C. Od 2. do 8. dubna bylo oblačno, polojasno, s dešťovými přeháňkami, teploty okolo +10°C.
Na Velikonoční pondělí 9. dubna se teploty vyšplhaly k +15°C, bylo krásně slunečno. 10. a 11.
dubna bylo počasí stejné, ve čtvrtek 12. dubna bylo zataženo, dešťové přeháňky, odpoledne 3x
zahřmělo, +12°C. Od 13. do 24. dubna bylo polojasno, oblačno, s dešťovými přeháňkami a

teplotami přes den okolo +14°C. Od 25. do 30. dubna bylo krásně slunečno, teploty +27°C. 30.
dubna bylo na některých místech ČR naměřeno +31°C.

1. května bylo jasno, slunečno, teploty +28°C, odpoledne hřmělo a pršelo. Od 2. do 7. května
bylo slunečno, polojasno, teploty +25°C, občas déšť. 8. května bylo oblačno, slabé dešťové
přeháňky, +21°C. Od 9. do 11. května bylo slunečno, +24°C. V sobotu 12. května se ochladilo na
+17°C, bylo oblačno, pršelo. Od 13. do 16. května bylo oblačno, místy polojasno, déšť, +18°C.
17. května vykouklo sluníčko, +20°C. Začalo se oteplovat, od 18. do 21. května +25°C. Od 22. do
31. května bylo polojasno, slunečno, teploty okolo +24°C. 31. května začalo večer pršet.

1. června bylo zataženo, +21°C, od rána dešťové přeháňky, proto bylo Kácení máje zrušeno. Od
2. do 14. června polojasno, oblačno, občas pršelo, teploty okolo +21°C. Od pátku 15. června se
počasí začalo lepšit, 16. června bylo slunečno, +25°C. Do 21. června jasno, teploty +30°C.
V pátek 22. června přišly dešťové přeháňky, víkend byl ale opět slunečný, +26°C. Konec měsíce
až do 30. června byl krásný, slunečný, s teplotami okolo +28°C.

1. července bylo slunečno, +32°C, v noci na pondělí bouřka a déšť. 2. července bylo slunečno,
v Čechách bouřky a déšť, u nás ne. Do 8. července bylo převážně slunečno, +31°C. Stejné počasí
bylo i 9. a 10. července. Ve středu 11. července bylo polojasno, +27°C, kolem 13,00 se přihnala
silná bouřka a průtrž, byla vytopena prodejna drogerie TETA. Od 12. července se trošku
ochladilo, teploty se pohybovaly okolo +22°C, bylo polojasno s přeháňkami. Od 16. do 22.
července bylo oblačno s deštěm a teplotami okolo +22°C. Od 23. do 31. července bylo slunečno
s teplotami okolo +30°C, pouze 26. července se odpoledne přihnala bouřka a déšť.

1. srpna bylo slunečno, +30°C, v neděli 5. srpna se přihnala bouřka a déšť. Od 6. do 10. srpna
bylo slunečno, jasno, +30°C, v pátek 10. srpna začalo pršet. V sobotu 11. srpna bylo zataženo
s přeháňkami, +23°C, v neděli polojasno, +22°C. Od 13. do 19. srpna polojasno, slunečno, občas
déšť, +29°C. Od 20. do 24. srpna slunečno s teplotami +27°C, bez deště. V sobotu 25. srpna bylo
zataženo s dešťovými přeháňkami, +23°C. Konec měsíce byl polojasný, oblačný, s teplotami
okolo +24°C a s dešťovými přeháňkami.

1. září bylo počasí deštivé, +21°C, 2. září +23°C, bez deště. Od 3. do 12. září bylo polojasno,
s dešťovými přeháňkami, teploty okolo +23°C. Ve čtvrtek 13. září se ochladilo na 14°C, celý den
pršelo. Od 14. září opět polojasno, beze srážek, teploty +20°C. V úterý 18. září se ochladilo
na +18°C, jemně pršelo, bylo oblačno. 19. září jsem naměřila +15°C, bylo oblačno. Od 20. do 26.
září polojasno, slunečno, +20°C, beze srážek. Stejné počasí vydrželo do konce měsíce.

1. října bylo polojasno, +19°C. Od 2. října jsem už ráno naměřila -1°C, přes den bylo polojasno,
teploty okolo +16°C. V neděli 7. října se ochladilo, bylo zataženo, lilo jako z konve, +15°C. Od 8.
do 19. října bylo převážně oblačno s dešťovými přeháňkami, občas polojasno, teploty okolo
+17°C. O víkendu bylo slunečno, +20°C. Od úterý 23. října se začalo ochlazovat, teploty spadly
na +13°C, bylo oblačno, zataženo, občas pršelo. V pátek 26. října bylo ráno +2°C, polojasno,
+12°C, na Chomutovsku napadl první sníh. V sobotu 27. října bylo zataženo, +11°C, odpoledne
začalo sněžit. V neděli 28. října ráno byl na cestách sníh, bylo zataženo, +9°C. 29. října bylo
zataženo, odpoledne sněžilo, večer mrzlo, přes den +8°C. V úterý 30. října ráno se tvořila
ledovka, přes den už bylo slunečno, +3°C. 31. října bylo slunečno, +5°C, sníh zůstal jen na
okrajích a rychle roztával.

1. listopadu bylo zataženo, kolem 17,00 začalo pršet, +7°C. Podobné počasí trvalo až do
4. listopadu. Od 5. do 11. listopadu bylo polojasno, slunečno, jednou pršelo, teploty +8°C/+10°C.
Od 12. do 21. listopadu bylo převážně oblačno, zataženo, s dešťovými přeháňkami a teplotami
okolo +12°C. 22. listopadu vykouklo sluníčko, bylo polojasno, +12°C. Od 23. listopadu se začalo
ochlazovat, bylo oblačno, místy polojasno, teploty +12°C, 26. listopadu začaly teploty klesat na
+5°C. Bylo oblačno, občas pršelo.

1. prosince bylo polojasno, oblačno, +4°C. V neděli 2. prosince bylo zataženo, foukal studený
vítr, +3°C, večer začalo sněžit. Od 3. do 9. prosince bylo polojasno, ráno spadly teploty na -7°C,
přes den se pohybovaly okolo -2°C. Některé dny sněžilo. V pondělí 10. prosince padal sníh
s deštěm, 0°C. Stejné to bylo i 11. a 12. prosince, ale ve středu 12. prosince sněžilo, -1°C. 13.
prosince bylo polojasno, ráno -7°C, přes den -2°C. V sobotu 15. prosince se oteplilo, 0°C, pršelo,
bylo oblačno, polojasno. Od 17. do 22. prosince bylo převážně oblačno, zataženo, místy
polojasno, teploty ráno -6°C/-3°C, přes den -1°C/+1°C. V neděli 23. prosince bylo dopoledne
polojasno, odpoledne padal sníh s deštěm, -1°C. Na Štědrý den ráno bylo náledí, -4°C, pršelo,

přes den polojasno, oblačno, 0°C. Vánoční svátky byly polojasné, bez sněhu, teploty 0°C. Od 27.
do 30. prosince bylo polojasno, oblačno, s dešťovými přeháňkami a teplotami přes den okolo
+2°C. 31. prosinec byl krásný, slunečný, v noci -2°C, přes den +2°C, foukal slabý vítr.

Starosta obce, rada obce, zastupitelstvo obce
Na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce 10. listopadu 2010 byl starostou obce Bolatice
zvolen Mgr. Herbert Pavera (54 let), bytem Bolatice. Rovněž 10. listopadu 2010 byl uvolněným
místostarostou zvolen p. Martin Bortlík (40 let), bytem Bolatice.

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

Zastupitelstvo obce Bolatice má 17 členů:
Bc. Kristina Adamcová

Zdeněk Kročil

Ing. Pavel Bezděk

MUDr. Renáta Kupková

Josef Boček

Daniela Langrová

Alena Böhmová

MUDr. Tomáš Papuga

Martin Bortlík

Mgr. Herbert Pavera

Ing. Daniel Halfar

Vlastislav Polášek

Daniela Holleschová

Ing. Josef Ricka

Ing. David Jakš

Radek Slivka

Ing. Radek Kotík

Obyvatelstvo v obci, matrika
V obci Bolatice žilo k 31. 12. 2012 4411 obyvatel, což je o 2 méně než v roce 2011 a o 51 více než
v roce 2010. Je zde obydleno 1055 domů, z toho 12 obytných.
Průměrný věk obyvatel v obci byl 39,57 let; průměrný věk žen 40,56; průměrný věk mužů 38,55.
V obci žilo v roce 2012 26 cizinců, z toho 24 v Bolaticích, 2 na Borové – 7 Poláků, 5 Rusů,
4 Němci, 4 Slováci, 3 Francouzi, 1 Ukrajinka, 1 Rumun, 1 Kanaďan.

Složení obyvatelstva - 2 242 žen, 2 169 mužů
- 702 do 15 let, z toho 365 dívek
- 832 do 18 let, z toho 421 dívek
- 878 starších 60 let, z toho 502 žen
- 137 starších 80 let, z toho 89 žen
- 9 starších 90 let, z toho 6 žen
V obci Bolatice se v roce 2012 narodilo 45 dětí, 30 dívek a 15 chlapců. Bylo uzavřeno 30
manželství, zemřelo 39 občanů.

Podnikatelé v obci
Největším podnikem v obci je Lanex a.s. podnikající v oboru technického textilu. Sortiment
výrobků zahrnuje vysokopevnostní polypropylenová vlákna, vlákna sloužící pro výrobu umělých
trávníků, lodní lana, lana pro průmysl a hobby a samostatnou skupinu bezpečnostních výrobků
pod značkou TENDON – lana horolezecká a statická. K 31. 12. 2012 měl Lanex a.s. 470
zaměstnanců, z toho 120 pracovalo v divizi SINGING ROCK v Čechách. Lanex včetně dceřiných
společností v Polsku a Rusku měl 500 zaměstnanců (tzn., že v dceřiných společnostech
pracovalo 30 zaměstnanců), CONROP s.r.o. (dříve Lanex Packaging) měl v roce 2012 350
zaměstnanců, z toho 130 ve Vítkově, 220 v Bolaticích. V Bolaticích tedy pracovalo ve firmě Lanex
570 zaměstnanců. Lanex prodával své výrobky do více jak 80% zemí celého světa, dominantní
podíly měly trhy EU a Ruska. Podíl exportu tvořil 83% z celoročních tržeb. Lanex vlastní 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, LANEX – KANAT LLC v Rusku.

Největším zemědělským podnikem je Opavice a.s. Bolatice, u které pracovalo k 31. 12. 2012 32
zaměstnanců. V katastru obce obhospodařovala Opavice a.s. 627 ha zemědělské půdy, na
pozemcích pěstovala hlavně obiloviny, olejniny a cukrovku.

Další podnikatelské subjekty v obci:
- Audit – web, s.r.o. – účetní kancelář, razítka, vizitky
- Drogerie TETA – obchod s drogerií
- Česká spořitelna, Česká pošta – bankovnictví, služby

- TUTY Bolatice, TEMPO o.d. Opava – 2 provozovny v obci, nákupní středisko v Bolaticích,
obchod na Borové
- Pekárna AZPEK – pekárna, restaurace, velkoobchod s potravinami, prodej, solárium, solná
jeskyně
- DAJPP s.r.o. – výroba textilních vázacích prostředků, benzinka, restaurace, ubytování
- DK1 – Ing. Daniel Kozel – stavební, projekční firma, velkoobchod, maloobchod
- Ostravské stavby – stavební firma, výroba oken
- MALHVO – prodejna smíšeného zboží, velkoobchod
- CINE SERVIS J. Loskot – prodej, montáž a servis kinotechnického zařízení
- EN´-sys řídící systémy – měření a regulace, prodej PC a zakázkový software
- Zahradnictví Mazal – pokojové květiny, řezané květiny, stromky, keře, projekty a zakládání
zahrad, výsadby stromů
- APE – A. Pěcháček – elektromontážní práce
- MK Elektro Marek Kalužík – elektromontážní práce
- Krby a kachlová kamna S. Šimeček – výroba krbů, kachlových kamen
- Lékárna „U Zlaté rybky“ – výdejna léků
- Zámečnictví J.Vehovský – kovovýroba
- Zámečnictví J. Moch – kovoobráběčství, zámečnictví
- Kovářství P. Hanslík – kovářská výroba
- Truhlářství Petr Karhan – truhlářská výroba, prodejna
- Truhlářství Osmančík – truhlářská výroba
- Stolařství Jan Postulka – výroba nábytku na míru
- Valdis s.r.o. – výroba oken a žaluzií; v roce 2012 ukončil činnost
- Ekorecycling Czech Republic s.r.o. – třídění elektroodpadů
- Armast s.r.o. – dodávky a servis armatur pro průmysl, servopohony a hutní materiál
značkových výrobců
- Petrometal s.r.o. – obchodní činnost, technické poradenství v oblasti kompletace dodávek
armatur a potrubních systémů pro odvětví petrochemického průmyslu
- HOT JET CZ, s.r.o. – výroba a montáž tepelných čerpadel
- ELEKTRO – FA PAVELEK, s.r.o. – elektromontáže, výroba el. zařízení
- JMS db s.r.o. – zámečnictví, kovoobráběčství, truhlářství
- Medis International a.s. – výroba potravinových doplňků

- ÚDRŽBA BUDOV.CZ – Schneider s.r.o. – zasklívání lodžií, balkónů, stavební práce
- Kořenkovi – výroba a montáž dřevařských výrobků
- Ing. Leo Stoklasa – velkoobchod a export textilní galanterie

Dále je v obci několik autoopraven, téměř 20 obchodů (potraviny, textil, smíšené zboží,
papírnictví, drogerie, elektrotechnika, květinářství atd.), kadeřnictví, kosmetika, pedikúra,
manikúra, masáže, 10 restaurací a hospod, stavební firmy, výroby nábytku, autodopravy a řada
dalších drobných podnikatelů, řemeslníků a zemědělců. V průmyslové zóně u hřiště pracovalo
ve firmách v této zóně okolo 230 zaměstnanců.

Spolupráce s obcemi, úřady; mezinárodní spolupráce
Obec Bolatice spolupracovala i v roce 2012, stejně jako v minulých letech, s dalšími obcemi,
úřady, ministerstvy a dalšími institucemi. Rovněž pokračovala na různé úrovni spolupráce
s družebními vesnicemi v zahraničí. V kronice uvádím jen stručný přehled, více informací
naleznete ve Výroční zprávě starosty obce Bolatice za rok 2012.

Partneři obce Bolatice:
Sdružení obcí Hlučínska (obec je členem od r. 1998, od r. 2006 je předsedou SOH Mgr. Herbert
Pavera)
Svazek obcí a měst Hlučínska – Západ – SOMH (obec je členem od r. 2006)
Euroregion Silesia – ES (obec je členem od r. 1999)
Svazek měst a obcí České republiky – SMO ČR (obec je členem od r. 2003)
Místní akční skupina Hlučínsko – MAS
Národní síť zdravých měst ČR – NSZM (člen od r. 2006)
Městský úřad Kravaře
Městský úřad Hlučín
Krajský úřad v Ostravě
Ministerstvo vnitra, financí
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Úřad Regionální rady Moravskoslezsko Ostrava
Policie ČR, Kravaře, Opava
Městská policie Kravaře
Finanční úřad Opava
Okresní správa sociálního zabezpečení Opava
Povodí Odry, Ostrava

Mezinárodní spolupráce, kontakty s družebními vesnicemi
Obec pokračovala ve svých družebních kontaktech s obcemi Rudy (Polsko), Linum (Německo),
Dol‘any (Slovensko), Kysucký Lieskovec (Slovensko), Nagykovácsi (Maďarsko).
Zástupci obce Rudy se zúčastnili Bolatických dožínek. ZŠ Bolatice a SDH Bolatice udržovaly pevné
družební vztahy se svými partnery a v průběhu roku zorganizovaly několik společných akcí.

Ve dnech 2. – 6. července 2012 navštívilo 40 občanů Linum Bolatice. 5 mladých lidí se zúčastnilo
Jugendcampu v Linum, 3. – 6. srpna navštívil starosta obce s manželkou Storchenfest a ve dnech
27. - 31. srpna se uskutečnil Jugendcamp v Bolaticích.

14. a 15. dubna navštívilo 40 turistů z Dol‘an pochod Bolatická dvacítka. 5. května se v Dol‘anech
uskutečnily oslavy 121. výročí založení hasičského sboru v Dol‘anech. Za Sbor dobrovolných
hasičů Bolatice se zúčastnila čestná stráž s praporem – Radek Slivka, Vilém Adamec, Josef
Plaček. 20 bolatických turistů se zúčastnilo ve dnech 11. – 13. srpna Pochodu pre všetkých
v Dol‘anech.

Ve dnech 10. – 13. srpna se uskutečnil Jugendcamp v Nagykovácsi. Za obec se zúčastnili 4 mladí
lidé.

Hodových slavností v Kysuckém Lieskovci se ve dnech 21. – 22. července zúčastnila mužská
taneční skupina Bobři, bolatické seniorky, fotbalisté – starší páni, fotbalisté „A“ a starosta obce
s manželkou.

I v roce 2012 pokračovala spolupráce s Královským městem Slaný. Bolatičtí Bobři a jejich
manželky navštívili Reprezentační ples Královského města Slaný ve dnech 23. – 24. března.
Členové Dividýlka Slaný vystoupili v Bolaticích s představením „Vyšetřování případu
podvodného revizora“. Ve dnech 26. – 27. září navštívili Bolatice členové Obce Baráčníků ze
Slaného.

Majetek obce; investiční výstavba; výběrová řízení
K 31. 12. 2012 vlastnila obec Bolatice majetek v účetní hodnotě 474 787 475,27 Kč. Uvedené
hodnoty majetku jsou pořizovací, tzn. neodpovídají tržním cenám.

Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2012
I v roce 2012 se v obci uskutečnilo mnoho velkých investic. Největšími investičními a stavebními
akcemi v roce 2012 byly:
TDI pro bytové domy ul. Družstevní

3 169 671,73 Kč

Nové veřejné osvětlení ul. Družstevní

153 712,00 Kč

Rekonstrukce ul. Zahradní

2 019 899,00 Kč

FVE DOS Bolatice

1 089 390,00 Kč

Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Bolatice

41 000,00 Kč (72 splátek/měsíc)

Rekonstrukce zbývající části chodníku na ul. Svobody

740 508,78 Kč

Chodník na ul. Nádražní – 1. Část

107 262,00 Kč

Sklad nebezpečných odpadů

270 792,80 Kč

Parkoviště HZ Borová

94 886,40 Kč

Rekonstrukce sociálního zařízení DOS Bolatice

555 082,56 Kč

Oprava asfaltové plochy hřiště Borová

203 040,00 Kč

Výběrová řízení v roce 2012
VŘ na „Vypracování Územního plánu obce Bolatice“
VŘ na „Rekonstrukce ul. Zahradní“
VŘ na „Výstavba technické infrastruktury pro nové bytové domy na ul. Družstevní“
VŘ na „Bolatice – Atletická rovinka s UP, víceúčelové hřiště s UT, fotbalové hřiště s UT3G“
VŘ na „Krátkodobý a dlouhodobý investiční úvěr pro obec Bolatice, 2012“
VŘ na „Realizace šesti fotovoltaických elektráren na střechách obecních budov“
VŘ na akci „Výstavba technické infrastruktury pro nové bytové domy na ul. Družstevní –
zajištění koordinátora BOZP“
VŘ na akci „Rekonstrukce a správa veřejného osvětlení v obci Bolatice“
VŘ na akci „Realizace fotovoltaické elektrárny pro Dům obchodů a služeb“
VŘ na projektovou dokumentaci na „Inženýrské sítě a komunikace pro 18 RD u nádraží“

Z jednání rady obce, zastupitelstva obce, výborů a komisí
V kronice uvádím jen stručné přehledy. Více podrobností najdete v příloze kroniky, Výroční
zprávě starosty obce za rok 2012.

Rada obce Bolatice
V roce 2012 se uskutečnilo celkem 25 jednání, na kterých se projednalo přes 400 bodů. Účast na
jednáních byla výborná. Všech 25 jednání se zúčastnili Mgr. Herbert Pavera, p. Martin Bortlík,
MUDr. Renáta Kupková, p. Vlastislav Polášek. 20 jednání se zúčastnil p. Radek Slivka. Důvodem
nepřítomnosti byla nemoc, dovolená, školení, lázně. Hosty na jednáních byli – p. Pavel Koch,
Ing. Daniel Halfar, Ing. Pavel Bezděk.

Zastupitelstvo obce Bolatice
V roce 2012 proběhlo 6 zasedání Zastupitelstva obce Bolatice, na kterých bylo projednáno okolo
150 bodů. Kromě řádných zasedání ZO byly svolány dvě pracovní schůzky členů ZO. Všech 6
zasedání se zúčastnili – Mgr. Herbert Pavera, MUDr. Renáta Kupková, p. Vlastislav Polášek, p.
Josef Boček, pí Daniela Holleschová, p. Martin Bortlík, Ing. Radek Kotík, p. Zdeněk Kročil, Bc.
Kristina Adamcová, pí Alena Böhmová. Nižší účast zaznamenali – p. Radek Slivka (5x), MUDr.
Tomáš Papuga (5x), Ing. David Jakš (5x), pí Daniela Langrová (5x), Ing. Josef Ricka (5x), Ing.
Daniel Halfar (5x), Ing. Pavel Bezděk (5x). Důvodem nepřítomnosti byla nemoc, dovolená,
pracovní (služební) jednání. Hosty na jednáních byli – Martin Fus (karate Kumité), Veronika
Nováková (voltiž), Kateřina Kocurová (voltiž), Nela Stříbná (voltiž), Petr Langer (požární sport),
Denisa a Ivona Krejčiříkovy (běh), Vojtěch Schneider (běh), družstvo SDH Bolatice (požární
sport). Za bezpříspěvkové darování krve obdrželi věcný dar – Dušan Štěpáník, Michal Vitásek,
Monika Hradilová, Kamil Michalík. Poukaz na nákup zboží za účast v 3. ročníku zahrádkářské
soutěže - TOP Bolatice obdrželi – Marek Hollesch, Lukáš Balarin, Petr Kramář, Martina a Filip
Kozelští, Josef a Jiřina Kubíkovi, Radek Hollesch.
U ZO a RO Bolatice pracovalo osm výborů a komisí.

Finanční výbor
V rozsahu působnosti měl rozpočet obce a hospodaření s ním, dále kontroloval hospodaření
s majetkem obce. V roce 2012 se uskutečnilo 6 jednání FV. Předsedou byl Ing. Pavel Bezděk.
Finanční výbor měl dalších 7 členů – Ing. Jiří Mlýnek, Ing. Josef Ricka, Ing. Josef Kurka, Ing.

Blanka Slivková, Ing. Rudolf Stavař, Ing. Stanislav Pašek, pí Edita Moravcová. Hosty na jednáních
FV byli – Mgr. Herbert Pavera, p. Martin Bortlík, pí Renáta Řehořová, p. Pavel Koch.

Kontrolní výbor
KV kontroloval plnění opatření přijatých obecním zastupitelstvem a ostatními orgány v obci,
zabýval se stížnostmi a připomínkami občanů. V roce 2012 se uskutečnila 4 jednání KV.
Předsedou byl p. Zdeněk Kročil. Kontrolní výbor měl dalších 8 členů – PaedDr. Josef Drozd,
p. Richard Sněhota, p. Josef Boček, Ing. Radek Kotík, pí Kristina Bolacká, p. Richard Vehovský, pí
Eva Michalíková, pí Kateřina Mrovcová. Hosty na jednáních byli – p. Martin Bortlík, Mgr. Dagmar
Tielová, p. Radim Dembek, pí Renáta Řehořová.

Osadní výbor
Předkládal zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části Bolatice –
Borová, vyjadřoval se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni
k trvalému pobytu v části Bolatice – Borová. V roce 2012 se uskutečnilo 6 jednání OV.
Předsedkyní byla pí Daniela Langrová. Osadní výbor měl dalších 6 členů – pí Marta Kolarčíková,
pí Simona Adamcová, p. Ladislav Stuchlík, p. Václav Mrovec, p. Jaroslav Pašek, pí Kristina
Stočková. OV také podporoval kulturně-společenský život v osadě Borová. Zorganizoval
Maškarní ples pro dospělé, Stavění máje, zájezd na Borovské hry, Mikulášské posezení, setkání
seniorů a tradiční akci Koledy na rynku.

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 2012 řešila komise celkem 25
přestupků. Předsedou komise byl JUDr. Mario Hartmann, který se zúčastnil 2 projednávání.
Novou předsedkyní komise se 2. 1. 2012 stala pí Lenka Benková. Komise měla dalších 5 členů –
MUDr. Jiří Andreas, p. Josef Majda, pí Šárka Košůtková, Ing. Aleš Theuer, Ing. David Kotík.
Předsedkyně 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 2012 se
komise sešla celkem 5x. Předsedkyní komise byla Bc. Kristina Adamcová. Komise měla dalších 10
členů – pí Kristina Jochimová, pí Blanka Moravcová, pí Helena Kocurová, p. Karel Kupka, pí Edith
Kurková, pí Simona Adamcová, pí Marcela Bochňáková, pí Anna Lasáková, pí Kateřina
Moravcová, p. Luděk Nevoral.

Komise pro občanské záležitosti
Komise organizovala kulturní a společenskou činnost v obci. V roce 2012 se setkala celkem 2x.
Předsedkyní komise byla pí Alena Böhmová. Komise měla dalších 8 členů – p. Karel Ostárek, pí
Daniela Holleschová, pí Barbara Plaskurová, pí Ingrid Nováková, p. Petr Skiba, pí Gabriela
Bočková, pí Elen Mašíková, pí Jana Šimečková.

Komise mládeže, sportu a pro volný čas
Komise řešila problematiku volnočasových aktivit dětí a mládeže. V roce 2012 se komise sešla
celkem 5x. Předsedou komise byl Ing. David Jakš. Komise měla dalších 6 členů – Bc. Jana
Štěpáníková, Bc. Iveta Ritzková, p. Petr Faltýnek, pí Hana Seidlová, p. Robin Obrusník, Ing.
Tomáš Loskot. Hosty na jednáních byli – Ing. Radim Herudek a Ing. Tomáš Loskot, který se 3. 7.
2012 stal novým členem komise a nahradil p. Jana Dominika, který z komise odstoupil z důvodu
své vytíženosti.

Komise pro rozvoj a výstavbu v obci
Komise řešila problematiku staveb v obci, tvorby zeleně a Územního plánu. Komise se v roce
2012 sešla celkem 5x. Předsedou byl Ing. Daniel Halfar. Komise měla další 4 členy – Mgr.
Herbert Pavera, Ing. Daniel Kozel, Ing. Zdeněk Mazal, Ing. Arch. Pavlína Janošová.

Informace o obecním úřadu
Obecní úřad tvořil starosta obce, zástupce starosty a pracovníci úřadu. Starosta obce i zástupce
starosty jsou pro výkon svých funkcí uvolněni. Dále na obecním úřadu pracovalo 14 pracovníků,
jejich pracovní náplň byla následovná:
- pí Marcela Bochňáková – referentka pro matriku a sociální věci
- pí Renáta Řehořová – ekonom, účetní
- pí Janetta Gratzová – referentka na sekretariátu starosty, podatelna
- pí Kateřina Mrovcová – referentka OÚ – hospodářka, mzdová účetní
- pí Gabriela Bočková – referentka pro majetkové a pozemkové záležitosti; kulturu
- Ing. Miroslav Selingr – vedoucí stavebního úřadu
- Ing. Jakub Josefus – referent stavebního úřadu
- Ing. Radim Herudek – samostatný referent
- pí Eva Hanzlíková – knihovnice
- Bc. Jana Štěpáníková – knihovnice
- pí Anna Lasáková – sociální pracovnice
- pí Lenka Jiříková – uklízečka
- p. Alfréd Solich – provozář obecních budov
- p. Tomáš Sebrala – správce hřiště

Dále u OÚ pracovalo v roce 2012 na dohodu o provedení činnosti 20 osob, z toho 18
dobrovolných hasičů, kteří se střídali v pohotovosti provádění hasebních a záchranných prací při
zásahu. Na dohodu o provedení práce pracovalo 80 osob, z toho 8 osob, které zajišťovaly
bezpečnost na přechodech, a 3 osoby, které roznášely zpravodaje a obálky atd.

Průměrná hrubá mzda „stálého“ zaměstnance OÚ činila v roce 2012 19 885,- Kč (v roce 2011 to
bylo 21 229,- Kč).

Stavební úřad zpracoval v roce 2012 celkem 300 podání, z toho 214 pro katastrální úřad
Bolatice. Ostatní korespondence činila 0, podání celkem bylo 0.

Knihovna měla v roce 2012 celkem 14 110 knih pro děti a dospělé, jak literatura krásná, tak
naučná. Celkový počet čtenářů byl 729, z toho 293 čtenářů do 15 let. Knihovnu navštívilo celkem

7 719 návštěvníků a bylo vypůjčeno 23 309 svazků. Vzdělávací akce v knihovně v roce 2012 –
lekce MŠ, besedy pro 1. třídy, Za pokladem piráta Černovouse. Kulturní akce v knihovně v roce
2012 – tvůrčí dílny, beseda s cestovatelem Romanem Vehovským, s MUDr. Janem Cimickým, se
spisovatelkou Martinou Drijverovou, Milanem Zachou Kučerou, beseda na téma Gemmoterapie,
Noc s Andersenem, IV. ročník pexesového turnaje.

Podatelna obecního úřadu zpracovala celkem 3 508 podání – žádosti, vyjádření, sdělení,
objednávky apod. V roce 2012 bylo celkem 997 datových zpráv. Na úřední desce OÚ bylo
zveřejněno 133 listin a 120 listin České pošty.

Kulturní a společenský život v obci je na vyšší úrovni díky spolkům, organizacím, místním i
ostatním podnikatelům, Komisi pro občanské záležitosti a Osadnímu výboru v Borové. V roce
2012 se uskutečnily všechny tradiční akce – Obecní ples, Vítání jara, Dožínky, koncerty dechové
hudby, Den strašidel atd. Uskutečnily se 2 zájezdy do divadla, 2 koncerty dechové hudby, 2 akce
pro seniory a 33 akcí pro veřejnost. V kronice jsou uvedeny jen ty „významnější = větší“ akce,
celkový výčet naleznete ve Výroční zprávě starosty obce za rok 2012.

Významné události; kulturní a společenské akce
Také v roce 2012 byl kulturní a společenský život v obci Bolatice velmi bohatý:

28. 1. 2012

Obecní ples

3. 2. 2012

Ples seniorů

11. 2. 2012

Společenský ples ZŠ Bolatice

21. 2. 2012

Rozloučení s masopustem a pochováním basy

25. 2. 2012

Dívka roku

3. 3. 2012

Borovský ples

18. 3. 2012

Vítání občánků (54 dětí)

1. 4. 2012

Vítání jara

14. 4. 2012

Bolatická „30“ (téměř 500 účastníků)

15. 4. 2012

Bolatická „20“

19. 4. 2012

Ukázka spalování odpadů a paliv

26. 4. 2012

Den Země (účast 300 dětí a 100 dospělých, vysázeno 1200 ks stromků)

30. 4. 2012

Stavění májky na skanzenu

16. 5. 2012

Veřejné fórum na Borové pro občany Bolatic a Borové

24. 5. 2012

Beseda s MUDr. Janem Cimickým

23. 6. 2012

Bolatický triatlon

13. 7. 2012

Hlukfest (účast asi 300 lidí)

4. 8. 2012

Country festival Křeménky (účast cca 700 lidí)

18. 8. 2012

Dožínky (účast asi 1000 lidí, také zástupci Rud)

25. 8. 2012

Štrasenfest na Borové

1. 9. 2012

Hasičská soutěž pro děti

22. 9. 2012

Kobzolfest

26. 9. 2012

Kulturní program s Baráčníky ze Slaného

6. 10. 2012

Sbírka použitého ošacení

6. 10. 2012

Barevný večer (150 osob)
Vinobraní na Borové

9. 10. 2012

Den zdraví

31. 10. 2012

Den strašidel (cca 600 účastníků)

16. 11. 2012

Krmášová zábava pro starší

17. 11. 2012

Závěrečné taneční

18. 11. 2012

Koncert k 100. výročí posvěcení kostela

24. 11. 2012

Setkání s podnikateli a se zástupci spolků

2. 12. 2012

Vánoční trhy

3. 12. 2012

Kino pro seniory (film Vrásky z lásky, cca 170 seniorů)

22. 12. 2012

Koledy na skanzenu (přes 200 lidí)

24. 12. 2012

Zpívání koled na náměstí v Borové

26. 12. 2012

Živý Betlém

Bezpečnostní situace v obci; kontroly a jejich výsledky
Bezpečností v obci se zabývala jak Policie ČR, tak Městská policie Kravaře na základě
veřejnoprávní smlouvy schválené na podzim roku 2005. Policie ČR spolupracovala s OÚ Bolatice
a snažila se řešit problémy, které tížily obyvatele obce. Za území naší obce odpovídali prap. Petr
Kerlin a pprap. Tomáš Lojška. Městská policie Kravaře působila v obci již sedmým rokem. Službu
vykonávali tito strážníci – Martin Dehner, Tomáš Rusek, Josef Adamčík a vedoucí strážník Bc.
Libor Pospiech.

V obci Bolatice bylo v roce 2012 spácháno celkem 31 trestných činů (v roce 2011 46) a 201
přestupků. 31 trestných činů bylo spácháno s celkovou způsobenou škodou 169.790,- Kč, mezi
těmito skutky je 13 trestných činů, u nichž byl zjištěn pachatel. V roce 2012 bylo na území obce
evidováno 201 přestupků s celkovou způsobenou škodou 15.745,- Kč, což je o 121 přestupků
více než v roce 2011. Dále došlo na území obce ke dvěma požárům, byly nahlášeny 3 případy
nálezu munice z 2. sv. v., 6 podnapilých osob bylo převezeno na PL PZS v Opavě, byl evidován 1
pokus o sebevraždu a 1 sebevražda dokonána.

Dopravní nehody byly prošetřovány skupinou dopravních nehod Dopravního inspektorátu
Územního odboru Opava. V roce 2012 došlo na území obce k 14 dopravním nehodám.
V souvislosti s dopravními nehodami došlo k hmotné škodě na majetku ve výši 345.500,- Kč.
Jeden řidič byl jako účastník nehody pod vlivem alkoholu.

Během roku 2012 byly provedeny 3 akce, které se zaměřily na podávání alkoholu mladistvým a
nezletilým osobám. Dále byly prováděny kontroly v restauračních zařízeních při akci „METYL“,
která probíhala po celé ČR. Kontroly byly prováděny po celou dobu vyhlášení „Prohibice“,
kterou vydal ministr zdravotnictví.

V roce 2012 byly provedeny ve spolupráci s policisty z Obvodního oddělení Policie ČR Kravaře a
pracovnicí odboru sociálních věcí při MěÚ Kravaře celkem 3 kontroly zaměřené na dodržování
zákazu nalévání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a hru osob mladších 18 let na
výherních hracích automatech. Kontroly se uskutečnily ve dnech 17. 2., 26. 10. a 16. 11. 2012.
V roce 2012 byla činnost městské policie zaměřena hlavně na zlepšování a zefektivňování
činnosti strážníků v oblasti plynulosti a bezpečnosti silničního provozu a také veřejného

pořádku. Městská policie se věnovala problémům, na které poukazovala veřejnost a které
značnou měrou obtěžovaly občany a rušily jejich klidný život. Jedním z hlavních úkolů městské
policie bylo zajišťování pořádku a dodržování obecně závazných právních předpisů na území
obce.

Kontroly a jejich výsledky
I v roce 2012 byla na OÚ provedena řada kontrol:
- kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností
plátce pojistného
- kontrola činnosti nahrazující funkci interního auditu v obci Bolatice
- kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
- kontrola a výsledek dílčího přezkoumání hospodaření obce Bolatice k datu 31. 8. 2012
- kontrola malé sběrné nádoby ve vestibulu DOS na ul. Hlučínská 684, Bolatice
- kontrola plnění metodického pokynu zpětného odběru elektrozařízení v prostorách Sběrných
surovin na ul. Hlučínská
- kontrola projektu „Rekonstrukce ZŠ – poslední etapa“
- kontrola vedení matričních knih a sbírek listin provedená MěÚ Kravaře, odborem vnitřních věcí
za období 5. 10. 2012 – 19. 11. 2012

V roce 2012 bylo provedeno celkem 8 kontrol, u 6 kontrol nebyly zjištěny žádné nedostatky, u 2
kontrol byly nalezeny chyby a nedostatky, které byly vyřešeny, a územní celek přijal opatření
k nápravě.

Další údaje o obci
- v roce 2012 vydala obec 6x Bolatický zpravodaj (ke konci každého sudého měsíce), byl vydán
jako barevný a mnohdy obsahoval různé přílohy (smlouvy na odpady, smlouvy na odběr pitné
vody a odvádění odpadních vod); byl také v elektronické podobě na internetových stránkách
obce www.bolatice.cz
- občané byli o činnosti obce 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 (Region
Opavsko, MF Dnes, Deník), řada informací byla prezentována i v Českém rozhlasu Ostrava
a v dalších regionálních rádiích
- obec vydala v průběhu roku 2012 několik významných propagačních materiálů – informační
brožura pro občany obce Bolatice, informační brožury ke Dnům bez úrazu, Dne bez kouření
a k Dobré praxi
- v průběhu roku se konalo několik akcí, na kterých byla veřejnost informována o dění v obci a
na kterých se občané mohli vyjádřit k projednávaným tématům
- v roce 2012 se obec Bolatice umístila na 3. 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:
19. 4. 2012

ukázky spalování a vlivu na ovzduší

25. 4. 2012

beseda s občany o znečištění ovzduší

26. 4. 2012

Den Země – kampaň NSZM ČR

14. 5. 2012

setkání s občany k tvorbě nového filmového dokumentu o obci

14. 5. 2012

setkání s občany k problematice zeleně a tvorbě plánu zeleně

16. 5. 2012

Veřejné fórum Zdravé obce Bolatice

31. 5. 2012

Den bez tabáku – kampaň NSZM ČR

6. 6. 2012

setkání s podnikateli

9. 7. 2012

setkání s občany ke tvorbě Informační brožury

5. 9. 2012

setkání s občany ke tvorbě Informační brožury

18. 9. 2012

Den bez aut – kampaň ETM NSZM ČR

26. 9. 2012

veřejné promítání nového dokumentárního filmu o Bolaticích

8. 10. 2012

setkání s občany ke tvorbě Informační brožury

9. 10. 2012

Den zdraví – kampaň NSZM ČR

14. 10. 2012

pochod za zdravím

23. 10. 2012

beseda o gemmoterapii

Také v roce 2012 spolupracovala obec s podnikateli. Poskytovala jim informace o možnostech o
čerpání dotací z programů EU i státu.
Obec umožňovala podnikatelům v oblasti prodeje a pohostinství prodej na akcích obce, popř. si
objednávala ubytování či stravování pro návštěvy obce v zařízeních místních podnikatelů.
Podnikatelé mohli k propagaci svých firem využívat bezplatně prezentace na webových
stránkách obce.
K největším sponzorům akcí OÚ a obce Bolatice v roce 2012 patřili soukromí podnikatelé, firmy i
občané: Lanex, a.s., Suntrans, DEVA, ARMAST, Kavárna Park, LB Gastro s.r.o., MUDr. D.
Onderka, p. V. Polášek, Kosmetika M. Fojtíková, Ing. D. Halfar, M. Fus – autodoprava, KAAPA
CNC s.r.o., Duda – obchodní a stavební společnost s.r.o., Kadeřnictví Monsbergerová, p. J.
Gratza, p. E. Stromský, Účetní kancelář Mochová, CINE – servis s.r.o., firma Uvara, MALHVO
s.r.o., p. A. Pěcháček, pí L. Peterková, p. O. Kocur, Výšivky E. Jakšová atd.

Spolky v obci, spolupráce s nimi
V roce 2012 rozvíjely v obci činnost spolky a organizace, z nichž mnohé se výrazně podílely na
rozvoji obce i na tvorbě kulturně – společenského života v obci. V obci působilo více jak 20
spolků:
Fotbalový klub

SDH Bolatice

Hokejový klub

SDH Borová

Volejbalový klub

Čes. zahrádkářský svaz

Stolní tenis TTC Bolatice

Myslivecká společnost Křeménky

Klub seniorů

Klub čes. turistů

Čes. svaz chovatelů včel

Svaz chovatelů holubů

Fitness studio JUMI

Dětská organizace KONDOR

Burianky

Letečtí modeláři

Římskokatolická farnost Bolatice

Futsalový klub

Airsoft Bolatice

Chrámový sbor, schola, společenství mládeže

Slezsko-německý svaz

Křesťanští senioři La Via Montante

Šachový klub

Základní umělecká škola

Rodinná centra Skřítek a Ježeček

Fitness centrum Mates GYM

V obci působily i oddíly košíkové a florbalu, chovatelé služebních psů byli zapojeni
v kynologickém klubu na Albertovi. Byly zde i skupinky sportovců, které neměly oficiální statut,
např. fotbalisté na Ruždině, na hřišti v Důlku, na Borové, nohejbalisté. Mladí občané se věnovali
jízdě na kolečkových bruslích a 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 2012 byl stav členské základny 146 členů, z toho 15 žen a 13 mladých hasičů. Sbor řídil
21členný výbor, který se scházel pravidelně 1x za měsíc. Pro veřejnost uspořádal sbor
Společenský ples s pochováním basy. 17. února se konala Výroční valná hromada 11. okrsku,
kde náš sbor zastupovali Josef Balarin, Robert Vitásek, Josef Kurka a Vilém Adamec. 11. února se
zúčastnila delegace našeho sboru Výroční valné hromady v Kuzni Raciborske. 25. února
proběhlo v Kravařích školení řidičů hasičských vozidel. 5. května proběhly oslavy 121. výročí
založení hasičského sboru v Dol’anech. Za SDH Bolatice se zúčastnila čestná stráž s praporem –

Radek Slivka, Vilém Adamec, Josef Plaček. Večer se pak konala mše svatá v našem kostele za
živé a zemřelé hasiče Bolatic a Borové. 12. května se členové SDH zúčastnili
16. Svatofloriánského setkání hasičů okresu Opava. Členové SDH Bolatice drželi čestnou stráž
u Božího hrobu. Pomáhali při akcích obce – např. Den Země, Rozloučení s masopustem,
Dožínky, Den strašidel, Den bez aut atd. 5. srpna se na hřišti FK Bolatice uskutečnila Hasičská
slavnost spojená se soutěží družstev o Moravskoslezský pohár. V roce 2012 hasiči opět
prohloubili spolupráci mezi sborem z Bolatic a OSP gminy Kuznie Raciborske.
Mladí hasiči se úspěšně účastnili soutěží Plamen a Branný závod. Družstvo mužů obsadilo
3. místo v soutěži Moravskoslezský pohár a zúčastnilo se také několika kol Extraligy ČR
v požárním útoku a pohárové soutěže ve Strahovicích. Také se zúčastnilo prestižní kvalifikační
soutěže pro nejlepší družstva z České a Slovenské republiky Pohár mistrů, kde obsadili 6. místo.
V roce 2012 zasahovali hasiči u 45 událostí v obci i mimo obec. 23 bylo technických pomocí a
živelných pohrom, 9 požárů, 2 dopravní nehody, 2 námětová cvičení a 8 ostatních zásahů.
Uskutečnila se 2 námětová cvičení, jedno v podniku PF Plasty Chuchelná, druhé bylo na školní
budově i s evakuací školky. Tohoto cvičení se zúčastnil i SDH Borová. 4. dubna proběhlo
mezinárodní taktické cvičení ve firmě Lanex Bolatice, zapojilo se deset jednotek hasičů
z Moravskoslezského kraje a ze sousedního Polska.
V roce 2012 schválilo zastupitelstvo obce spolupráci s firmou Lanex, a.s., byla schválena smlouva
o sdružených prostředcích hasičských jednotek podniku Lanex, a.s. a obce.
Pro obec prováděli členové SDH kontrolu hydrantů, odkalovali hydrantovou síť a čistili
kanalizační vpustě. V lednu proběhlo školení požárních hlídek. Jednotka SDH se podílela na
školení pro obsluhu nových agregátů, na školení nejnovější dýchací techniky a přetlakového
ventilátoru. Během roku odpracovali členové 3000 brigádnických hodin na hasičárně i v obci.

Dětská organizace KONDOR
V roce 2012 fungovaly oddíly Arakis, Orion a Klub přátel skupiny Vesmír. Oddíl Arakis měl 18
členů, nescházel se pravidelně, pro 55 dětí uspořádal letní stanový tábor a pro 30 dětí podzimní
tábor v Guntramovicích. Oddíl Orion měl 36 členů, scházel se pravidelně každou sobotu,
1x měsíčně uspořádal pro členy víkendovou akci. 60 dětí oddílu Orion se účastnilo letního
stanového tábora, 46 dětí jarního a podzimního tábora v Klokočově na Slovensku, dále se
členové zúčastnili čtyřdenní výpravy na kolech. Orion uspořádal XXII. výroční oheň oddílu. Klub
přátel skupiny Vesmír měl 18 členů, kteří pomáhali s organizací táborů, pomáhali

s organizováním akcí – Pochod za zdravím, Den Země, Den strašidel a slet vedoucích organizace
Kondor v Bolaticích.

Klub seniorů
Klub seniorů se scházel jednou měsíčně v klubovně hasičské zbrojnice, v létě na skanzenu. Klub
měl v roce 2012 již 55 členů. Také v tomto roce přispívali členové svými aktivitami k šíření
dobrého jména obce – účastnili se propagace Hlučínska v polských gminách, svým programem
obohatili dožínky v polské vesnici Rudy, vystupovali na akcích v obci – Vítání občánků, Stavění
máje, společný Den dětí a seniorů, Dožínky, Koledy na skanzenu. Pro seniory obce uspořádal
klub Motýlkový ples, kterého se zúčastnili i senioři z Chuchelné, Bobrovníků, Hlučína a z Polska.
Klub také organizoval zájezdy a během roku setkání se seniory.

Fotbalový klub Bolatice
Tento klub patří mezi největší v obci. Stav členské základny byl k 31. 12. 2012 480 členů.
Začátkem roku uspořádal klub Sportovní ples v kulturním domě.
Zimní příprava fotbalistů byla zahájena v hale ZŠ Bolatice, družstva mužů a dorostu využívala i
výběhy v okolí Bolatic. Pod patronací starosty obce a za hojné účasti oddílů z Opavska uspořádal
klub 5. ročník halových turnajů pro tři žákovské kategorie. Muži a dorost odehráli přípravné
zápasy na hřištích s umělou trávou v Koutech, Hlučíně, Bílovci a Těškovicích.
Muži „A“ na podzim vyhráli 1.A třídu, ale vedení klubu se rozhodlo, že družstvo nepostoupí do
krajského přeboru. Na jaře 2012 bylo trenérské obsazení následující – muže „A“ vedl Roman
Kubiš s Jiřím Šulou a Liborem Sněhotou, mužstvo „B“ vedl Jiří Šula a Alfréd Feilhauer, dorost
trénoval Rudolf Rataj ve spolupráci s Mirkem Kretkem, starší žáky trénovali Libor Šefčík a Karel
Ševčík, benjamínky vedli Miroslav Kramář, Tomáš Kramář a Petr Latka.
Na jaře přišel do Bolatic z Čeladné Aleš Březovský, z Dolního Benešova Michal Spruch a ze
Štěpánkovic Martin Sebrala. Bolatice uvolnily na půl roku Martina Bortlíka do Kozmic, Mirka
Boháčka do Sudic a Petra Šramela do Dolního Benešova.
V létě uspořádal klub tradiční Sportovní slavnost. Na podzim došlo ke změně na trenérském
postu u „áčka“. Roman Kubiš se zranil, proto ho dočasně nahradili Aleš Březovský a Zdeněk
Staněk. Také u žáků došlo ke změně, trenéra Karla Ševčíka vystřídal Gerhard Václavík. Co se týče
hráčů, tak do Dolního Benešova se vrátil Michal Spruch, do Kravař Marek Hahn, z Dolního
Benešova do Bolatic se po několika letech vrátil Michal Jašek, ze Štěpánkovic opět Martin

Sebrala a z Baníku Ostrava Vít Baránek. Na přestup do Dolního Benešova pustil klub Petra Kupku
a Petra Šramela.
Fotbalový klub spolupracoval i s ostatními spolky a organizacemi, především však s obcí
Bolatice, zapůjčoval areál k pořádání jejich akcí. Od března 2012 se novým zaměstnancem obce
stal Tomáš Sebrala, který je správcem a hospodářem areálu FK Bolatice.

Sbor dobrovolných hasičů Borová
SDH Borová měl 104 členů, z toho 34 členů do 18 let. Sbor uspořádal 15. ledna 2012 Valnou
hromadu. Na mimořádné výborové schůzi se sbor rozrostl o novou členku, paní Janu Holešovou,
aktivní vedoucí mládeže. V únoru pořádal sbor dvě významné akce, Hasičský ples a slavnostní
výroční aktiv 11. okrsku. V březnu začali členové opravovat příruční sklad zbrojnice. V dubnu
byly spuštěny nové internetové stránky SDH Borová www.sdhborova.cz. V červnu se přípravka
zúčastnila krajského festivalu přípravek ve Frýdku-Místku. V červnu proběhla česko – polská
družební soutěž Moravská brána, kde SDH Borová obsadil 7. příčku. 23. června získal Borovák
Petr Langer s reprezentačním družstvem Vysoké školy báňské zlatou medaili na mistrovství
světa akademiků v bulharském Plovdivu. Začátkem července musel sbor ukončit pohostinskou
činnost, z hospody se tak stala klubovna. V září uspořádal sbor po mnoha letech dětskou
hasičskou soutěž. V říjnu se členové účastnili zkoušky čerpadel v Kobeřicích. Poslední akcí byla
zabijačka.
Členové odpracovali velký počet hodin při údržbě hasičské techniky, kontrolovali hydranty a
požární nádrže. Obci Bolatice pomáhali při organizování Dožínek a Kácení máje na Borové,
aktivně se zapojili do Dne Země úklidem skládky dřevin.

Slezsko-německý svaz Bolatice
K hlavní činnosti svazu patřilo zachovávání tradic Hlučínska a německého jazyka. Členové svazu
se i v roce 2012 zúčastnili obecních akcí – Rozloučení s masopustem, Dožínky, Den Země.
V dubnu oslavil svaz 20 let trvání a zároveň se uskutečnila volba nového výboru svazu pro léta
2012 – 2014. Pro veřejnost organizoval svaz oslavu Dne matek a Vánoční posezení v kulturním
domě. V květnu byla v místním kostele sloužena mše svatá za padlé vojáky z 1. a 2. světové
války. V srpnu si začal připravovat program smíšený pěvecký sbor na velké setkání svazů
„Groβveranstaltung“ v Praze. Bohužel nakonec odjelo na setkání pouze 5 členů z důvodu špatné
organizace dopravy. Tomuto setkání předcházela zajímavá konference „20 let od podpisu

smlouvy“ mezi Českem, Slovenskem a Spolkovou republikou Německo. Konference se konala
v sídle Ministerstva zahraničních věcí v Praze. Dále pěvecký sbor účinkoval na setkání svazů
slezského regionu v Dolním Benešově. Po celý rok se scházeli muži i ženy jednou za měsíc na
posezení u kávy. Jednou za rok se všichni členové sešli na letním posezení „pod ořechem“.

Český zahrádkářský svaz
Svaz zahrádkářů měl v roce 2012 58 členů. Během roku se uskutečnilo 12 schůzí výboru
a 1 schůze výroční. Členové svazu položili nové PVC do kulturní místnosti moštárny. 16. března
2012 uspořádal svaz přednášku s občerstvením pro občany na téma „Jarní práce na zahrádce,
hnojení a postřiky“, které se zúčastnilo 28 lidí. 30. června proběhl seminář členů výboru. Týkal
se ořezu a roubování stromů. Pro veřejnost členové moštovali ovoce, prodávali ekohumus
a zorganizovali 3. ročník zahrádkářské soutěže TOP Bolatice o nejkrásnější zahrádku, tři nejlepší
pak byli odměněni na OÚ. Členové svazu se zúčastnili masopustního průvodu, Dožínek a brigády
v rámci Dne Země, kdy ošetřovali stromy na obecních cestách, ořezávali stromy na Náplatkách
a na cestě směr Křeménky.

Myslivecká společnost Křeménky
Myslivecká společnost Křeménky hospodařila v roce 2012 na pronajatých pozemcích Honebního
společenstva Bolatice s celkovou výměrou 1171,6 ha. K 31. 12. 2012 měla společnost 24 členů,
kteří využívali 13 lovecky upotřebitelných psů. Na bezpečnost v honitbě dohlíželi 3 členové
myslivecké stráže. K předkládání krmiva v honitbě bylo k dispozici 12 bažantích zásypů,
10 krmelců, 5 napajedel a 15 slanisek. K pozorování a lovu sloužily kazatelny, posedy a žebříkové
sedačky. Pro zvěř společnost zakoupila obilí, siláž, kukuřici, cukrovou řepu a kamennou sůl.
25. února 2012 proběhlo celostátní sčítání zvěře.
Pro veřejnost uspořádala společnost 14. ledna Myslivecký bál, 24. června Mysliveckou slavnost.
Obci Bolatice pomáhali myslivci při pořádání Dne Země, Dožínek. Pro mysliveckou veřejnost
pořádali členové kvalifikační zkoušky Memoriálu Richarda Knolla ve dnech 5. – 6. května, ve
dnech 1. a 2. září zajistili polní část vlastního memoriálu a 20. října lov za pomoci sokolnických
dravců. V rámci spolku proběhly v roce 2012 tři schůze členské a jedna výborová. Ve dnech 28. a
29. dubna proběhla na zámku v Kravařích chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené
v předcházejícím roce, bylo vystaveno 10 srnčích trofejí členů Myslivecké společnosti Křeménky.

I v roce 2012 vysadili myslivci množství dřevin a spoustu jich ošetřili. Bylo vysázeno asi 1000
smrčků, v lesíku Křeménky a v remízce na Kamenci. Dále myslivci udržovali areál a chatu
Křeménky, areál v bývalé pískovně a rybník na Kamenci.

Římskokatolická farnost Bolatice
I v tomto roce patřila mezi největší neoficiální organizace v obci, k římsko-katolické farnosti se
hlásilo kolem 80% občanů.
Ve dnech 6. a 7. ledna 2012 se uskutečnila v obci Tříkrálová sbírka, v Bolaticích a na Borové se
vybralo 116 354 Kč. Od ledna probíhala ve farnosti příprava zájemců na svátost biřmování.
1. dubna se ve farnosti slavila Květná neděle, pohyblivý křesťanský svátek, jímž začal Svatý
týden. Poslední víkend v dubnu se děti, které se připravovaly k přijetí prvního svatého přijímání,
zúčastnily pobytu v Kunčicích pod Ondřejníkem. V neděli 27. května byla slavnost Seslání Ducha
svatého, v tento den se uskutečnil Farní den a na parkovišti u fary byly požehnány motorky
bolatických motorkářů. Z pátku 1. června na sobotu 2. června se konala „Noc kostelů“. V roce
2012 se farnost nepřipojila. V neděli 3. června, na svátek Svaté Trojice, se děti z naší farnosti
poprvé plně zúčastnily mše svaté. Na čtvrtek 7. června připadla slavnost Těla a Krve Páně, lidově
Boží Tělo. Na 15. června připadla slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 1. července začal platit
prázdninový pořad bohoslužeb. 15. srpna – svátek Nanebevzetí Panny Marie. V sobotu 18. srpna
– Bolatické dožínky – byla mše svatá sloužena na poděkování za úrodu. Poslední srpnovou
neděli ve 14,30 hod. byla mše svatá sloužena za školní mládež, učitele a pracovníky ve školství.
Od září se opět rozběhla setkání – Katecheze pro dospělé, formační setkání seniorů „La vie
Montante“, Společenství matek, setkání podávajících sv. přijímání, ministrantské schůzky,
schola. Pátek 14. září – svátek Povýšení svatého Kříže – někteří lidé z farnosti putovali na Svatý
Kříž do Pietrowic Wielkich. Během roku 2012 byl opraven sokl kostela a na faře byla v 1. patře
vybudována nová kuchyně. V neděli 18. listopadu se mší svatou v 10,00 hod. slavilo 100. výročí
konsekrace rozšíření kostela sv. Stanislava v Bolaticích. Mši svatou celebroval biskup František
Václav Lobkowicz. U této mše byla udělena svátost biřmování. V neděli 25. listopadu jsme slavili
Ježíše Krista Krále, vítěze nad zlem, nad smrtí. V sobotu 1. prosince se na hasičárně uskutečnilo
tradiční pletení adventních věnců, které byly při večerní mši svaté požehnány. Po celou dobu
adventní v úterý, středu, čtvrtek a pátek v 6,30 hod. probíhaly rorátní mše svaté pro děti.
V sobotu 22. prosince byla sloužena mše svatá za naši obec a její obyvatele u příležitosti 762.

výročí první písemné zmínky o obci Bolatice. 26. prosince bylo připraveno v 15,00 hod. ve
skanzenu představení „Živý Betlém“.
V roce 2012 bylo ve farnosti uděleno 28 křtů, k 1. sv. přijímání přistoupilo 31 dětí a 3 dospělí, 13
sňatků bylo uzavřeno v kostele, 33 lidí přijalo svátost biřmování a proběhlo 36 pohřbů. Během
celého roku bylo podáno 60 000 ks hostií, náklady na měsíčník Studánka byly ve výši 72 000 Kč.
V roce 2012 byly výdaje ve farnosti ve výši 1.197 000 Kč, příjmy činily 1.223 000 Kč, zůstatek do
roku 2013 byl ve výši 26 000 Kč.

TTC Bolatice – stolní tenis
V roce 2012 měli stolní tenisté tři družstva, která hrála v mistrovských soutěžích. Družstvo
Bolatice „A“ hrálo ve složení Zdeněk Harazim, Vítězslav Burdík, Hubert Vavřínek, Kamil Musiol,
Jan Polák a v krajské soutěži se umístilo na 3. místě. Družstvo Bolatice „B“ hrálo ve složení Jan
Polák, Petr Kramář, Jakub Rataj, Jiří Ricka a v okresním přeboru 1. třídy se umístilo na 5. místě.
Družstvo Bolatice „C“ hrálo ve složení Tomáš Schimetzek, Marek Jařab, Jan Kostřica, Michal
Suchánek a v okresním přeboru 1. třídy skončilo na 9. místě. Jedno družstvo hrálo podnikovou
soutěž, kde reprezentovali firmu RKL Opava. Družstvo ve složení Tomáš Schimetzek, Hubert
Vavřínek, Jan Kostřica, Marek Jařab hrálo 2. ligu a bez jediné porážky postoupilo do 1. ligy.
Změny v oddíle nastaly v sezoně 2012/2013. Po rozpadu oddílu v Dolním Benešově přestoupili
do Bolatic Martin Wilk, František Laburda a Michal Wollný z Mittalu Ostrava.

Futsalový klub Shooters Bolatice
Rok 2012 byl pro klub bojem o přežití. Tým „A“ si vedl dobře, ale musel se potýkat
s nedostatkem „klíčových“ hráčů, kteří byli zraněni, a tak nastupovali náhradníci. Družstvo se
umístilo na 9. místě z celkem 16 týmů, a to znamenalo opět start v další sezoně v krajském
přeboru. Záložní „B“ tým nastoupil do II. třídy ostravské soutěže. I tento tým se potýkal s velkou
absencí, ale nakonec získal 11. místo z celkového počtu 16 týmů. Před vánočními svátky
uspořádal klub „Vánoční shooters cup“, který byl otevřen i pro kluby z okolních vesnic z důvodu
malého zájmu bolatických týmů.

Klub turistů
V roce 2012 měl klub 40 členů a uskutečnil řadu akcí za poznáním blízkého okolí i vzdálených
krajin. Nejdůležitější akcí byla „Bolatická 20“, které se z důvodu nepříznivého počasí zúčastnilo

pouze 60 běžců a 80 chodců. 24. dubna se členové aktivně zapojili do Dne Země a čistili
studánku a její okolí v Důlku. Nejhodnotnější akcí byl zájezd na Slovensko do Terchové a výstup
Jánošíkovými dierami na Rozsutec, který se uskutečnil v květnu. Ve dnech 11. – 13. srpna se
turisté účastnili Pochodu pre všetkých v Dol’anech na Slovensku. Týden předtím (4. – 9. 8.)
vystoupili někteří turisté na vrchol Grand Paradiso (4061 m. n. m.). Účastnili se dožínkového
průvodu a v rámci Evropského týdne mobility podnikli výlet na kolech ke Kružberku. Ke konci
září projížděli na kolech pod tatranskými velikány, 6. – 8. října zdolávali vrcholy v Tatrách. 24. a
25. listopadu poseděli s opavskými cestovateli na Švýcárně, 23. prosince pochodovali do Bělé na
„forele“ a 29. prosince podnikli zájezd na Praděd.

Svaz chovatelů poštovních holubů
Závodní sezona se i v roce 2012 skládala z 21 závodů – Chrudim, Praha –Dubeč, Plzeň,
Chomutov, Gotha, Cheb, Aschafenburg, Koblenz, Kratzenburg, Ooostende, Stará Voda,
Helmstedt, Bochov. V těchto závodech se na 1. místě umístil p. Emil Vitásek z Borové, 3. místo
obsadil p. Rudolf Duda z Bolatic, 4. místo p. Karel Konečný z Bolatic, na 6. místě se umístili
p. Florián a p. Tomíček z Borové a 11. místo patřilo p. Richardu Kramářovi z Bolatic.
Závodní sezona holoubat se skládala z 5 závodů – Brno, Přelouč, Poděbrady, Praha – Dubeč.
V této soutěži se na 1. místě umístili p. Florián a p. Tomíček z Borové, na 2. místě p. Rudolf Duda
z Bolatic, 4. místo obsadil p. Karel Konečný z Bolatic a 6. místo p. Richard Kramář z Bolatic.
Celá sezona proběhla dobře až na jednu smutnou událost, 14. září zemřel dlouholetý a úspěšný
chovatel p. Richard Zajíček z Chuchelné.
V prosinci se chovatelé Vitásek, Duda, Florián a Tomíček zúčastnili se svými holuby oblastní
výstavy v Krásném Poli.

Hokejový klub Bolatice
V průběhu 8. ročníku se soutěž rozšířila na 17 týmů, a tak na hráče čekalo 32 zápasů. Mužstvo
HC Bolatice skončilo na 6. místě s 35 body a s bilancí – 16 výher, 3 remízy a 11 porážek.
V průběhu letní přestávky probíhala jednání, byly přijaty 3 další týmy, a tak 9. ročník začal s 20
účastníky.
V 8. ročníku nastupovalo mužstvo ve stejném složení, ale na začátku 9. ročníku došlo ke
změnám. Pravidelně začal nastupovat Petr Motyka, vrátil se Tomáš Duda a připojil se Daniel
Ďuriška. Po zranění brankáře Robina Obrusníka ho zastoupil Tomáš Balarin.

Sestava mužstva HC Bolatice vypadala následovně:
- brankáři – Robin Obrusník, Tomáš Balarin, Martin Bortlík
- obránci – Pavel Otáhal, Jiří Bortlík, Libor Sněhota, Pavel Nevřela, René Kamrád
- útočníci – Radek Motyka, Lukáš Wittek, Tomáš Boček, Marek Kalužík, Lukáš Návrat, Jan
Vehovský, David Konupka, Petr Motyka, Tomáš Duda, Daniel Ďuriška.
V dubnu se hokejisté zúčastnili akce Den Země a pročistili cestu na Vyhlídku.

Šachový klub 1935
V roce 2012 měl šachový klub 23 členů, z toho 13 členů aktivních (4 mládežníci aktivní), další
žáci (12, neregistrovaní) navštěvovali šachový kroužek ve škole a společně s registrovanými se
účastnili různých mládežnických turnajů v okrese Opava. Jako každý rok byl ve škole uspořádán
velikonoční a vánoční šachový turnaj, každého se účastnilo okolo 15 žáků.
14. dubna se v Okresním přeboru jednotlivců do 10 let na 5. místě umístil Tomáš Kučera,
na 6. místě skončil Přemek Řehánek; v kategorii do 18 let obsadil 1. místo Ondřej Duda.
24. listopadu se uskutečnil 1. Turnaj OP přeboru. V kategorii do 10 let obsadil 3. místo Přemek
Řehánek, 4. místo Tomáš Kučera a na 6. místě skončil Štěpán Elbl. V kategorii do 13 let obsadil
Petr Latka 7. místo. V kategorii do 18 let získal 3. místo Ondřej Duda, 5. místo David Kampík a
6. místo Radomír Nový. 2. Turnaj OP přeboru se uskutečnil 15. prosince. V kategorii do 10 let
skončil na 3. místě Přemek Řehánek, na 4. místě Tomáš Kučera a na 6. místě Štěpán Elbl.
V kategorii do 13 let obsadil 8. místo Petr Latka. V kategorii do 18 let si dobře vedli Ondřej Duda
(3. místo), Radomír Nový (4. místo), David Kampík (9. místo). 12. prosince se uskutečnil Okresní
přebor škol, v kategorii 1. – 5. třída soutěžili – Petr Latka, Přemek Řehánek, Tomáš Kučera,
Štěpán Elbl, kluci obsadili 1. místo!
13. prosince soutěžili ve stejném přeboru v kategorii 6. – 9. třída – Radomír Nový, Sebastián
Švan, Jonáš Michalík, Ondřej Nový. Toto družstvo skončilo na 5. místě.
V historických tabulkách okresu (od r. 2002) je bolatická škola v kategorii 1. – 5. třída na 1.
místě, v kategorii 6. – 9. třída na 3. místě!
Starší šachisté hráli Okresní přebor, ve kterém skončili na posledním místě a sestoupili tak do
Okresní soutěže. Reprezentovali je – Milan Sněhota, Jan Káč, Josef Stareček, Miroslav Vavroš,
Pavel Pavera, Florián Plaček, Gerhard Dihel, Ondřej Duda, Libor Barvenčík, Alfons Pašek,
Radomír Nový. Všechna soutěžní utkání byla odehrána v klubovně OÚ Bolatice, tréninky
probíhaly každý pátek v pohostinství Pod Kostelem.

Členové klubu se zapojili do akce Den Země údržbou alejí na polních cestách, opravili latě a
ochranné plátno u stromků.

Volejbalový klub Bolatice
Členové se i v roce 2012 zúčastnili Ostravské volejbalové ligy. V sezoně 2011/2012 se smíšené
družstvo umístilo na 10. místě z celkového počtu 23 týmů. Po ukončení základní části sezony
2012/2013 se družstvo dostalo do lepší poloviny 20 účastníků třetí ligy. Volejbalisté se zúčastnili
turnajů v okolních obcích – v Kobeřicích, Chuchelné, Štítině, v Dolním Benešově (získali
2. místo), ve Vřesině (opět zisk 2. místa). V roce 2012 uspořádal klub po delší pauze 2 celodenní
halové turnaje smíšených družstev, kterých se účastnili nadšenci místní i z okolních vesnic.

Airsoft Team Bolatice
V roce 2012 se tým přejmenoval ze Sabotage Team Bolatice na Military Airsoft Team Bolatice
(M.A.T.B.). Tým měl 13 lidí, z toho 4 lidé jsou i členy military oddílu. Obci pomáhali při akcích
Pochod za zdravím, Den Země. Rovněž provozovali střeleckou hru airsoft, uskutečnili nějaké
bitvy v Křeménkách, získali kontakty v Havířově, Kravařích, Štěpánkovicích.
Military oddíl, jehož vedoucím je Michal „Eddie“ Adamec, dohlížel na pořádek a bezpečnost
v obci, provedl např. skryté pozorování průmyslové zóny, noční patroly v okolí obce, utajený
přesun v obci spojený s kontrolní činností podezřelých činností apod. Členové oddílu také získali
horolezecké vybavení, díky kterému mohou být nápomocni např. při řešení určitých krizových
situací.

Český svaz chovatelů včel
Předsedou svazu byl v roce 2012 p. Josef Benek, místopředsedou p. Pavel Gazda, pokladníkem
MVDr. Jiří Chřibek a jednatelem p. Marek Hollesch. Činnost svazu řídil čtyřčlenný výbor, který se
pravidelně scházel v restauraci U Štiky v Dolním Benešově. Členové výboru se zúčastnili
4. března Aktivu OO Opava – přednáška MVDr. Klímy v Hradci nad Moravicí, ve dnech 5. – 7.
října se zúčastnili výstavy „Život na zahradě“ v Ostravě na Černé louce a 24. listopadu navštívili
seminář pro funkcionáře ZO ČSV v Hradci nad Moravicí. 6. března zorganizovali „Výroční
členskou schůzi“ v restauraci Pod Kostelem v Bolaticích.
Včelařská sezona byla z hlediska produkce medu rozkolísaná. V ZO bylo provedeno jarní
přelíčení včelstev, monitoring a prevence proti přemnožení roztoče. Členové spolku vypomáhali

při výstavě „Život na zahradě“ v Ostravě a díky dotacím z OÚ Bolatice, Chuchelná a Dolní
Benešov zakoupili inseminované a volně spářené matky ke genetické obměně, zušlechtění a
zkvalitnění včelích chovů. Na podzim (27. listopadu) uspořádal výbor v restauraci Pod Kostelem
přednášku „Provoz na včelí farmě“, kterou připravil člen Cechu profesionálních včelařů Ing.
Břetislav Pravda z Holasovic. Byli přijati 3 noví členové – Karel Kermes, Jiří Dastík (oba z Bolatic)
a Jindřich Štefek z Chuchelné. Díky příchodu tří nových mladých členů klesl průměrný věk
včelařů ZO z 61 na 60,25 let.
V ZO bylo evidováno 33 včelařů, z toho 13 z Bolatic a Borové, 12 z Dolního Benešova a 8
z Chuchelné. Celkem bylo zimováno 446 včelstev, z toho 195 v Bolaticích. Vytočeno bylo 7254 kg
medu. Výnos vosku byl 215 kg, počet kočovných vozů byl 8 a počet vychovaných matek byl 131.

Burianky
Také v roce 2012 reprezentoval soubor Burianky obec Bolatice jak v České republice, tak
v zahraničí. V lednu vystoupil v Polsku, v únoru se zúčastnil XIV. národního krojovaného plesu
v Praze. V březnu obohatil program na akci Velikonoce na zámku v Kravařích, v Opavě vystoupil
na Vítání jara a v Dolním Benešově předvedl svá vystoupení na čtení s paní Annou
Malchárkovou. Koncem dubna vystoupily Burianky ve skanzenu na akci Stavění máje, v květnu
odjeli členové souboru na soustředění a vystoupili ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
V červenci se zúčastnili hlučínských slavností a slavností ve Velkých Hošticích. V říjnu zazpíval
soubor opět na akci ve Velkých Hošticích a v prosinci vystoupily Burianky na Vánočních trzích
v KD Bolatice, na akci Vánoce na zámku v Kravařích a zazpívaly koledy v našem skanzenu.

Letecko modelářský klub Bolatice
V roce 2012 měl tento klub okolo 10 členů z řad dospělých i mládeže, kteří se zúčastnili různých
mezinárodních akcí. Na přelomu července a srpna to byl 8. ročník mezinárodního svahového
poletování s maketami větroňů RETROPLANE 2012 v Rakousku (Spitzerberg). Této akce se
zúčastnili Stanislav Šimeček, Erik Herudek a Vít Bumba s rodiči, který byl nejmladším aktivně
létajícím účastníkem. Ve dnech 2. – 5. srpna proběhly Donovalské průlety na Slovensku (již
12. ročník). Ve dnech 18. – 20. května a 14. – 16. září se uskutečnil 1. ročník RETROKLÁNÍ 2012
v Bolaticích. Účastnili se ho jak modeláři z České republiky, tak ze zahraničí.

Prezentace obce na veřejnosti
Obec se v roce 2012 nezúčastnila žádné soutěže ve srovnávání kvality života, ale i tak byl tento
rok pro obec i její občany velmi úspěšný.
Velice úspěšné jsou u veřejnosti kulturně-společenské akce, které pořádá obec či spolky a
organizace – např. Obecní ples, Vítání jara, Rozloučení s masopustem, Stavění máje, Dožínky,
Den strašidel atd.
Obec prezentovali i reprezentovali úspěšní sportovci – fotbalisté, hasiči, hokejisté, futsalisté,
stolní tenisté, atleti, sportovci věnující se voltiži, karate atd. Velký úspěch měla vystoupení
mužského tanečního souboru Bobři, bolatických seniorek a souboru Burianky.
K výrazné prezentaci obce přispěly i články v regionálním tisku a v Českém rozhlase Ostrava,
k propagaci přispěly i záznamy akcí na hlučínské televizi www.hlucinsko.tv a na internetových
stránkách Sdružení obcí Hlučínska www.hlucinsko.eu.
Během návštěvy přátel z Královského města Slaný (26. září) byl veřejnosti promítán nový
dokumentární film o obci Bolatice.
Důležitým prvkem prezentace obce jsou internetové stránky www.bolatice.cz.

Projekty obce v roce 2012
V roce 2012 obec připravila a podala několik projektů – žádostí o dotace:

Úřad vlády
- Bezbariérová trasa Bolatice – žádost byla podpořena – obec získá v roce 2013 1,38 mil. Kč

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
- 48TI Bolatice – infrastruktura ul. Družstevní, nové bytové domy – žádosti bylo vyhověno

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
- Oprava soklu kostela sv. Stanislava v Bolaticích – žádosti bylo vyhověno
- Obměna stanové základny Dětské organizace KONDOR Bolatice – žádosti bylo vyhověno, ale
nebyla přijata z důvodu nedostatku financí ze strany KONDORu na dofinancování akce
- Pořízení nového Územního plánu obce Bolatice – žádosti bylo vyhověno
- Povodňové škody v roce 2011 – žádosti bylo vyhověno

Program rozvoje venkova ČR – MAS Hlučínsko
- Rozšíření expozice skanzenu v Bolaticích – žádosti bylo vyhověno
- Suchou nohou za poznáním bolatických poldrů – žádosti bylo vyhověno

Nadace OKD
- Hlukfest 2012 – žádosti nebylo vyhověno
- Týden knihoven 2012 – Nebojte se (do) knihovny! – žádosti nebylo vyhověno

Základní škola a Mateřská škola Bolatice
Součástí právního subjektu byla základní škola, školní družina, školní jídelna a mateřská škola
včetně odloučeného pracoviště na Borové.
Zřizovatelem byla obec Bolatice. Ředitelkou ZŠ byla Mgr. Dagmar Tielová, statutárním
zástupcem byl Mgr. David Neuvald. Zástupkyní ředitelky pro úsek MŠ byla pí Věra Návratová,
vedoucí školní jídelny pí Zdeňka Ballarinová. Školská rada pracovala do konce roku 2011 v tomto
složení – Ing. Kamil Mašík, MUDr. Renáta Kupková, Ing. Erik Herudek, pí Jana Šimečková, Mgr.
Pavla Franková, Mgr. Jana Halfarová. Od roku 2012 byli členy Školské rady – Ing. Kamil Mašík, p.
Kristian Uvara, Mgr. Jana Halfarová, Mgr. Pavla Franková, pí Jana Šimečková, pí Monika
Flajšerová.
Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo ZŠ celkem 363 žáků v 17 třídách, nižší stupeň (1. – 5.
třída) 216 žáků, vyšší stupeň (6. – 9. třída) 147 žáků. Do MŠ bylo zapsáno 168 dětí v sedmi
odděleních (7. oddělení je umístěno na Borové). Školní družinu navštěvovalo 75 žáků ve třech
odděleních, školní jídelna vařila cca 500 obědů denně pro žáky ZŠ, MŠ, zaměstnance a cizí
strávníky.
Ve škole pracovalo 25 pedagogů, z toho 2 nekvalifikovaní. Účetnictví pro celou organizaci vedla
pí Kristina Bolacká, hospodářkou školy byla pí Marta Antošová, která také vyřizovala běžnou
korespondenci, starala se o vedení školní matriky a měla na starosti inventarizaci majetku školy.
O úklid školních budov, tělocvičny a sportovní haly se staralo 5 uklízeček. O údržbu budov a
prostoru areálu školy se starali dva školníci – p. Josef Kozelek, p. Teodor Ballarin.
V roce 2012 činil průměrný prospěch 1,409. Vycházející žáci šli na tyto školy:
- gymnázia – 4 žáci
- střední odborné školy – 24 žáků
- 4-leté obory s maturitou – 4 žáci
- 3-leté učební obory – 10 žáků
Šest žáků nižších ročníků se hlásilo ke studiu na víceletém gymnáziu. Po úspěšném vykonání
přijímacích zkoušek byla přijata 1 žákyně 7. ročníku ke studiu 6-letého gymnázia a 2 žákyně
5. ročníku byly přijaty ke studiu 8-letého gymnázia.
V tomto školním roce bylo evidováno 17 integrovaných žáků.
Ve školním roce 2011/2012 se žáci zúčastnili mnoha soutěží a olympiád. V zeměpisné soutěži
EURORÉBUS se nejvíce dařilo Patriku Kozlovi (9.B), který postoupil do republikového kola
v Praze z výborného 1. místa v kraji. V soutěži jednotlivců si vybojovaly postup ještě 2 žákyně –

Michaela Kovarová (9.B) a Ivana Šimečková (7. třída). V týmu družstev školu reprezentovali –
Patrik Kozel, Matěj Stuchlík, Ondřej Duda (všichni 9.B) a družstvo žáků 7. třídy – Jiří Šefčík, Ivana
Boczková a Ivana Šimečková. Dále žáci uspěli v těchto soutěžích – 2. místo v okrese získali ve
florbalu v soutěži O pohár ministra školství, 2. místo v Mistrovství Hlučínska ve florbalu, 4. místo
v okrese v soutěži ve florbalu (3. – 5. třída), 4. místo v okrese ve vybíjené (4. – 5. třída), 5. místo
v okrese ve fotbalu McD’onalds Cup (1. – 3. třída), v dopravní soutěži získali starší žáci 2. místo
v okrese a v šachové soutěži obsadili mladší žáci 3. místo v okrese a starší žáci 5. místo v okrese.
Žáci se zapojili i do dalších sportovních soutěží – Coca Cola Cup, McD’onalds Cup (fotbal),
florbal, basketbal, volejbal, ČEZ Street Hockey Cup. Žáky nižšího stupně zaujaly soutěže, které
pro ně byly organizovány ve škole – „Švihadlový král“ a „Soutěž v házedlech“, kde mohli
předvést své umění v házení papírových vlaštovek, které si sami vyrobili. Ve škole byly
realizovány i různé projekty:
- Zajímavé učení – realizován ve šk. roce 2011/2012 a 2012/2013, vyhlášen MŠMT pod názvem
Peníze do škol (Šablony).
- Kdo kompostuje, nezlobí – cílem projektu bylo zaměřit se na třídění a kompostování
bioodpadu.
- Mistrovství Hlučínska ve florbalu – žáci se zapojili do sportovního klání, seznámili se
s pravidly florbalu, s pravidly „fair-play“ a zdravého životného stylu.
- Týden mobility – projekt pořádala Obec Bolatice. Děti ZŠ a MŠ se ho zúčastnily s učiteli a
rodiči. Projekt byl zaměřen na tyto aktivity – sledování četnosti průjezdu aut obcí, besedy
vedení obce se žáky, Malování na asfalt, koloběžkové a in-line závody, součástí byl i sběr
starého papíru.
- Recyklohraní – cílem projektu bylo zvýšit povědomí o třídění odpadů a zajistit recyklaci
drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií.
- MA 21 – zapojení se do projektu Zlepšení kvality projektu MA 21 v obci Bolatice. Úkolem
žáků bylo vytvořit plastické modely centra osady Borová.
- Podzim přišel mezi prvňáky – žáci se seznamovali s podzimem na vesnici, zaměřeno na
environmentální výchovu. Vedoucí projektu – Mgr. Jana Halfarová, Bc. Šárka Gargošová.
- Vím, kde bydlím – projekt realizován ve třídě 3.B, zaměřen na poznávání historie a současnosti
obce Bolatice. Vedoucí projektu – Mgr. Alžběta Stromská, Mgr. Marta Brandysová.
- Misie aneb učíme se pomáhat – v náboženství či školní družině zdobily děti svíce voskem,
kreslily pohledy, vyráběly různé dárečky a pekly cukroví. Všechny věci se prodávaly a výtěžek

20 686,- Kč byl zaslán do Paraguaye sestře Barboře. Projekt realizovaly – Mgr. Jana Pašková,
Marta Antošová, Marcela Halfarová, Mgr. Bohumila Hluchníková.
- Advent 2011 – A slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (J 1,14) – od úterý do pátku
proběhlo v kostele 16 rorátních mší svatých v 6,30 hod., po mši měly děti přichystanou snídani
ve školní jídelně.
Další aktivity pro žáky:
- Scénické čtení s Lukášem Hejlíkem v kině Bolatice
- v KD vystoupil pěvecký sbor z Orlové
- žáci 7. – 9. tříd navštívili divadelní představení Malované na skle v Divadle loutek v Ostravě
- v KD Bolatice si připravilo představení Divadlo Slunečnice – pro žáky 1. – 5. tříd Hledá se
Evelýna, pro žáky 6. – 9. tříd muzikálové melodie
- žáci 1. – 5. tříd zhlédli divadelní představení Popelka v divadle v Opavě
- ke konci školního roku bylo pro všechny žáky připraveno filmové představení Kocour v botách
- dívky 6. a 7. tříd se zúčastnily besedy Čas proměn (beseda o dospívání dívek)
- žákům 8. a 9. ročníku byl určen výchovný program První pomoc a žákům 2. a 6. ročníku
program Hasík
- ve dnech 5. – 10. února se žáci 7. třídy zúčastnili lyžařského výcviku v lyžařském středisku Ski
MSA Staré Hamry
- před Vánocemi byla pro žáky 9. tříd připravena beseda na téma „Setkání generací“
- Vánoční besídky – proběhly na nižším stupni
- Den mláďátek – žáci 1. tříd navštívili Školní statek v Opavě
- Den Země – akce proběhla ve spolupráci s obcí Bolatice, žáci, ale i rodiče se zapojili do úklidu
školního i obecního prostranství, dále proběhlo 2. kolo ve sběru starého papíru, celkem bylo
nasbíráno 25 800 kg starého papíru
- ukázky spalování paliv – 19. dubna předvedli zástupci výzkumného energetického centra při
VŠB – TU Ostrava v areálu školy ukázky spalování paliv
- oslavy Dne dětí – žáci vyššího stupně měli připraven program v KD – tři družstva (holky, kluci,
senioři) soutěžila v různých disciplínách, po skončení programu byly ve škole připraveny pro
žáky různé soutěže. Žáci nižšího stupně byli rozděleni do smíšených družstev, družstva
startovala v areálu školy, cílem byl areál skládky na Borové, na trase byla pro děti připravena
stanoviště s úkoly.
- Dravci – společnost Zayferus předvedla koncem května v areálu školy zástupce dravých ptáků,

žáci si mohli prohlédnout 30 dravců, při ukázkových letech byly k vidění útoky dravců na atrapy
zvířat tažené navijákem, dosedy dravců na ruku nebo krouživé lety těsně nad hlavami dětí
- ZOO Ostrava – žáci 4.A, 8. a 9. tříd navštívili ZOO Ostrava, kde byl pro ně připraven
interaktivní program, pak následovala volná prohlídka
- žáci 5. ročníku navštívili Planetárium v Ostravě a Hornické muzeum v Ostravě

Aktivity školy:
V rámci projektu COMENIUS začala škola připravovat program nový ve spolupráci
s partnerskými školami, kterými jsou – Grund- und Gemeinschaftschule der Stadt Rendsburg
Europaschule, Německo, C. E. I. P. Los Llanos Torrox Costa ve Španělsku a Oundle School ve
Velké Británii. Ve dnech 26. 9. – 4. 10. se 10 žáků zúčastnilo výměnného pobytu v polských
Rudách. V únoru pak navštívila naši školu skupina žáků z polských Rud.
Škola zapojovala své žáky v zájmových útvarech – ve škole fungovalo přes 20 kroužků.
Škola spolupracovala s mládežnickou organizací KONDOR, s SDH Bolatice, SDH Borová a s FK
Bolatice.
Pro rodiče byly kromě Pohovorů s rodiči připraveny i Dny otevřených dveří. Začátkem února byl
pro rodiče uspořádán Společenský ples. Někteří žáci vystoupili na akci obce Bolatice Vítání jara.
V červnu proběhlo v KD za přítomnosti rodičů a pana starosty rozloučení s vycházejícími žáky.
V květnu 2012 navštívila školu tříčlenná školní inspekce. Nebyly zjištěny žádné chyby ani
nedostatky.

Školní družina
Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo školní družinu 75 dětí z 1. – 4. tříd ve třech
odděleních, na kterých pracovaly vychovatelky Marcela Halfarová, Petra Ballarinová a Marta
Antošová. Nejmladší oddělení pracovalo na projektu „Začít spolu“, střední „Vyplouváme“ a
nejstarší oddělení na projektu „Kluci a holky z jedné družiny“. Mezi akce školní družiny
v průběhu celého školního roku patřily – Vítání prvňáčků, Loučení s podzimem, návštěva
bolatického skanzenu, mikulášská nadílka, Vánoce u nás doma, zimní olympiáda, výtvarná
soutěž Moje nejoblíbenější zvířátko, oslavy Dne dětí, charitativní akce na pomoc chudým dětem
v Paraguayi a netradiční výtvarné techniky – práce s keramikou, batikování textilu, papírové
pletení.

Mateřská škola
Od září 2011 došlo k navýšení kapacity mateřské školy. Bývalá kotelna byla přestavěna na novou
třídu pro 25 dětí. Také v MŠ Borová došlo k navýšení na 25 dětí přestavbou sociálek a drobnými
úpravami.
V MŠ pracovalo 13 pedagogických pracovnic, z toho 1 na zkrácený úvazek. Byly přijaty 3 nové
učitelky.
Zástupkyní ředitelky pro úsek MŠ byla pí Věra Návratová. O úklid se staralo 6 uklízeček, které
zajišťovaly i výdej stravy na jednotlivých třídách.
Mateřská škola pracovala podle školního vzdělávacího programu „Ty se mnou, já s tebou, my
všichni společně“. Jednotlivé třídy měly své vlastní třídní vzdělávací programy.
V tomto školním roce navštěvovalo MŠ 168 dětí, které byly ve třídách rozděleny podle věku (MŠ
Borová je smíšená). DO ZŠ odešlo 54 dětí a 12 rodičů požádalo o odklad školní docházky. Dvě
děti byly vedeny jako integrované.
Pro děti probíhaly v odpoledních hodinách tyto kroužky – Flétnička, Hallo, Logopedická poradna,
Klubíčko. V rámci dopoledního programu byly pro děti připraveny tyto akce – divadelní
představení v MŠ, návštěva kouzelníka, starší děti zhlédly pohádku Ošklivé káčátko v Divadle
loutek v Ostravě, mikulášská nadílka, Vánoce v MŠ, Den dětí – děti zhlédly v kině pohádku Víla
Zvonilka, kromě nejmenších dětí jely ty ostatní včetně Borové na výlet do ZOO Ostrava, všechny
děti navštívily Jo-Jo park v Ostravě, předškoláci navštívili Planetárium v Ostravě, knihovnu,
solnou jeskyni, obecní úřad, zvěrolékaře MVDr. Špánka, 1. třídu ZŠ a školní družinu. 31 dětí se
zúčastnilo plaveckého výcviku v Aquaparku v Kravařích a 29 dětí absolvovalo lyžařský výcvik na
Vaňkově kopci. Všechny děti se účastnily ukázky dravců v areálu ZŠ a zapojily se do projektů
„Vidím dobře“ a „Zdravá očka“, v rámci kterých proběhlo vyšetření zraku dětí.
Pro děti a zákonné zástupce byly v rámci tříd připraveny tyto akce – výroba „Skřítků
podzimníčků“, předvánoční posezení, Den matek, večerní putování za skřítky, přednáška PhDr.
Renáty Koláčkové na téma „Školní zralost“, koncert flétniček, informativní schůzky spojené
s ukázkou práce s dětmi, slavnostní rozloučení s předškoláky, malý předškolák (6 lekcí společné
přípravy na školu), indiánské rozloučení se školním rokem (akce proběhla na školní zahradě a
zúčastnilo se jí okolo 100 dětí). MŠ Borová si navíc připravila masopustní průvod Borovou,
divadlo pro veřejnost, sportovní odpoledne na skládce, čarodějnické dopoledne, návštěvu hřiště
u Bully arény Kravaře.

Mezi akce pro veřejnost patřily – Malování na asfalt, koloběžkové závody (v rámci ETM),
Drakiáda, Vítání jara, Vítání občánků, vystoupení pro seniory, Maškarní ples, Cesta za pohádkou
(byla přeložena na září z důvodu nepříznivého počasí). MŠ Borová připravila ve spolupráci
s Osadním výborem Drakiádu, Maškarní rej a program na Kácení máje.
Spolupráce se zákonnými zástupci byla velmi dobrá a někteří rodiče se také ochotně zapojili do
organizování akcí pro rodiče z obce. Dále MŠ spolupracovala s SDH Bolatice, SDH Borová a
Dětskou organizací KONDOR.

Školní jídelna
Zajišťovala celodenní stravování dětí MŠ, žáků ZŠ, zaměstnanců organizace, vařila obědy pro
seniory a zaměstnance OÚ (cca 65 obědů). Dále zajišťovala pitný režim pro děti v MŠ a školní
družině. Pracovnice kuchyně se podílely na zajišťování akcí školy nebo akcí obce Bolatice.
K Vánocům, Velikonocům nebo Dni dětí byly dětem připravovány balíčky ze sponzorských darů
dodavatelů potravin.

Technické služby Bolatice, s.r.o. (TS)
Rok 2012 byl desátým rokem činnosti Technických služeb Bolatice, bohužel nejhorší z finančního
hlediska.
Začátkem roku proběhla úplná rekonstrukce sociálního zařízení pro veřejnost v budově Domu
obchodů a služeb. Dále byly opraveny omítky v suterénu budovy obecního úřadu, TS prováděly
údržbu stromů a keřů na území celé obce, byly vyměněny vodoměry v rodinných domcích,
v zimě uklízeli pracovníci TS sníh z komunikací a chodníků v obci. V areálu základní školy
proběhla náročná demolice železobetonového násypníku, byly opraveny všechny brány na
novém i starém hřbitově, začaly nutné úpravy na všech vrtech zásobujících Bolatice pitnou
vodou, bylo zbudováno nové parkoviště v areálu hasičské zbrojnice na Borové, pracovníci TS
dále zrekonstruovali vstup do budovy obecního úřadu, udržovali zelené plochy, v areálu
sběrného dvora začali s výstavbou a vybudovali přístřešek na nebezpečné látky. Opravovali
lavičky v obci, udržovali vodovodní a kanalizační sítě, zrekonstruovali chodník na ul. Družstevní,
část nového chodníku na ul. Nádražní, dokončili rekonstrukci chodníku na ul. Svobody. Byla
provedena demolice stávající budovy sociálního zařízení v areálu FK Bolatice a postavena
základová deska pro nové veřejné záchodky. Před prvním sněhem byla zrekonstruována část
chodníku na ul. Padoly.
Výnosy za rok 2012 byly ve výši 9 611 756 Kč, z čehož 8 885 474 Kč bylo fakturováno obci (92%).
Náklady měla firma ve výši 10 110 836 Kč. Ztráty firmy v roce 2012 činily 499 080 Kč. Spotřeba
pohonných hmot v roce 2012 činila 404 266 Kč, byly zakoupeny ochranné pomůcky za 64 022
Kč, leasingy činily 751 644 Kč, mzdové náklady byly ve výši 3 966 783 Kč.
V roce 2012 pracovalo u TS 18 stálých pracovníků, z toho 2 THP, v průběhu letních prázdnin se u
TS vystřídalo 22 brigádníků.

Úspěchy bolatických občanů v roce 2012
- Martin Fus – dosáhl v roce 2012 výborných výsledků v karate v soutěži mužů Karate-Kumite
- Petr Langer – mistr světa v požárním sportu na Mistrovství světa akademiků a juniorů - Plovdiv
- Veronika Nováková – Voltižní družstva Albertovec – mistryně ČR ve voltiži
- Nela Stříbná – mistryně ČR ve voltiži
- Kateřina Kocurová – mistryně ČR ve voltiži
- sestry Ivona a Denisa Krejčiříkovy – vítězky maratonu ČR v extrémním horském maratonu
dvojic
- Vojtěch Schneider – dosáhl v roce 2012 výborných úspěchů v běhání

Ekonomické údaje
Hospodaření obce za rok 2012
- obec měla schválený rozpočet ve výši

73 863 225,01 Kč

- po úpravě činil rozpočet

83 484 027,48 Kč

- skutečnost k 31. 12. 2012

79 437 816,55 Kč

- vydání dle schváleného rozpočtu činila

73 863 225,01 Kč

- vydání upraveného rozpočtu činila

83 484 027,48 Kč

- skutečná vydání k 31. 12. 2012

79 437 816,55 Kč

Hospodaření sociálního fondu za rok 2012
- příjmy podle rozpočtu činily

150 000,00 Kč

- příjmy ve skutečnosti činily

177 595,77 Kč

- vydání podle rozpočtu byla ve výši

150 000,00 Kč

- vydání ve skutečnosti byla ve výši

134 978,00 Kč

Zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2012 byl 49 106,97 Kč.

Fond rozvoje bydlení I.a II. v roce 2012
- počáteční stav FRB I. + II. k 1. 1. 2012

984 344,84 Kč

- zůstatek na účtu FRB I. + II. k 31. 12. 2012

1 421 408,38 Kč

Získané dotace v roce 2012
- dotace od Úřadu práce pro „VPP“

26 960,00 Kč

- finanční dar od MSK na komunální odpad

20 000,00 Kč

- dotace na „PAP – pomocný analytický přehled“

70 000,00 Kč

- dotace „Volby 2012 do Senátu a zastup.“

104 640,00 Kč

- dotace „Regener. urban. krajiny 2012“

920 499,75 Kč

- dotace „48TI ul. Družstevní“

2 400 000,00 Kč

- dotace pro ZŠ – průtokový transfer

728 552,40 Kč

- dotace „Rekonstrukce ZŠ – poslední etapa“

16 178 994,52 Kč

- dotace „Na odstranění povodňových škod“

178 917,00 Kč

- dotace od MSK „Na akceschopnost hasičů“

159 900,00 Kč

Dotace celkem: 20 788 463,67 Kč.

Pohledávky za odběrateli celkem k 31. 12. 2012

2 060 760,99 Kč

Pohledávky za správními poplatky k 31. 12. 2012

4 950,00 Kč

Zůstatek úvěrů celkem k 31. 12. 2012

24 616 329,00 Kč

Hospodaření ZŠ a MŠ Bolatice
- celkové výnosy

28 345 813,61 Kč

- celkové náklady

28 182 395,26 Kč

Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 163 418,35 Kč byl rozdělen takto:
Fond odměn

60 000,00 Kč a

Fond rezervní

103 418,35 Kč.

Závěr
Další rok je za námi. Do kroniky přibyl zápis tentokrát za rok 2012. Byl to rok velmi významný.
Obec se sice nezapojila do žádné soutěže, ale zato se rozhodla ještě více pomáhat zdravotně
postiženým spoluobčanům. Obec zapojila rodinu Joškových do akce rádia Impuls „Pošli to dál“.
Poté se v obci zvedla obrovská vlna solidarity a spousta občanů i firem pomohla zlepšit jejich
život.
Velmi úspěšní byli mladí občané Bolatic a Borové, kteří dosahovali výborných výsledků v různých
sportech. Nejúspěšnější byl Petr Langer z Borové, který se stal mistrem světa v hasičském
sportu.
V tomto roce byla zahájena rekonstrukce ul. Zahradní, byla vybudována nová komunikace pro
nové bytové domy na ul. Družstevní, na střeše Domu obchodů a služeb byla zbudována
fotovoltaická elektrárna. Od 1. července 2012 začala platit obecně závazná vyhláška o zákazu
používání některých paliv.
V tisku se objevila spousta novinových článků, které jsou přílohou kroniky. Objevily se v těchto
novinách – Region Opavsko, Deník, MF Dnes. Také jsou přílohou kroniky fotografie, které byly
pořízeny ze společenských a kulturních akcí.
Chtěla bych moc poděkovat panu starostovi Mgr. Herbertu Paverovi, paní Janettě Gratzové a
panu místostarostovi Martinu Bortlíkovi za pomoc při tvorbě kroniky, bez níž si svou práci
nedokážu představit.
Závěrem chci jen poznamenat, že bych si moc přála, aby ubylo takových lidí, kteří závidí, pořád
nadávají a všechno jim vadí. Naopak bych obci přála, aby měla občany, kteří pečují o svou obec
a pomáhají druhým. Vedení obce přeji mnoho elánu, dobrých nápadů a především pevné nervy!
Ať jsou Bolatice stále tou obcí, ve které stojí za to žít! Všichni jsme na svou obec právem hrdí!

Mgr. Ivana Kramářová, kronikář

