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Rok 2014
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 Řecko. Lotyšsko se stalo 18. členem eurozóny. Byl zveřejněn
seznam kandidátů na prezidenta Slovenska a byla zrušena Lidová strana – Hnutí za
demokratické Slovensko. Zemřel portugalský fotbalista Eusébio.

7. února byly zahájeny zimní olympijské hry v ruském Soči, které skončily 23. února. 18. února
vypukly naplno nepokoje na Ukrajině. Ve Vatikánu se konala konzistoř se jmenováním nových
kardinálů.

Začátkem března byly v USA předány Ceny Akademie Oscar. V ruském Soči byly zahájeny zimní
paralympijské hry. 8. března zmizelo nad Thajským zálivem letadlo letu Malaysia Airlines 370
s 239 osobami na palubě, zřejmě se zřítilo v oblasti Indického oceánu. Krymský parlament
přijal rozhodnutí o připojení Krymu k Rusku. Vznik Republiky Krym byl uznán v krymském
referendu. V Srbsku se konaly parlamentní volby. Kometa 17P/Holmes prošla perihéliem.
Slovenským prezidentem byl zvolen Andrej Kiska, který v druhém kole prezidentských voleb
porazil Roberta Fica.

V dubnu zvítězila v maďarských parlamentních volbách strana Fidesz. Byla ukončena podpora
operačního systému Windows XP a kancelářského balíku Microsoft Office 2003. Nedaleko

korejského ostrova Čedžu se potopil trajekt. Utopilo se více než 300 lidí, většinu tvořily
dospívající děti, které cestovaly na školní výlet. V Římě byli kanonizováni Jan XXIII. a Jan Pavel
II. Na jižní polokouli bylo možné pozorovat prstencové zatmění Slunce. Zemřeli Sue
Towsendová, britská spisovatelka, a Gabriel García Márquez, kolumbijský spisovatel a nositel
Nobelovy ceny za literaturu.

V květnu zahynulo na Balkáně 44 lidí při povodních. V Abcházii vypukly nepokoje. V Oděse
došlo k požáru budovy odborů. Uskutečnilo se referendum Doněcké lidové republiky a
Luhanské lidové republiky o samostatnosti. Přes 90 % lidí se vyslovilo pro samostatnost.
O 13 dní později podepsali zástupci Luhanské lidové republiky a Doněcké lidové republiky
dohodu o spojení a vytvoření státního útvaru „Nové Rusko“. Rusko ale ke zklamání rebelů dalo
najevo, že Donbas musí zůstat součástí Ukrajiny. 22. – 25. 5. se konaly volby do Evropského
parlamentu. Volilo se 751 europoslanců. Dalia Grybauskaiteová byla znovuzvolena litevskou
prezidentkou. V prezidentských volbách na Ukrajině byl zvolen Petro Porošenko.

V červnu abdikoval španělský král Juan Carlos I. a za svého nástupce určil svého syna Filipa,
který se stal králem Španělska jako Filip VI. V Bruselu se konal 40. summit G8. Petro Porošenko
složil prezidentskou přísahu a stal se prezidentem Ukrajiny. Prezidentem Egypta se stal po
složení prezidentské přísahy Abd al-Fattáh as-Sísí. Prezidentem Slovenska se stal Andrej Kiska,
rovněž složil prezidentskou přísahu. Vůdci vojenského převratu v Turecku z roku 1980 byli
odsouzeni na doživotí. V izraelských prezidentských volbách byl zvolen Re’uven Rivlin.
V Brazílii začalo 20. mistrovství světa ve fotbale, které vyhrálo Německo. Po pěti a půl měsících
se z kómatu probral Michael Schumacher.

V červenci se předsednictví EU ujala Itálie. Novým předsedou Evropské komise se stal
lucemburský politik a bývalý premiér Jean - Claude Juncker. V oblasti bojů na východní
Ukrajině se zřítil Boeing 777 malajských aerolinií. Všech 295 osob na palubě zemřelo.
Intenzivní raketové ostřelování Pásma Gazy nepřežilo přes 2000 Palestinců, na izraelské straně
byly ztráty nižší.

V srpnu se v Turecku konaly historicky první přímé prezidentské volby. Prezidentem se stal
premiér Recep Tayyip Erdogan. V syrské poušti byl neznámým islámským radikálem popraven

americký novinář James Foley. Jeho smrt vyvolala v západním světě vlnu pobouření.
V americkém St. Louis byl bělošským policistou zastřelen neozbrojený černošský mladík.
Protesty proti přetrvávajícímu rasismu se z Missouri rozšířily i do dalších amerických států.
Blízko L5 soustavy Slunce – Neptun prolétla meziplanetární sonda New Horizons. Předsedou
Evropské rady byl na summitu Evropské unie zvolen polský premiér Donald Tusk. Zemřel
americký herec Robin Williams (Táta v sukni).

V září byl, stejně jako James Foley v srpnu, v syrské poušti popraven neznámým islámským
radikálem další americký novinář Steven Sotloff. Počet nakažených ebolou při celoroční
epidemii se přehoupl přes 4 000. Krvácivá horečka zasáhla především západoafrické státy
Libérii, Sierru Leone a Guineu, kde podle dosavadních čísel Světové zdravotnické organizace
zabila asi 7 000 lidí. První potvrzený přenos v Evropě zaznamenali ve Španělsku, zdravotní
sestra se ale uzdravila. Britský následník trůnu Princ William a jeho manželka Kate oznámili, že
čekají druhé dítě. Britský humanitární pracovník David Haines byl popraven islámskými
radikály. Ve Skotsku proběhlo referendum o nezávislosti na Spojeném království. Pro odtržení
od Británie hlasovalo 44,7 % lidí, proti bylo 55,3 % lidí. Skotsko tak zůstalo součástí Velké
Británie. Mezinárodní koalice v čele s USA se odhodlala k leteckým úderům proti IS, což
Kurdům pomohlo odrazit nápor teroristů u syrského města Kobani. V Hongkongu vypukly
masové protesty, největší od roku 1977, které vyvolalo kontroverzní volební opatření, jímž
čínská vláda zavedla kádrování kandidátů na šéfa hongkongské vlády. Na 40 dní zmizel vůdce
Severní Koreje Kim Čong - un, poté se objevil s holí a příběhem o operaci kotníku.

V říjnu byl islámskými radikály popraven další britský humanitární pracovník Alan Henning.
Zanikla europarlamentní frakce Evropa svobody a přímé demokracie, která byla za 4 dny opět
obnovena.

V listopadu začalo v Katalánsku symbolické hlasování o nezávislosti na Španělsku. Jako
historicky první lidský stroj na kometě přistál modul Philae. Islámští radikálové popravili
humanitárního pracovníka Petera Kassiga. Na Slovensku se uskutečnily komunální volby.
V Brisbane se konal summit G20. Epidemie eboly začala pomalu ustupovat. Mistrem světa ve
formuli 1 se stal Lewis Hamilton.

V prosinci se stal druhým předsedou Evropské rady Donald Tusk. Na cestě ze Surabaje do
Singapuru se ztratilo letadlo malajské společnosti AirAsia se 162 lidmi na palubě. Zemřel
britský zpěvák Joe Cocker.

Čerpáno z: www.denik.cz
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Události u nás
Leden

- v účinnost vstoupil nový občanský zákoník
- palestinský velvyslanec Džamál al-Džamál podlehl zraněním způsobenými explozí
v jeho služebním bytě v Praze – Suchdole
- zástupci ČSSD, ANO a KDU-ČSL podepsali koaliční smlouvu
- Martin Červíček byl odvolán z funkce policejního prezidenta, na jeho místo nastoupil
Petr Lessy
- Bohuslav Sobotka byl jmenován předsedou vlády České republiky a byla jmenována
vláda Bohuslava Sobotky
- zemřel Karel Gut, hokejista, hokejový trenér a funkcionář, 3. předseda ČSLH
- zemřela česká herečka Věra Tichánková
- novým českým velvyslancem v Rusku se stal Vladimír Remek

Únor

- expremiér Petr Nečas byl obviněn z podplácení v tzv. kauze Nagyová
volba prezidenta ČR
- zemřel tanečník, herec, režisér a choreograf Richard Hes
- Sněmovna vydala pražského exprimátora Bohuslava Svobodu k trestnímu stíhání
v kauze Opencard
- zlatou a stříbrnou medaili ze Zimní olympiády v Soči dovezla rychlobruslařka Martina
Sáblíková, zlato přidala snowboardcrossařka Eva Samková, čeští hokejisté vypadli
s USA ve čtvrtfinále

Březen - zemřela filmová režisérka Věra Chytilová a herec Otakar Brousek starší

- vláda schválila prodloužení pronájmu švédských stíhaček Gripen do roku 2027
s dvouletou opcí
- vláda schválila přistoupení ČR k fiskálnímu paktu EU
- Petr Čech se stal posedmé Fotbalistou roku

Duben - novým policejním prezidentem se stal Tomáš Tuhý
- 29. dubna spáchala sebevraždu česká zpěvačka Iveta Bartošová, v blízkosti svého

domu skočila pod vlak
- ve vyprodané O2 areně koncertoval britský zpěvák Robbie Williams

Květen - v Česku se konaly volby do Evropského parlamentu. Volilo se 21 europoslanců
z celkového počtu 751
- bývalý náměstek MPSV Vladimír Šiška byl za machinace s IT zakázkami ministerstva
a za vydírání odsouzen k šesti letům vězení
- Národní památkový ústav odmítl vydat v rámci církevních restitucí hrad Bouzov
- v Bělorusku začalo Mistrovství světa v ledním hokeji, Česká republika skončila 4.
- fotbalisté Sparty získali po sedmi letech mistrovský „double“, když ovládli českou
ligu i domácí pohár

Červen - Bratislavský okresní soud rozhodl, že ministr financí Andrej Babiš je ve svazcích
někdejší tajné policie StB neoprávněně evidován coby její tajný spolupracovník
- Obvodní soud pro Prahu 1 uznal Janu Nečasovou vinou ze zneužití Vojenského
zpravodajství a udělil jí roční podmínku
- skifaři Ondřej Synek a Miroslava Knapková se stali v Bělehradu mistry Evropy ve
veslování

Červenec - největší ztrátu v novodobých dějinách utrpěla Armáda České republiky, když při
sebevražedném útoku poblíž letecké základny Bagram zemřeli 4 čeští vojáci spolu
s 12 tamními oběťmi, pátý český voják byl těžce raněn a za týden zemřel
- vláda Bohuslava Sobotky vybrala nového eurokomisaře, stala se jím ministryně pro
místní rozvoj Věra Jourová

- vláda zrušila třicetikorunové poplatky v ambulancích a lékárnách, zůstalo jen 90 Kč
na pohotovosti
- ředitelem Národní galerie v Praze se stal historik umění Petr Fajt
- tenistka Petra Kvitová vyhrála podruhé v životě Wimbledon

Srpen

- soud schválil smír ve sporu o amnestii Václava Klause, podle něhož se bývalý hradní
právník Pavel Hasenkopf nepodílel na vyhlášeném znění amnestie
- při dopravní nehodě zemřela reportérka ČT Jana Sotonová
- do kin přišla hudební pohádka Tři bratři, kterou režíroval Jan Svěrák
- po mozkové mrtvici zemřel oblíbený funkcionář a šéf teplického fotbalu František
Hrdlička

Září

- Pavel Hasenkopf podal trestní oznámení pro pomluvu na Vratislava Mynáře, který
potvrdil, že Hasenkopf je jedním z autorů amnestie Václava Klause
- ve Vilímově se zřítil most, kde probíhala rekonstrukce - 4 mrtví a 2 zranění
- Věra Jourová, kandidátka na českou eurokomisařku, získala portfolio spravedlnosti,
spotřebitelské politiky a rovnosti pohlaví
- náčelník Generálního štábu Armády ČR Petr Pavel byl zvolen předsedou vojenského
výboru NATO
- na Pražský hrad se dostal výhrůžný dopis s bílým práškem, který byl adresován
prezidentovi Miloši Zemanovi
- poslanci schválili novelu služebního zákona

Říjen

- prezident Miloš Zeman přijal demisi ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové
- Evropský parlament schválil nominaci Věry Jourové na post eurokomisařky pro
spravedlnost, spotřebitelskou politiku a rovnost pohlaví
- ve dnech 10. – 11. října se uskutečnily volby do Senátu Parlamentu České republiky,
volby do zastupitelstev obcí a do Zastupitelstva hlavního města Prahy, uspěly hlavně
ČSSD, ANO, KDU-ČSL
- žena trpící schizofrenií pobodala na Obchodní akademii ve Žďáru nad Sázavou tři
studenty a policistu, jeden ze studentů zemřel

- ve Vrběticích došlo k výbuchu muničního skladu č. 16. Na místě zahynuli dva
zaměstnanci skladu, obyvatelé přilehlých obcí museli být evakuováni
- 17. – 18. října proběhlo druhé kolo voleb do Senátu, uspěly ČSSD, ANO, KDU - ČSL
- zemřel herec a dramatik Pavel Landovský
- nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva, převzali zachránce židovských dětí sir
Nicholas Winton, slovenský premiér Robert Fico a in memoriam britský expremiér
Winston Churchill

Listopad - v dole Karviná zemřeli při otřesu tři horníci
- zemřel literární historik, jeden z největších znalců díla Petra Bezruče, Jiří Urbanec,
který se po roce 1989 významnou měrou zasadil o založení Slezské univerzity
v Opavě
- ve věku 70 let zemřel český hudebník, skladatel, zpěvák a dirigent Petr Hapka, v roce
2013 u něj propukla Alzheimerova choroba
- české tenistky vyhrály Fed Cup
- anketu Český slavík vyhráli Karel Gott, Aneta Langerová a skupina Kabát

Prosinec - k 1. prosince ochromila hromadnou dopravu v ČR a dodávky elektřiny v mnoha
regionech ledovková kalamita. Tramvaje v Praze poprvé ve své historii zažily úplné
zastavení provozu. Do normálu se vše vrátilo až 3. prosince
- ve Vrběticích došlo k dalšímu výbuchu muničního skladu č. 12. Obyvatelé v okolí byli
opět evakuováni, oba dva výbuchy byly vyšetřovány jako úmyslný trestný čin
- těsně před Štědrým dnem zemřel po dlouhé nemoci moderátor Přemek Podlaha,
který byl nejvíce znám svým pořadem Receptář
- Sobotkova vláda prosadila ve sněmovně svůj první státní rozpočet se schodkem 100
mld. Kč

Čerpáno z: www.wikipedia.org
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Počasí roku 2014
1. ledna bylo zataženo, foukal studený vítr, teploty okolo +7°C, občas spadla kapka deště.
Od 2. do 7. ledna bylo počasí podobné, oblačno, místy polojasno, teploty se pohybovaly okolo
+7°C. Od 8. do 10. ledna se během dne objevovaly dešťové přeháňky, teploty okolo +6°C,
převážně oblačno. Sobota 11. ledna byla jako na jaře, svítilo sluníčko, polojasno, +6°C.‘
13. ledna se ochladilo, ráno -1°C, přes den +3°C, oblačno. Takové počasí vydrželo do soboty
18. ledna, kdy jsem ráno naměřila -1°C, celý den byla hustá mlha, nebylo vidět ani na krok,
+5°C, večer déšť. 19. ledna od rána pršelo, pak opět mlha, ale ne tak, jak v sobotu, +6°C.
V úterý 21. ledna došlo ke změně, ráno 0°C, přes den +1°C, večer začalo mírně sněžit. 22. a
23. ledna ráno -4°C, přes den -3°C, sněhové přeháňky. 24. ledna večer spadly teploty na -11°C,
o víkendu 25. – 26. ledna bylo polojasno, v noci až -14°C, přes den -9°C. Mrazy povolily v úterý
28. ledna, kdy jsem ráno naměřila -6°C a přes den -4°C, až do 31. ledna bylo převážně oblačno,
místy polojasno.

1. února ráno byly +2°C, oblačno, přes den +4°C, večer pršelo. Od 2. do 11. února bylo počasí
podobné, oblačno, polojasno, ráno se teploty pohybovaly od 0°C do +3°C, přes den +4°C/+7°C.
Ve středu 12. února ráno -1°C, celý den bylo zataženo, sněžilo, +2°C přes den, sníh byl
uježděný. 13. února ráno -3°C, přes den +1°C, už nesněžilo, oblačno. 14. a 15. února ráno okolo
0°C, přes den +5°C, polojasno. Neděle 16. února byla velmi teplá, ráno +4°C, přes den +7°C,
zataženo, večer déšť a vítr. Od 17. do 23. února ráno +2°C, přes den se teploty pohybovaly od
+4°C do +7°C, bylo převážně polojasno, oblačno, místy i zataženo, objevily se dešťové
přeháňky. Konec února (24. – 28. 2.) byl krásně teplý, polojasný, slunečný, ráno +2°C, přes den
+10°C/+14°C.

1. března bylo opět polojasno, +14°C, stejně tak i 2. března. Takové počasí vydrželo až do
7. března. O víkendu 8. a 9. března bylo slunečno, počasí nádherné, foukal mírný vítr, přes den
+18°C! Teploty i slunečné počasí vydržely do pátku 14. března. V sobotu 15. března bylo
zataženo, pršelo, foukal silný vítr, +14°C, v neděli +12°C, někde v ČR popadaly stromy,
ochladilo se, dešťové přeháňky. 17. března vítr ustál, až do 21. března bylo převážně slunečno,
jednou se objevila dešťová přeháňka, teploty +14°C/+18°C. V sobotu 22. března bylo opět
slunečno, +17°C, ale odpoledne se zatáhlo, večer pršelo, v neděli 23. března se ochladilo, přes

den +9°C, celý den se objevovaly dešťové přeháňky. Od 24. do 31. března bylo počasí podobné,
ráno -1°C/+4°C, přes den +10°C/+16°C, přeháňky se objevovaly minimálně.

1. dubna jsem ráno naměřila +5°C, celý den polojasno, +14°C, foukal mírný vítr. Ve středu
2. dubna spadly ráno teploty na +2°C, přes den polojasno, +16°C. 3. a 4. dubna ráno +6°C, přes
den +17°C, večer spadlo pár kapek. 5. dubna ráno +5°C, přes den +11°C, oblačno, mrholilo.
Od 6. do 12. dubna bylo ráno okolo +6°C, jeden den pouze +3°C, převážně oblačno, místy
polojasno, v úterý 8. dubna odpoledne zahřmělo, 9. dubna odpoledne hodně pršelo. V neděli
13. dubna jsem ráno naměřila +4°C, polojasno, pak oblačno, kolem poledne začalo pršet,
odpoledne se objevovaly přeháňky, bylo zataženo, +12°C. Od 14. do 21. dubna bylo počasí
opravdu aprílové. Ráno se teploty pohybovaly od 0°C do +9°C, přes den od +12°C do +18°C,
pouze 15. a 16. dubna jsem přes den naměřila +5°C, 15. dubna dokonce padal sníh s deštěm,
v Krušných horách a Jeseníkách sněžilo! Jinak bylo polojasno, pak oblačno, déšť. 22. dubna
vyšplhaly ráno teploty na +10°C, polojasno, dopoledne +19°C, pak se zatáhlo, lilo a byla
bouřka, večer už jen +12°C. 23. až 25. dubna ráno od +7°C do +9°C, přes den +21°C, což v pátek
25. dubna ukončila večer bouřka a malá průtrž. Od 26. do 30. dubna se ráno teploty
pohybovaly okolo +11°C, přes den bylo převážně oblačno, místy polojasno, s dešťovými
přeháňkami. Poslední dva dny byly slunečné, +22°C.

1. května ráno se teploty vyšplhaly na +9°C, bylo slunečno, +22°C. 2. května se ochladilo na
+13°C a večer se zvedl vítr. Víkend byl oblačný, polojasný, foukal studený vítr a v sobotu
mrholilo, pouze +7°C, v neděli +13°C. V pondělí 5. května ráno +4°C, foukal studený vítr, který
během dne ustál, polojasno, +14°C. V úterý ráno spadly teploty na +0,3°C, polojasno,
odpoledne +16°C. Ve středu ráno +13°C, foukal silnější vítr, oblačno, +16°C, odpoledne
zataženo, mrholilo, večer déšť. Od 8. do 10. května ráno okolo +9°C, polojasno, slunečno,
+18°C, pouze 9. května jemně pršelo. V neděli 11. května ráno +14°C, oblačno, zataženo,
odpoledne pršelo, +18°C. Od 12. do 18. května se ráno teploty pohybovaly okolo +8°C, bylo
převážně polojasno, oblačno, od úterý do soboty se objevoval déšť, teploty okolo +13°C,
ke konci týdne +9°C, v neděli opět +14°C. Od 19. do 22. května ráno +10°C/+15°C, oteplilo se,
slunečno, dusno, přes den +28°C. V pátek 23. května bylo počasí stejné, ale v noci pršelo.
V sobotu 24. května ráno +12°C, dopoledne slunečno, +25°C, odpoledne pršelo a byla bouřka,
pak opět slunečno, +27°C, v noci bouřka a prudký déšť, v neděli opět polojasno, dusno, +27°C.

Od 26. do 28. května ráno okolo +13°C, přes den polojasno, oblačno, s dešťovými přeháňkami
a bouřkami, +25°C. V Plzeňském kraji hrozily povodně. Koncem května se ochladilo, ráno
+11°C, přes den +16°C, oblačno, zataženo, objevoval se déšť, 31. května už bylo polojasno.

1. června ráno +12°C, polojasno, +17°C. Od 2. do 4. června ráno okolo +11°C, přes den oblačno,
místy polojasno, dešťové přeháňky. 2. a 3. června přes den +14°C, ve středu 4. června se
teploty vyšplhaly na +25°C. Od 5. do 10. června ráno okolo +10°C, 10. června +16°C, jasno,
slunečno, dusno, teploty +30°C/+33°C, na několika stanicích v ČR padaly teplotní rekordy, bylo
naměřeno +35,7°C ve stínu. V tento den se v Německu objevily silné bouřky. Ve středu
11. června ráno +17°C, jasno, přes den +33°C, odpoledne se v Praze a na jiných místech ČR
objevily silné bouřky, u nás nic. 12. a 13. června se během dne „ochladilo“ na +26°C a na +22°C,
v pátek spadlo pár kapek. Víkend byl oblačný, místy polojasný, +21°C. Od 16. do 22. června
bylo polojasno, +24°C, ke konci týdne spíše oblačno s dešťovými přeháňkami, +20°C.
Polojasno, oblačno a dešťové přeháňky vydržely do 26. června, +20°C. V pátek 27. června bylo
polojasno, slunečno, +24°C. Víkend byl polojasný, oblačný, +25°C, objevila se bouřka i dešťová
přeháňka, v neděli večer už lilo, pršelo celou noc. 30. června celý den pršelo, +19°C.

1. července už nepršelo, bylo polojasno, +22°C. Od 2. do 6. července bylo polojasno, +26°C.
Od 7. do 13. července bylo polojasno, slunečno, na začátku týdne +28°C, pak +25°C, pouze
jednou pršelo. Týden od 14. do 20. července byl tropický, ráno se teploty pohybovaly okolo
+20°C, přes den +29°C/+32°C, jasno, slunečno. V neděli 20. července +34°C, stejné to bylo
21. července. V Čechách se objevily přívalové deště, bouřky a lokální záplavy. V úterý pouze
+28°C, ve středu 23. července přes den +23°C, odpoledne oblačno a déšť, 24. července
zataženo, jemně pršelo, +17°C, okolo 18:00 hod. bouřka a průtrž – naštěstí nebyly žádné
povodně! V pátek už nepršelo, o víkendu +30°C, Olomoucký kraj zasáhly silné bouřky. 28. a
29. července bylo polojasno, +27°C, odpoledne vždy bouřka a silný déšť. Poslední dva dny
oblačno, +23°C, dešťové přeháňky.

1. srpna pršelo až do odpoledne, zataženo, +21°C. Víkend byl chladný, polojasný, deštivý,
+22°C. Od 4. do 10. srpna bylo převážně polojasno, místy oblačno, dvakrát se objevily dešťové
přeháňky, +23°C, v neděli 10. srpna +27°C a dusno. V týdnu od 11. do 17. srpna bylo oblačno,
polojasno, na začátku týdne +22°C, ke konci +20°C, ve středu 13. srpna byla večer bouřka a

průtrž. Od 18. do 24. srpna polojasno, oblačno, teploty okolo +22°C, skoro každý den pršelo,
v neděli 24. srpna +19°C a déšť. Koncem srpna spadly ráno teploty i na +5°C, během dne bylo
převážně zataženo, oblačno, místy polojasno, +20°C, skoro každý den pršelo. 26. srpna začala
většina lidí topit, +16°C!

1. září bylo zataženo, pršelo, od 12:00 hod. v kuse, i v noci, +17°C. 2. září to bylo stejné.
Ve středu 3. září už nepršelo, polojasno, oblačno, +18°C. Ve čtvrtek 4. září se oteplilo, bylo
slunečno, +25°C, což vydrželo až do soboty 6. září, kdy spadlo odpoledne pár kapek, pak opět
slunečno, v neděli jasno, +26°C, na některých místech ČR se objevily silné bouřky a déšť.
V pondělí 8. září bylo krásně, +23°C, od úterý se počasí začalo kazit, bylo oblačno, zataženo,
pršelo, +18°C. V pátek 12. září dokonce +14°C, což vydrželo do neděle 14. září. Od 15. do 19.
září bylo převážně oblačno, objevoval se déšť, teploty okolo +13°C. V sobotu 20. září bylo
dopoledne oblačno, odpoledne polojasno, +19°C, na Kobzolfestu bylo plno. Krásně bylo i
v neděli 21. září, +18°C. Od 22. do 28. září se ráno teploty pohybovaly okolo +6°C, ve středu
24. září pouze +2°C, pak až do neděle +1°C. Přes den bylo oblačno, pršelo, +13°C, od středy
polojasno, +14°C, o víkendu +18°C, polojasno, slunečno. 29. září bylo počasí jako o víkendu,
30. září oblačno, déšť, +14°C.

1. října pršelo, oblačno, +13°C. Od 2. do 5. října bylo oblačno, objevovaly se dešťové přeháňky,
ráno teploty okolo +9°C, přes den +13°C, v neděli 5. října už i polojasno, stejně tak i 6. října.
Od 7. do 12. října bylo polojasno, krásně teplo, ráno okolo +10°C, přes den až +21°C. Od
13. do 14. října ještě teplé počasí vydrželo, 13. října bylo oblačno, v úterý zataženo. Od 15. do
19. října ráno okolo +12°C, přes den oblačno, dešťové přeháňky, +13°C. V sobotu 18. října ráno
pršelo, přes den bylo polojasno, stejně tak v neděli, +17°C. 20. a 21. října ráno +12°C,
polojasno, +16°C přes den, v úterý večer se objevila bouřka a liják. Ve středu 22. října jsem
ráno naměřila +10°C, od rána pršelo, přes den jen +16°C a zima. Boží Dar a Krkonoše pokryl
sníh, bylo tam -1°C. Ve čtvrtek 23. října celý den zataženo, mrholilo, +11°C. V pátek opět
zataženo, ráno pouze +3°C, od soboty už i polojasno, +14°C. Krásně slunečno bylo i 27. října.
28. a 29. října ráno spadly teploty na -0,3°C, přes den slunečno, teploty okolo +16°C, poslední
říjnový den +12°C.

1. listopadu bylo polojasno, ráno +4°C, přes den +9°C. Stejně tak bylo i v neděli 2. listopadu.
V pondělí 3. listopadu bylo polojasno, +12°C přes den, ale foukal velmi silný vítr! Stejné počasí
bylo i v úterý, vítr trval, mezi Ostravou a Opavou došlo u Komárova k dopravnímu kolapsu –
na cestách ležely popadané stromy a větve. Silný vítr foukal i ve středu, kdy bylo polojasno a
+16°C, stejně jako ve čtvrtek. V pátek 7. listopadu přes den pouze +10°C, zataženo, v sobotu
celý den pršelo, +9°C. V neděli už nepršelo, +12°C, večer padla strašná mlha, odpoledne
polojasno. Od pondělí do čtvrtku 13. listopadu bylo oblačno, místy polojasno, přes den +11°C,
jen v úterý bylo krásně slunečno a +16°C. Od 14. do 16. listopadu sychravo, zataženo, občas
mrholilo, +9°C. Od 17. do 22. listopadu převážně zataženo, místy polojasno, sychravo,
17. listopadu pršelo, jinak jen mrholilo. V neděli 23. listopadu bylo oblačno, přes den +4°C, na
některých místech ČR kvetly stromy i jahodníky, na Kvildě spadly teploty konečně pod nulu.
24. a 25. listopadu u nás ráno +2°C, přes den +2°C/+5°C, oblačno, mírný vítr, v Beskydech
napadly první 3 cm sněhu v ČR. 26. listopadu se u nás taky ochladilo, ráno 0°C/-3°C, přes den
+2°C/-2°C, zataženo, foukal ledový vítr. Vydrželo to do 30. listopadu.

1. prosince ráno byly +2°C, celý den zataženo, kolem 15:00 hod. začal padat sníh s deštěm,
který hned mrznul, 0°C, a způsobil kalamitu. V úterý ráno -2°C, celý den zataženo, na cestách
se vytvořila ledovka, která způsobila v celé ČR totální dopravní kalamitu, nejezdily vlaky,
někteří cestující museli ve vlaku čekat i 15 hodin, než se vše vrátilo do normálu. Od 3. do 8.
prosince ráno už +2°C, zataženo, z 5. na 6. prosince pršelo, přes den +3°C, o víkendu byla velmi
špatná smogová situace. V úterý 9. prosince ráno +1°C, přes den oblačno, zataženo, polojasno,
večer -2°C, v Jizerských horách ráno -15°C, na Šumavě -13°C. Ve středu u nás ráno -2°C, přes
den +2°C, oblačno. Od 10. prosince se lehce oteplilo, přes den až +6°C, polojasno, místy
oblačno. Od 15. do 18. prosince oblačno, jednou pršelo, +6°C přes den. V pátek 19. prosince
ráno +11°C, objevovaly se dešťové přeháňky, silný vítr, u nás +8°C, někde v ČR i +13°C!
20. prosince foukal silný vítr, v noci pršelo, +5°C, v neděli odpoledne se objevilo sluníčko, +5°C.
Od 22. do 25. prosince byly teploty opravdu jarní, ráno až +8°C, přes den +9°C, bylo polojasno,
na Štědrý den pršelo a foukal silný vítr. 26. prosince jsem ráno naměřila -1°C, všude ležel
sněhový poprašek, přes den -2°C. 27. prosince ráno -8°C, polojasno, přes den -4°C. V neděli
28. prosince ráno -11°C, oblačno, poletoval sníh, přes den -8°C. V pondělí 29. prosince ráno 8°C, polojasno, přes den -5°C, večer začalo sněžit, napadlo asi 7 cm. V úterý ráno -9°C,
polojasno, přes den -6°C. Silvestr byl oblačný, ráno -7°C, přes den -1°C.

Starosta obce, rada obce, zastupitelstvo obce
Ve dnech 10. – 11. října 2014 se uskutečnily volby do zastupitelstva obce, ve kterých
kandidovalo 5 stran a sdružení:
1. Komunistická strana Čech a Moravy (13 kandidátů)
2. TOP 09 (17 kandidátů)
3. SNK Evropští demokraté (17 kandidátů)
4. SNK – Pro rozumný rozvoj (17 kandidátů)
5. SNK – Za obec vzkvétající (17 kandidátů)

Od 10. listopadu 2010 vykonával funkci starosty obce Mgr. Herbert Pavera (56 let), uvolněným
místostarostou byl p. Martin Bortlík (42 let).

Na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce dne 10. listopadu 2014 byl starostou obce
zvolen Mgr. Herbert Pavera (56 let), bytem Bolatice, Hornická 29, uvolněným místostarostou
byl zvolen p. Martin Bortlík (42 let), bytem Bolatice, Mírová13.

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

Na ustavujícím 1. zasedání zastupitelstva obce byli 10. listopadu 2014 zvoleni za členy rady
obce:
Mgr. Herbert Pavera
Martin Bortlík
MUDr. Renáta Kupková
Vlastislav Polášek
Ing. Radek Kotík, Ph.D.

Zastupitelstvo obce má 17 členů:
Bc. Kristina Adamcová

Zdeněk Kročil

Ing. Pavel Bezděk

MUDr. Renáta Kupková

Josef Boček

Daniela Langrová

Alena Böhmová

MUDr. Tomáš Papuga

Martin Bortlík

Mgr. Herbert Pavera

Ing. Daniel Halfar

Vlastislav Polášek

Daniela Holleschová

Ing. Josef Ricka

Ing. David Jakš

Radek Slivka

Ing. Radek Kotík

Ve volbách 10. – 11. října 2014 bylo zvoleno 17 členů do zastupitelstva obce:
Bc. Kristina Adamcová (SNK – ZOV)

MUDr. Renáta Kupková (TOP O9)

Ing. Pavel Bezděk (TOP O9)

Mgr. David Neuvald (TOP O9)

Alena Böhmová (SNK – PRR)

MUDr. Tomáš Papuga (TOP O9)

Martin Bortlík (TOP O9)

Mgr. Herbert Pavera (TOP O9)

Mgr. Pavla Franková (SNK – ED)

Vlastislav Polášek (TOP O9)

Ing. Silvie Hříbková (TOP O9)

Radek Slivka (SNK – ZOV)

Ing. David Jakš (SNK – PRR)

Mgr. Dagmar Tielová (TOP O9)

Ing. Radek Kotík, Ph.D. (SNK – PRR)

Ing. Robert Vitásek (SNK – ED)

Ing. Daniel Kozel (KSČM)

Obyvatelstvo v obci, matrika
K 31. 12. 2014 měla obec Bolatice 4 433 obyvatel, což je o 16 více než v roce 2013. Všichni
evidovaní občané měli státní občanství ČR. Je zde obydleno 1061 domů, z toho 12 obytných.
Průměrný věk obyvatel v obci byl 40,14 let; průměrný věk žen 41,28; průměrný věk mužů
39,61. V roce 2014 žilo v obci 34 cizinců, z toho 16 mužů a 18 žen.
V roce 2014 se v obci narodilo 47 dětí, 24 dívek a 23 chlapců. Bylo uzavřeno 16 manželství a
zemřelo 34 občanů (22 žen, 12 mužů).

Složení obyvatelstva - 2254 žen, 2179 mužů
- 727 do 15 let, z toho 380 dívek
- 840 do 18 let, z toho 438 dívek
- 960 starších 60 let, z toho 535 žen
- 149 starších 80 let, z toho 100 žen
- 13 starších 90 let, z toho 11 žen

Podnikatelé v obci
Největším zaměstnavatelem v obci je společnost Lanex, a.s. podnikající v oboru technického
textilu. Do sortimentu patří vysokopevnostní polypropylenová vlákna, lana pro hobby a
průmysl, lodní a jachtingová lana, vlákna pro výrobu umělých trávníků, ohradníková lana a
šňůry. Samostatnou skupinu tvoří dynamická statická lana, která Lanex prodává pod značkou
TENDON. V roce 2014 byly akcie Lanex, a.s. prodány dvěma novým akcionářům – Ing. Rudolfu
Bochenkovi a Ing. Rudolfu Gregořicovi. Společnost Lanex, a.s. zaměstnávala v roce 2014 364
zaměstnanců. Podíl exportu tvoří 85% z celoročních tržeb.
Stejně významnou firmou sídlící v obci Bolatice je společnost CONROP, s.r.o. Předmětem
podnikání je výroba, vývoj a prodej flexibilních obalů, které se používají hlavně pro balení a
transport sypkých a tekutých hmot. Dále do sortimentu společnosti patří čtyřbodové
velkoobjemové vaky, kontejnerové vložky, vaky pro kapaliny, šicí nitě a popruhy. Výrobní
provozovny se nacházejí v Bolaticích a ve Vítkově. Dceřiná společnost CONROP SK, s.r.o. sídlí
ve slovenském Brezně. CONROP, s.r.o. zaměstnával 413 zaměstnanců, z toho 199 v Bolaticích.

Další podnikatelské subjekty v obci:
- APE – A. Pěcháček – elektromontážní práce
- Armast, s.r.o. – dodávky a servis armatur pro průmysl, servopohony a hutní materiál
značkových výrobců
- Audit-web, s.r.o. – účetní kancelář, razítka, vizitky
- Cine-servis, s.r.o. – prodej, montáž a servis kinotechnických zařízení
- Česká pošta – bankovnictví, služby
- DAJPP, s.r.o. – benzinová stanice, restaurace, ubytování
- Dalibor Boček – OK – betonová výroba
- Drogerie TETA – obchod s drogerií
- ELEKTRO – FA PAVELEK, s.r.o. – elektromontáž, výroba el. zařízení
- EN´-sys – řídicí systémy – měření a regulace, prodej PC a zakázkový software
- HOT JET CZ, s.r.o. – výroba a montáž tepelných čerpadel
- Ing. Leo Stoklasa – velkoobchod a export textilní galanterie
- JMS db, s.r.o. – zámečnictví, kovoobráběčství, truhlářství
- Kořenkovi – výroba a montáž dřevařských výrobků
- Kovářství Petr Hanslík – kovářská výroba

- Krby a kachlová kamna S. Šimeček – výroba krbů, kachlových kamen
- Lékárna „U Zlaté rybky“ – výdejna léků
- Malhvo – prodejna smíšeného zboží, velkoobchod
- Medis International, a.s. – výroba potravinových doplňků
- MK Elektro Marek Kalužík – elektromontážní práce
- Ostravské stavby – stavební firma, výroba oken
- Pekárna AZPEK – pekárna, restaurace, velkoobchod s potravinami, solárium, solná jeskyně
- Perfekt ladies – kosmetický salón
- Petrometal, s.r.o. – obchodní činnost, technické poradenství v oblasti kompletace dodávek
armatur a potrubních systémů pro odvětví petrochemického průmyslu
- Spid handicap, o.p.s. – chráněná dílna
- Stolařství Jan Postulka – výroba nábytku na míru
- Truhlářství Petr Karhan – truhlářská výroba, prodejna
- Truhlářství Osmančík – truhlářská výroba
- TUTY Bolatice, TEMPO o.d. Opava – má dvě provozovny v obci, nákupní středisko (Tempo
o.d.) v Bolaticích a obchod na Borové
- ÚDRŽBA BUDOV.CZ – Schneider, s.r.o. – zasklívání lodžií, balkónů, stavební práce
- Zahradnictví Mazal – pokojové a řezané květiny, keře, stromky, výsadba stromů, projekty a
zakládání zahrad
- Zámečnictví J. Moch – kovoobráběčství, zámečnictví
- Zámečnictví J. Vehovský – kovovýroba

Dále se v obci nacházejí autoopravny, různé obchody (potraviny, textil, smíšené zboží,
elektrotechnika, květinářství atd.), kadeřnictví, kosmetika, pedikúra a manikúra, masáže,
železářství, oční optika, restaurace a pohostinská zařízení a řada drobných podnikatelů,
zemědělců a řemeslníků. Firmy v průmyslové zóně u hřiště zaměstnávaly okolo 250 lidí.

Spolupráce s obcemi, úřady; mezinárodní spolupráce
Také v roce 2014 spolupracovala obec Bolatice, stejně jako v minulých letech, s dalšími
obcemi, úřady, ministerstvy a dalšími institucemi.
Na různé úrovni pokračovala spolupráce s družebními vesnicemi v zahraničí. V kronice obce je
uveden pouze stručný přehled, více informací najdete ve Výroční zprávě starosty obce za rok
2014, která je přílohou kroniky.

Partneři obce Bolatice
Sdružení obcí Hlučínska – SOH (obec je členem od r. 1998, již osmým rokem byl 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 (obec je členem od r. 2014)
Národní síť zdravých měst – NSZM (obec je členem od r. 2006)
Městský úřad Kravaře
Městský úřad Hlučín
Krajský úřad v Ostravě
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo financí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Úřad Regionální rady Moravskoslezsko, Ostrava
Státní fond životního prostředí
Policie ČR, Kravaře, Opava
Městská policie Kravaře
Finanční úřad Opava
Okresní správa sociálního zabezpečení Opava
Povodí Odry, Ostrava

Mezinárodní spolupráce, kontakty s družebními vesnicemi
I v roce 2014 pokračovala obec ve svých družebních kontaktech s obcemi Rudy (Polsko), Linum
(Německo), Dol’any (Slovensko), Kysucký Lieskovec (Slovensko), Nagykovácsi (Maďarsko) a
s Královským městem Slaný.
Delegace hasičů z Bolatic se v Rudách zúčastnila vzpomínkového pietního aktu u příležitosti
22. výročí tragického lesního požáru, při kterém zahynuli dva hasiči, a oslav 110. výročí založení
hasičského sboru. Zástupci obce Rudy se zúčastnili oslav Dožínek v Bolaticích.
Starostka Linum Wilma Nickel s manželem se v lednu poprvé zúčastnili Obecního plesu
v Bolaticích. Ve dnech 20. – 22. června 2014 se fotbalisté Bolatic zúčastnili fotbalového turnaje
v Linum. Setkání mladých lidí, Jugendcamp, se uskutečnilo od 21. do 28. července v Bolaticích
a od 28. července do 4. srpna v Linum. Starostka Linum s manželem a dívčí skupinou Sweet
Girls se zúčastnili bolatických Dožínek.
Turisté ze slovenské obce Dol’any se v dubnu zúčastnili akce Bolatická 20, na oplátku se
bolatičtí turisté vydali v srpnu do Dol’an na akci Pochod pre všetkých. Starosta Dol’an Jozef
Mruškovič se s manželkou zúčastnil bolatických Dožínek.
V roce 2014 se neuskutečnila bližší spolupráce s maďarskou vesnicí Nagykovácsi.
Ve dnech 19. – 20. července se Hodových slavností v Kysuckém Lieskovci zúčastnili fotbalisté
– starší páni, seniorky a starosta obce. 23. srpna se starosta Kysuckého Lieskovce Ing. Štefan
Mrenka a několik seniorů zúčastnili boletických Dožínek.
V lednu se Obecního plesu v Bolaticích zúčastnili místostarostové Královského města Slaný
s manželkami. V březnu se Městského plesu ve Slaném zúčastnila mužská taneční skupina
Bobři se svými manželkami. Ve dnech 14. – 16. května se ve Slaném uskutečnila 3. sportovní
olympiáda, které se zúčastnilo okolo 40 žáků z Bolatic se svými učiteli. 16. – 17. května navštívil
starosta obce s manželkou Městské slavnosti ve Slaném. 7. června se ve Slaném uskutečnil
Západoslovanský folklorní festival, kterého se zúčastnily seniorky z Bolatic.

Majetek obce; investiční výstavba; výběrová řízení
K 31. 12. 2014 vlastnila obec Bolatice majetek v účetní hodnotě 525 950 572,20 Kč. Uvedené
hodnoty majetku jsou pořizovací a neodpovídají tržním cenám

Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2014
V roce 2014 se v obci uskutečnilo mnoho velkých investic. Největšími investičními a
stavebními akcemi v roce 2014 byly:
Rekonstrukce starého hřbitova

1 076 550 Kč

Oprava náměstí Borová

1 372 943 Kč

Výstavba ekologického hřiště v areálu ZŠ

2 817 359 Kč

Dokončení rekonstrukce ul. Horní

3 692 648 Kč

Dokončení komunikace ul. Severní

753 629 Kč

Oprava ul. Polní

1 282 753 Kč

Oprava chodníku v areálu FK

300 000 Kč

Rekonstrukce koupelen MŠ Bolatice

547 534 Kč

Přístavba knihovny

667 639 Kč

Prodloužení chodníku na ul. Nádražní

178 440 Kč

Výběrová řízení a veřejné zakázky v roce 2014
VŘ na autorský a technický dozor nad stavbou „Ekologické hřiště Bolatice“
VŘ na zabezpečení činnosti koordinátora BOZP na staveništi během realizace projektu
„Ekologické hřiště Bolatice“
VŘ na vedoucího Stavebního úřadu Bolatice
VŘ na dodávku a montáž dávkovací stanice pro velký bazén – Koupaliště Bolatice
VŘ na akci „Oprava stávajícího aeračního systému ČOV Borová“
VŘ na zpracování projektové dokumentace MŠ Borová – přístavba pro 25 dětí
VŘ na ředitele/ku Základní školy a Mateřské školy Bolatice, p.o.
VŘ na zhotovení stavby „Oprava hřbitovní zdi“
VŘ na zhotovení stavby „Rekonstrukce místní komunikace ul. Polní, k.ú. Bolatice“
VŘ na dodavatele v rámci veřejné zakázky „Obec Bolatice – biologicky rozložitelný odpad“
VŘ na místo knihovnice v Místní knihovně Bolatice
VŘ na dodávku a montáž elektrotechnických poměrových měřičů tepla

VŘ na dodávky a služby Tiskových služeb 2014
VŘ na veřejnou zakázku „Regenerace urbanizované krajiny – výsadba zeleně v Bolaticích III.“
VŘ na obsazení pozice ekonomka – účetní z projektu „Odborná praxe pro mladé do 30 let“
financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a Úřadu práce Opava
VŘ na dodavatele užitkového vozidla pro hasiče z Borové
VŘ na dodavatele PD – „Rekonstrukce drážní budovy na bytový dům se sociálními byty“
VŘ na dodavatele na akci „Rozšíření Místní knihovny Bolatice“
VŘ na „TISK Bolatického zpravodaje“

Z jednání rady obce, zastupitelstva obce, výborů a komisí
V kronice jsou uvedeny jen stručné přehledy. Více podrobností naleznete v příloze kroniky –
Výroční zprávě starosty obce za rok 2014.

Rada obce Bolatice
Ve starém volebním období v roce 2014 se uskutečnilo celkem 20 jednání, na kterých se
projednalo více než 350 bodů. Účast členů na jednáních byl dobrá. Stoprocentní účast
zaznamenali Mgr. Herbert Pavera a p. Martin Bortlík, p. Vlastislav Polášek a p. Radek Slivka se
zúčastnili 19 jednání a MUDr. Renáta Kupková 13 jednání. Důvodem nepřítomnosti byla
nemoc, dovolená, školení, pracovní povinnosti. Hosty na jednáních byli – Ing. Pavel Bezděk,
Ing. Josef Ricka, Ing. Jiří Knopp, p. Zdeněk Kročil.
V novém volebním období v roce 2014 se uskutečnila 4 jednání, na kterých se projednalo přes
80 bodů. Všech čtyř jednání se zúčastnili Mgr. Herbert Pavera, p. Martin Bortlík, p. Vlastislav
Polášek, Ing. Radek Kotík, Ph.D., MUDr. Renáta Kupková se zúčastnila dvou jednání. Důvodem
nepřítomnosti byla ledovka a pracovní povinnosti. Hostem na jednáních byl Ing. Pavel Bezděk.

Zastupitelstvo obce Bolatice
Ve starém volebním období v roce 2014 se uskutečnilo 5 zasedání ZO, na kterých bylo
projednáno více než 110 bodů. Stoprocentní účast zaznamenali – Bc. Kristina Adamcová, Ing.
Pavel Bezděk, p. Josef Boček, p. Martin Bortlík, Ing. Daniel Halfar, MUDr. Renáta Kupková, Mgr.
Herbert Pavera, Ing. Josef Ricka, p. Radek Slivka. Nižší účast zaznamenali – pí Alena Böhmová
(4x), pí Daniela Holleschová (4x), Ing. David Jakš (4x), Ing. Radek Kotík (3x), p. Zdeněk Kročil
(3x), pí Daniela Langrová (3x), MUDr. Tomáš Papuga (4x), p. Vlastislav Polášek (4x). Důvodem
nepřítomnosti byla nemoc, dovolená, pracovní (služební) jednání. Hostem na zasedání ZO byla
pí Eva Maňásková.
V novém volebním období roku 2014 se uskutečnila 2 zasedání ZO a 1 pracovní schůzka, na
kterých bylo projednáno 35 bodů. Stoprocentní účast zaznamenali všichni členové ZO – Bc.
Kristina Adamcová, Ing. Pavel Bezděk, pí Alena Böhmová, p. Martin Bortlík, Mgr. Pavla
Franková, Ing. Silvie Hříbková, Ing. David Jakš, Ing. Radek Kotík, Ph.D., Ing. Daniel Kozel, MUDr.
Renáta Kupková, Mgr. David Neuvald, MUDr. Tomáš Papuga, Mgr. Herbert Pavera, p. Vlastislav
Polášek, p. Radek Slivka, Mgr. Dagmar Tielová, Ing. Robert Vitásek. Hosty na zasedáních byli –
Ing. Jan Pavlík, p. Jiří Bímon (darování krve); Kateřina Kocurová, Veronika Nováková, Nella

Stříbná (voltiž); Vojta Kolarčík (sprint); Denisa a Ivona Krejčiříkovy (běh); Vojta Schneider (běh);
Tomáš Freit (fotbal); družstvo malých borovských hasičů a družstvo A stolních tenistů. U
Zastupitelstva obce Bolatice a Rady obce Bolatice pracovalo 9 výborů a komisí.

Finanční výbor
Kontroloval rozpočet obce Bolatice a hospodaření s ním, dále kontroloval hospodaření
s majetkem obce. Ve starém volebním období v roce 2014 se uskutečnila 4 jednání Finančního
výboru. Předsedou FV byl Ing. Pavel Bezděk. Výbor měl dalších 7 členů – Ing. Josef Kurka, Ing.
Jiří Mlýnek, pí Edita Moravcová, Ing. Stanislav Pašek, Ing. Josef Ricka, Ing. Blanka Slivková, Ing.
Rudolf Stavař.
V novém volebním období roku 2014 se uskutečnilo 1 jednání FV. Předsedou byl zvolen Ing.
Pavel Bezděk. Finanční výbor měl dalších 9 členů – Ing. Vít Blachut, Ing. Josef Kurka, Ing. Kamil
Mašík, Ing. Jiří Mlýnek, pí Edita Moravcová, Ing. Stanislav Pašek, Ing. Josef Ricka, Ing. Blanka
Slivková, Mgr. Dagmar Tielová. Hosty na jednáních FV byli – Mgr. Herbert Pavera, p. Martin
Bortlík, pí Renáta Řehořová, p. Vlastislav Polášek, p. Pavel Koch, pí Helena Švagerová.

Kontrolní výbor
V rozsahu působnosti měl kontrolu plnění opatření přijatých obecním zastupitelstvem a
ostatními orgány v obci, řešil stížnosti a připomínky občanů. Ve starém volebním období se
uskutečnilo 1 jednání KV. Předsedou byl p. Zdeněk Kročil, výbor měl dalších 8 členů – p. Josef
Boček, pí Kristina Bolacká, PaedDr. Josef Drozd, Ing. Radek Kotík, pí Eva Michalíková, pí
Kateřina Mrovcová, p. Richard Sněhota, p. Richard Vehovský.
V novém volebním období roku 2014 se jednání Kontrolního výboru neuskutečnilo. Předsedou
KV byl zvolen Ing. David Jakš. Kontrolní výbor měl dalších 10 členů – Mgr. David Adamec, Ing.
Michal Ballarin, p. Josef Boček, p. Miroslav Košůtek, Ing. Jiří Kupka, Mgr. David Neuvald, MUDr.
Tomáš Papuga, pí Hana Seidlová, p. Richard Sněhota, Ing. Robert Vitásek.

Osadní výbor
Předkládal zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části Bolatice
– Borová, vyjadřoval se k připomínkám a podnětům lidí, kteří jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v části Bolatice – Borová. Ve starém volebním období roku 2014 se uskutečnila
2 jednání OV. Předsedkyní byla pí Daniela Langrová, výbor měl dalších 6 členů – pí Simona

Adamcová, pí Marta Kolarčíková, p. Václav Mrovec, p. Jaroslav Pašek, pí Kristina Stočková, p.
Ladislav Stuchlík.
V novém volebním období roku 2014 se uskutečnila 2 jednání OV. Předsedkyní se stala Ing.
Silvie Hříbková. Osadní výbor měl dalších 7 členů – Bc. Dis. Lenka Čičáková, Mgr. Jana
Fischerová, pí Jana Dudová Hlubková, p. Jiří Lehnert, Bc. Zuzana Mrovcová, p. Rostislav Teuer,
p. Gerhard Václavík.

Komise přestupková
Projednávala přestupky dle zákona č. 200/90 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. V roce
2014 obdržela komise k projednávání celkem 20 přestupků a 3 přestupky přešly k vyřízení
z roku 2013. Předsedkyní komise byla pí Lenka Benková. Komise měla další 4 členy – pí Šárka
Košůtková, Ing. David Kotík, p. Josef Majda, Ing. Aleš Theuer.
V novém volebním období roku 2014 se předsedkyní stala opět pí Lenka Benková. Členové
komise zůstali stejní, pouze Ing. Davida Kotíka nahradil p. Jan Dorušák.

Komise sociální, zdravotní a pro rodinu
V rozsahu působnosti měla péči o občany a preventivní působení na ně. Ve starém volebním
období roku 2014 proběhla 2 setkání komise. Předsedkyní byla Bc. Kristina Adamcová. Komise
měla dalších 10 členů – pí Simona Adamcová, pí Marcela Bochňáková, pí Kristina Jochimová,
pí Helena Kocurová, p. Karel Kupka, pí Edith Kurková, pí Anna Lasáková, pí Blanka Moravcová,
Bc. Kateřina Adamec Moravcová, p. Luděk Nevoral.
V novém volebním období roku 2014 se komise sešla jednou. Předsedkyní zůstala Bc. Kristina
Adamcová. Komise měla dalších 9 členů – pí Simona Adamcová, Bc. Dis. Lenka Čičáková, Mgr.
Pavla Franková, pí Kristina Jochimová, p. Karel Kupka, pí Edith Kurková, pí Blanka Moravcová,
p. Luděk Nevoral, pí Šárka Straková.

Komise pro občanské záležitosti
Komise organizovala kulturní a společenskou činnost v obci. Ve starém i novém volebním
období roku 2014 se jednání uskutečňovala po vzájemné domluvě a dle aktuální potřeby.
Předsedkyní byla pí Alena Böhmová. Komise měla dalších 8 členů – pí Gabriela Bočková, pí
Daniela Holleschová, pí Elen Mašíková, pí Ingrid Nováková, p. Karel Ostárek, pí Barbara
Plaskurová, p. Petr Skiba a pí Jana Šimečková.

V novém volebním období roku 2014 pracovala komise ve stejném složení.

Komise mládeže, sportu a pro volný čas
Řešila problematiku volnočasových aktivit dětí a mládeže. Ve starém volebním období roku
2014 proběhla 2 setkání. Předsedou komise byl Ing. David Jakš. Komise měla dalších 6 členů –
p. Jan Duxa, p. Petr Faltýnek, Ing. Tomáš Loskot, p. Robin Obrusník, pí Hana Seidlová, Bc. Jana
Štěpáníková.
V novém volebním období roku 2014 se setkání komise neuskutečnilo. Předsedou se stal p.
Jan Duxa. Komise měla dalších 5 členů – Ing. Martin Fus, Ing. Tomáš Loskot, Mgr. Ivana
Stavařová, Bc. Jana Štěpáníková, pí Veronika Šulová.

Komise výstavby a rozvoje obce Bolatice
Komise řešila problematiku staveb v obci, tvorby zeleně a ÚP. Ve starém volebním období roku
2014 se uskutečnila 2 setkání komise. Předsedou byl Ing. Daniel Halfar. Komise měla další 4
členy – Ing. Arch. Pavlína Janošová, Ing. Daniel Kozel, Ing. Zdeněk Mazal, Mgr. Herbert Pavera.
Hosty na jednáních komise byli p. Josef Boček a p. Aleš Harazim.
V novém volebním období roku 2014 se uskutečnilo 1 jednání komise. Předsedou byl zvolen
Ing. Daniel Kozel. Komise měla dalších 5 členů – Ing. Jan Adamec, Ing. Daniel Halfar, p. Pavel
Koch, Ing. Zdeněk Mazal, Ing. Josef Šimeček.

Komise pro bezpečnost a krizové řízení v obci
Tato komise byla založena po komunálních volbách v říjnu 2014 a sešla se jednou. V rozsahu
působnosti měla koncepční záležitosti bezpečnosti obce, přípravu obce na mimořádné
události a jejich zdolávání, ochranu obyvatelstva před požáry, povodněmi, bezpečnost na
komunikacích a preventivní působení na občany v oblasti bezpečnosti. Předsedou komise byl
zvolen p. Radek Slivka. Komise měla dalších 7 členů – Ing. Martin Adamec, Doc. Ing. Vilém
Adamec, Ph.D., JUDr. Petr Franěc, p. Ondřej Langer, Mgr. Herbert Pavera, Mgr. Pavel Pavera,
Ing. Robert Vitásek.

Oddávajícími na území obce Bolatice byli zvoleni – Mgr. Herbert Pavera, p. Martin Bortlík,
MUDr. Renáta Kupková, Ing. Radek Kotík, Ph.D., Bc. Kristina Adamcová, MUDr. Tomáš Papuga.

Informace o obecním úřadu
Obecní úřad tvoří starosta, zástupce starosty a pracovníci úřadu. Starosta obce i zástupce
starosty jsou pro výkon svých funkcí uvolněni. Dále pracovalo na OÚ 15 pracovníků. Jejich
pracovní náplň je následující:
- 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. Jakub Josefus – vedoucí stavebního úřadu
- Ing. Miroslav Selingr – referent stavebního úřadu
- Ing. Radim Herudek – samostatný referent
- pí Eva Hanzlíková – knihovnice
- Bc. Helena Rohlová – knihovnice
- Bc. Jana Štěpáníková – knihovnice
- pí Anna Lasáková – sociální pracovnice
- pí Lenka Jiříková – uklízečka
- p. Alfréd Solich – provozář obecních budov
- p. Tomáš Sebrala – správce hřišť

Dále u OÚ v roce 2014 pracovalo na dohodu o pracovní činnosti 20 osob, z toho 19
dobrovolných hasičů, kteří se střídali v pohotovosti provádění hasebních a záchranných prací
při zásahu, a předsedkyně přestupkové komise. Na dohodu o provedení práce pracovalo 95
osob, z toho 10 osob, které zajišťovaly bezpečnost na přechodech, 2 osoby, které roznášely
zpravodaje, obálky atd.

Průměrná hrubá mzda „stálého“ zaměstnance OÚ činila v roce 2014 21 813,- Kč (v roce 2013
to bylo 23 091,- Kč).

Stavební úřad zpracoval v roce 2014 celkem 203 podání, z toho 127 pro katastrální území
Bolatice. Ostatní korespondence činila 38, podání celkem bylo 241.

Knihovna měla v roce 2014 celkem 14 378 knih pro děti a dospělé, jak literatura krásná, tak
naučná. Celkový počet čtenářů byl 767, z toho bylo 310 čtenářů do 15 let. V roce 2014
navštívilo knihovnu celkem 10 024 lidí a celkem bylo vypůjčeno 23 131 svazků. Mezi vzdělávací
akce v knihovně patřily – lekce na práci s on-line katalogem, FasterEFT – zbavte se závislosti
na jídle a klíč k ideální váze je ve vaší mysli; Honba za pokladem; canisterapie; odpoledne pro
seniory na hasičárně. Mezi kulturní akce patřily – Ondřej Sekora – literární a výtvarná soutěž
k výročí, ocenění nejlepších čtenářů, beseda, autorské čtení – Kapřík Metlík, Noc
s Andersenem, pasování prvňáčků, V. ročník pexesového turnaje, beseda o Peru, beseda
s Janou Schlossarkovou.

Podatelna obecního úřadu zpracovala celkem 3247 podání – žádosti, sdělení, objednávky,
vyjádření apod. Datových zpráv bylo v roce 2014 celkem 512. Na úřední desce OÚ bylo
zveřejněno 79 listin a 224 výzev České pošty.

Kulturní a společenský život v obci je na vyšší úrovni díky spolkům, organizacím, místním i
ostatním podnikatelům, fungující Komisi pro občanské záležitosti a Osadnímu výboru
v Borové. I v roce 2014 se v obci uskutečnily všechny již tradiční akce – např. Obecní ples,
Vítání jara, Dožínky, Den strašidel, Koledy na skanzenu atd. Uskutečnily se 2 koncerty dechové
hudby, 1 zájezd do divadla, 2 akce pro seniory a 48 akcí pro veřejnost.

Významné události; kulturní a společenské akce
Kulturní a společenský život v obci Bolatice byl i v roce 2014 velmi bohatý. V kronice uvádím
jen významnější akce, celkový výčet naleznete ve Výroční zprávě starosty obce za rok 2014.

25. ledna 2014

Obecní ples

1. února 2014

Bál Hlučínska

7. února 2014

Ples seniorů

15. února 2014

Společenský ples s pochováním basy

20. února 2014

Přednáška o Vietnamu

21. února 2014

Ples TOP O9

28. února 2014

Borovský ples

1. března 2014

Dívka roku

2. března 2014

Vítání občánků

4. března 2014

Rozloučení s masopustem a pochování basy

23. března 2014

Vítání jara

28. března 2014

Veřejné plavání

12. – 13. dubna 2014

Výstava narcisů

12. dubna 2014

Bolatická 30

13. dubna 2014

Bolatická 20

22. dubna 2014

Den Země

30. dubna 2014

Stavění májky na skanzenu

30. dubna 2014

Stavění májky na Borové

10. května 2014

Otevírání turistické sezony na skanzenu

10. května 2014

Sbírka použitého ošacení

30. května 2014

Společný den dětí a seniorů v KD

30. května 2014

Kácení máje

8. června 2014

Farní den

20. června 2014

BENCH PRESS

29. června 2014

Myslivecká slavnost

5. července 2014

Projížďka na dračích lodích pro veřejnost

26. července 2014

Letní kino

1. srpna 2014

Letní kino

2. srpna 2014

Country festival Křeménky

23. srpna 2014

Dožínky

29. srpna 2014

Bolatický ART JAM

30. srpna 2014

Štrasenfest na Borové

6. září 2014

Cesta plná pohádek

7. září 2014

Dětská hasičská soutěž na Borové

7. září 2014

Rozloučení s létem na koupališti

12. září 2014

Otevření ekologického hřiště v ZŠ

13. září 2014

Sportovní den v ZŠ

15. – 21. září 2014

Evropský týden mobility

20. září 2014

Kobzolfest

4. října 2014

Barevný večer

8. října 2014

Beseda se spisovatelkou pí Janou Schlossarkovou

20. října 2014

Přednáška o poutních místech ve Slezsku

27. října 2014

Veřejné bruslení

30. října 2014

Den strašidel

11. listopadu 2014

Setkání s jubilanty

18. listopadu 2014

Beseda o kompostování

22. listopadu 2014

Setkání s podnikateli a se zástupci spolků, organizací

28. listopadu 2014

Veřejné plavání

30. listopadu 2014

Vánoční jarmark

4. prosince 2014

Adventní koncert

8. prosince 2014

Kino pro seniory

20. prosince 2014

Koledy na skanzenu

24. prosince 2014

Zpívání koled na náměstí v Borové

Bezpečnostní situace v obci; kontroly a jejich výsledky
Na základě veřejnoprávní smlouvy schválené v roce 2005 se bezpečností v obci zabývala
Policie ČR i Městská policie Kravaře. Policie ČR spolupracovala s OÚ Bolatice a snažila se řešit
problémy, které tížily obyvatele obce. Za území obce Bolatice odpovídali policisté prap. Petr
Kerlin a pprap. Tomáš Lojška.
Na území obce Bolatice došlo v roce 2014 ke spáchání 33 trestných činů s celkovou
způsobenou škodou ve výši 611 240,- Kč, což je o 9 trestných činů méně než v roce 2013.
Z těchto trestných činů je 20 skutků, u kterých je pachatel známý. V roce 2014 bylo evidováno
138 přestupků s celkovou způsobenou škodou 29 802,- Kč, což je o 27 přestupků méně než
v roce 2013. V obci bylo v roce 2014 prováděno OO PČR Kravaře několik dopravněbezpečnostních akcí. Ve spolupráci s Dopravním inspektorátem Opava bylo opakovaně
provedeno měření nejvyšší povolené rychlosti v obci. Dále byl na území obce nahlášen 1
případ nálezu munice z druhé světové války, došlo k zajištění 1 podnapilé osoby a 1 osoba byla
vykázána ze společného bydlení.
V roce 2014 došlo na území obce Bolatice k 9 dopravním nehodám, které byly vyšetřovány
skupinou dopravních nehod Dopravního inspektorátu územního odboru Opava.
OO PČR Kravaře ve spolupráci s SKPV Opava a SPJ Frýdek-Místek a s Odborem sociální ochrany
dětí zkontrolovalo restaurační zařízení v obci Bolatice, při kterých nebylo zjištěno porušení
zákazu.
I v roce 2014 byly v rámci zvýšení bezpečnosti na koupališti v Bolaticích rozdávány policisty OO
PČR Kravaře bezpečnostní letáky s informacemi v českém a polském jazyce, které varovaly
občany, aby si nenechávali v osobních automobilech žádné cenné předměty. Tyto letáky byly
umisťovány za stěrače čelního skla vozidel parkujících v blízkosti koupaliště.
V roce 2014 pořídila obec Bolatice kamerový systém, který monitoruje klíčová místa v obci.
Kamerové záznamy poskytly zcela zásadní informace při objasnění několika případů.
Městská policie Kravaře působila v obci již devátým rokem. Službu v obci vykonávali čtyři
strážníci – Martin Dehner, Tomáš Rusek, Josef Adamčík a vedoucí strážník Bc. Libor Pospiech
– v rozsahu 2 hodin týdně.
Velkým a přetrvávajícím problémem bylo nedodržování dopravních značek s povolenou
dobou pro parkování na parkovištích před obchodním domem na ulici Hlučínská a stání mimo
vyhrazené parkoviště u obecního úřadu. I když za 9 let došlo ke zlepšení také díky tomu, že
obec buduje nová parkovací místa v centru obce i na její periferii. Dalším problémem bylo

např. porušování zákazu stání na ulici Družstevní a také na novém náměstí v Borové, kde je
stání vozidel upraveno dopravní značkou.
V pozdních večerních a nočních hodinách byly prováděny akce zaměřené na dodržování
zákazu nalévání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let a hru osob mladších 18 let na
výherních hracích automatech. Tyto akce byly realizovány ve spolupráci s Policií ČR a odborem
sociálních věcí při MěÚ Kravaře.
Městská policie Kravaře se snažila věnovat problémům, na které opakovaně poukazovala
veřejnost a které do značné míry obtěžovaly občany obce. Kontakt strážníků s veřejností
probíhal buď přímo jednáním s občany v terénu, nebo nepřímo prostřednictvím starosty obce
Bolatice.

Kontroly a jejich výsledky
Na OÚ Bolatice byla také v roce 2014 provedena řada kontrol:
- kontrola přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2013
- kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně v JSDH Bolatice
- kontrola výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Bolatice
- kontrola provedená v ZŠ a MŠ Bolatice, p.o.
- veřejnosprávní kontrola za rok 2013 a průběžná veřejnosprávní kontrola za 1. pololetí 2014
u ZŠ a MŠ Bolatice, p.o.
- kontrola na vedení matričních knih a sbírek listin

V roce 2014 bylo provedeno celkem 6 kontrol, u 4 kontrol nebyly zjištěny žádné závažné chyby
a nedostatky. U dvou kontrol byly zjištěny drobné nedostatky, které byly na místě odstraněny,
nebo nápravná opatření, která byla průběžně odstraněna. Nebyla uložena žádná bloková
pokuta.

Další údaje o obci
- v roce 2014 vydala obec 6x Bolatický zpravodaj (ke konci každého sudého měsíce), zpravodaj
byl vydán jako barevný a některá vydání obsahovala různé přílohy (smlouvy na odpady,
smlouvy na odběr pitné vody a odvádění odpadních vod); Bolatický zpravodaj byl dostupný i
v elektronické podobě na stránkách obce www.bolatice.cz
- prostřednictvím místního rozhlasu, vývěsek obce či internetové televize www.hlucinsko.tv
byli občané seznamováni s činností obce
- o životě v obci i o činnosti občanů a obce vyšlo mnoho článků v regionálních novinách (Region
Opavsko, MF Dnes, Opavský a Hlučínský deník, 5 + 2 Opavsko), řada informací byla
prezentována v Českém rozhlasu Ostrava a v dalších regionálních rádiích
- v průběhu roku 2014 se v obci uskutečnilo několik akcí, na kterých byla veřejnost
informována o dění v obci a na kterých se mohli občané vyjádřit k projednávaným tématům
a také zde mohli občané sdělit své problémy
- v roce 2014 se obec Bolatice umístila na 5. místě v třídění odpadů v soutěži „O keramickou
popelnici“ v kategorii obcí a měst od 1000 do 5000 obyvatel v Moravskoslezském kraji

Pro veřejnost uspořádala obec Bolatice tyto akce:
10. 3. 2014

setkání s mládeží

12. 3. 2014

setkání představitelů obce se spolky a organizacemi

22. 4. 2014

Den Země – kampaň NSZM ČR

5. 5. 2014

setkání s občany ul. Družstevní

19. 5. 2014

Veřejné fórum obce Bolatice

30. 5. 2014

Den bez tabáku

4. 6. 2014

setkání s podnikateli

21. 7. 2014

projednávání návrhu řešení ul. Opavská v Bolaticích

16. 9. 2014

Den bez aut – kampaň ETM NSZM ČR

2. 10. 2014

Dny zdraví – kampaň NSZM ČR

Také v tomto roce umožňovala obec Bolatice podnikatelům v oblasti prodeje a pohostinství
prodej na akcích obce (Dožínky, Kobzolfest atd.), popř. si objednávala ubytování či stravování
pro návštěvy obce v zařízeních místních podnikatelů.

K propagaci svých firem mohli podnikatelé využívat bezplatně prezentace na webových
stránkách obce.

K největším sponzorům akcí OÚ a obce Bolatice v roce 2014 patřily firmy: CONROP, s.r.o.,
Lanex, a.s., LB Gastro, s.r.o., Ing. Daniel Kozel – DK1, Isotra, a.s., Zahradnictví Mazalovi,
PETROMETAL, s.r.o. a mnoho dalších.

Spolky v obci, spolupráce s nimi
I v roce 2014 vyvíjely v obci činnost spolky a organizace, z nichž se mnohé výrazně podílely na
rozvoji obce i na tvorbě kulturně-společenského života v obci. V obci Bolatice působilo více jak
20 spolků:
Fotbalový klub Bolatice

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

Křesťanští senioři La Via Montante

Rodinná centra Myška a Ježeček

Slezsko-německý svaz

Základní umělecká škola

Šachový klub

Fitness centrum Mates GYM

V obci působily i oddíly košíkové a florbalu, chovatelé služebních psů jsou zapojeni
v kynologickém klubu na Albertovci. Působily zde i skupinky sportovců, které neměly oficiální
statut – fotbalisté na Ruždině, na hřišti v Důlku a na Borové, nohejbalisté. Mladí spoluobčané
se věnovali jízdě na kolečkových bruslích i skateboardech, atletice, zejména běhu. V obci byla
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 2014 činil stav členské základny 147 členů, z toho 16 žen a 19 mladých hasičů. Sbor řídil
21členný výbor, který se pravidelně scházel 1x za měsíc. Na začátku roku uspořádal sbor
tradiční Společenský ples s pochováním basy.
21. února se delegace ve složení Josef Balarin, Vilém Adamec, Robert Vitásek a Josef Kurka
s manželkami zúčastnila Valné hromady okrsku v Kobeřicích. 4. března pomáhali členové
sboru zajišťovat průběh masopustního průvodu, v době velikonočních svátků drželi stráž

u Božího hrobu. V sobotu 3. května byla sloužena mše svatá za živé a zemřelé hasiče Bolatic a
Borové. 10. května se zástupci SDH Bolatice zúčastnili Svatofloriánského setkání hasičů okresu
Opava v Březové. 11. května se družstvo hasičů zúčastnilo okrskové soutěže ve Strahovicích.
31. května uspořádali pohárovou soutěž mladých hasičů. Na jaře navštívili mladí hasiči
středisko 112 v Ostravě – Zábřehu a Hasičské muzeum v Ostravě – Přívoze. V listopadu jeli
navštívit Hasičský záchranný útvar Hlučín a Aquapark v Kravařích.
V srpnu se uskutečnila Hasičská slavnost spojená se soutěží družstev o Moravskoslezský pohár.
Rovněž v srpnu se delegace SDH Bolatice zúčastnila pietní vzpomínky u příležitosti 22. výročí
úmrtí hasičů při lesním požáru v Kuzni Raciborske a také se zúčastnila oslav 110 let založení
stráže ochotnické Kuznie Raciborske. V roce 2014 došlo k prohloubení spolupráce mezi SDH
Bolatice a OSP gminy Kuznie Raciborske.
V roce 2014 obdržel dlouholetý člen sboru, pan Adolf Duda, ocenění Zasloužilý hasič. Toto
vyznamenání je nejvyšším oceněním dobrovolných hasičů.
Družstvo SDH Bolatice se v roce 2014 zúčastnilo dvou kol Extraligy ČR v požárním útoku a také
některých pohárových soutěží v okresu Opava. V Moravskoslezském poháru obsadilo družstvo
6. místo.
Během roku 2014 zasahovali hasiči celkem u 37 událostí v obci i mimo ni. Zasahovali u 3
požárů, 1 úniku nebezpečné chemikálie, 8 technických havárií, 2x vyjížděli k planým
poplachům, 23 činila ostatní činnost JPO. Jednotka SDH Bolatice provedla 2 cvičení, jedno
v podniku PF Plasty Chuchelná a druhé v podniku Lanex, a.s. Členové provedli v obou
podnicích také školení jednotky pro požární ochranu i BOZP a byli seznámeni se všemi
prostorami daných podniků. Jednotka SDH Bolatice spolupracovala s neziskovou společností
Haima Ostrava, která působí při dětském hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice
v Ostravě a stará se o děti, které prošly leukémií. Těmto dětem ukázali hasičskou techniku a
děti si mohly vyzkoušet hasičskou činnost v praxi.
Členové výboru spolu se členy zásahového družstva prováděli odkalování hydrantů, spoustu
hodin odpracovali na údržbě techniky, zásahů u požárů a při různých živelných katastrofách.
Obci Bolatice pomáhali při různých akcích – Obecní ples, Rozloučení s masopustem, Dožínky,
Den strašidel. Aktivně se zapojili do Dne Země úklidem veřejných prostranství.

Sbor dobrovolných hasičů Borová
Sbor dobrovolných hasičů je jedinou organizací na Borové, k 31. 12. 2014 byl stav členské
základny 105, z toho 37 členů mladších 14 let.
Na začátku roku uspořádal sbor Valnou hromadu a v sále hasičské zbrojnice společenský ples.
Také v lednu zasáhla sbor smutná zpráva, ve věku 92 let zemřel nejstarší člen pan Richard
Rataj. 21. února se čtyři zástupci sboru s manželkami zúčastnili výročního aktivu jedenáctého
okrsku, který proběhl v Kobeřicích.
První soutěží v roce 2014 byly halové závody v Havířově konané 22. února. Družstvo mladších
žáků obsadilo nádherné 4. místo, starší žáci 28. místo. 24. března proběhl celookresní sjezd
delegátů SDH, kde se mj. řešila i legislativa kolem prodeje alkoholu na akcích sboru. 12. dubna
pomáhali členové SDH Borová s organizací cyklozávodu Bolatická 30. 3. května se hasiči
zúčastnili mše svaté v bolatickém kostele, sloužené za živé a zemřelé hasiče. 10. května
uspořádali okrskovou soutěž pro mládež, mladší žáci obsadili 1. místo, starší žáci 4. místo.
17. května proběhl v polském městečku Kietrz další ročník česko-polské družební soutěže
Moravská brána, které se zúčastnilo družstvo starých pánů. 24. května se uskutečnilo v Malých
Hošticích okresní kolo mladých hasičů. Družstvo mladších žáků po vítězství v okrskovém kole
soutěž vyhrálo a obhájilo titul mistrů okresu ve hře Plamen. 7. června se do nové soutěžní
sezony zapojilo družstvo nejmenších členů, které se zúčastnilo krajského setkání přípravek ve
Štěpánkovicích. 21. června byl ve Velkých Hošticích ukončen další ročník okresní ligy mládeže,
kde se mladším žákům podařilo obhájit loňské vítězství. 6. září se mladší žáci zúčastnili
krajského finále okresních lig s názvem „O pohár starosty krajského sdružení hasičů
Moravskoslezského kraje“, kde obsadili 2. místo. Od září do poloviny října se mládežnická
družstva zúčastňovala jednotlivých kol ligy mládeže. 18. října byl pro děti – hasiče připraven
celodenní výlet – navštívily Dinopark v Ostravě a Slezskoostravský hrad. 19. října proběhla
v Kobeřicích zkouška čerpadel, stroj SDH Borová zkoušku zvládl.
S tělovýchovnou jednotou Slezan Opava uspořádali členové ve svém areálu orientační běh, 29.
listopadu byl uspořádán večírek pro členy výboru, nejaktivnější členy a sponzory, kterého se
zúčastnil i starosta obce. 11. – 13. prosince byla uspořádána předvánoční zabijačka.
I v roce 2014 odpracovali členové velký počet hodin při údržbě hasičské techniky, hasičské
zbrojnice i sportovního areálu. Obci Bolatice pomáhali při organizaci Stavění máje na Borové,
Pochodu za zdravím. Aktivně se zapojili do Dne Země úklidem sportovního areálu a jeho okolí.

Dětská organizace Kondor
Organizace sídlila v budově staré školy a skládala se z oddílu Orion, Arakis a z Klubu přátel
skupiny Vesmír.
Oddíl Arakis měl 18 členů, věnoval se volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Členové se
scházeli pravidelně každou sobotu a pořádali celovíkendové akce nepravidelně. V létě
uspořádal oddíl stanový tábor v Klokočůvku, kterého se zúčastnilo 60 dětí.
Tábornický oddíl Orion měl 36 členů a také se věnoval volnočasovým aktivitám dětí a mládeže.
Oddíl se scházel pravidelně každou sobotu a 1x za měsíc uspořádal víkendovou akci. Letního
stanového tábora v Klokočůvku, který oddíl pořádal, se zúčastnilo 60 dětí. 44 dětí se zúčastnilo
jarního a podzimního tábora v Beskydech na Slovensku. Dále oddíl uspořádal dvě víkendové
výpravy na kolech do Žimrovic a do Strahovic a XXIV. výroční oheň oddílu.
Klub přátel skupiny Vesmír se podílel na organizaci táborů a na organizování obecních akcí
(Pochod za zdravím, Den strašidel, Den Země atd.). Dle potřeb vypomáhal jednotlivým
oddílům.
Dětská organizace Kondor, skupina Vesmír Bolatice byla dlouhodobě nájemcem pohostinství
Pod Kostelem. Stanová základna byla v průběhu roku 2014 částečně obměněna nejen
z vlastních zdrojů, ale i díky dotaci z obce Bolatice a MŠMT (nový sklad potravin, nové krycí
plachty na stanové celty).

Klub seniorů
I v tomto roce měl klub 55 členů, kteří se scházeli jednou měsíčně v klubovně hasičské
zbrojnice a v létě také na skanzenu. V roce 2014 vystupovaly členky Klubu seniorů nejen na
Hlučínsku, ale také na Slovensku, v Polsku a v družebním Královském městě Slaný. Členové byli
pozváni do Národopisného muzea v Praze, kde se prezentovali nejen hlučínskými tanci, ale i
regionálními pokrmy. Vystupovali na několika akcích obce – Vítání občánků, Stavění máje,
společný Den dětí a seniorů, Dožínky, Koledy na skanzenu atd. Pro zadané i nezadané seniory
naší obce i okolních vesnic uspořádali Deštníčkový bál a Krmášovou zábavu, které se zúčastnili
i senioři z Polska. Za finanční podpory obce Bolatice uspořádal klub zájezdy pro seniory.
Členové se aktivně zapojili do Dne Země úklidem skanzenu a okolí.

Fotbalový klub Bolatice
Fotbalový klub patří v obci mezi organizace s největší členskou základnou. K 31. 12. 2014 byl
stav členské základny 524 členů. Tradičně byl na začátku ledna uspořádán v kulturním domě
Sportovní ples a v únoru se uskutečnila Valná hromada klubu.
Zimní příprava všech družstev probíhala v hale ZŠ Bolatice, družstva mužů a dorostu využívala
hrací plochy bolatického stadionu. V hale byl uspořádán 7. ročník halových turnajů pro tři
žákovské kategorie, také naši žáci se zúčastnili halových turnajů v okolních vesnicích. Muži a
dorost odehráli přípravné zápasy na hřištích s umělou trávou v Koutech, Hlučíně a
v Kylešovicích.
Všechny kategorie žáků se umístily uprostřed tabulky, dorost také uprostřed tabulky, muži „B“
se po přihlášení do III. třídy okresu umístili na 1. místě a muži „A“ v 1.A třídě na 5. místě.
Trenérské obsazení bylo následující – benjamínky vedl David Steffek, starší přípravku trénovali
Miroslav Kramář a Tomáš Kramář, mladší žáky vedl Gerhard Václavík, dorost trénoval Rudolf
Rataj s Miroslavem Kretkem, „béčko“ trénovali Jiří Šula a Alfréd Feilhauer a „áčko“ Aleš
Březovský, Jiří Šula a Libor Sněhota. Na jaře také došlo k přesunu hráčů – na půlroční hostování
přišel do Bolatic z Hlučína Jakub Gaida, do Služovic přestoupili bratři Jaškovi a do Opavy
přestoupil Petr Latka. Někteří starší žáci nastupovali na střídavý start v Dolním Benešově –
Jakub Slivka, David Harasim, Kristián Krečmer a Šimon Ševčík.
Sportovní slavnost se v roce 2014 neuskutečnila, bylo připraveno pouze sobotní sportovní
odpoledne spojené s turnajem v malé kopané pro fotbalové nadšence z širokého okolí.
V rámci akce Bolatická 20 sehráli starší páni utkání s hosty z družební vesnice Dol’any.
V červnu se naši fotbalisté vydali na návštěvu do družební vesnice Linum. V červenci se opět
starší páni vydali na přátelské utkání do Kysuckého Lieskovce na Slovensku.
Na podzim se změnilo trenérské obsazení – mladší přípravku vedl David Steffek, starší
přípravku Vít Baránek a Pavel Vitásek, u starších žáků, dorostu, „béčka“ a „áčka“ zůstalo
trenérské obsazení stejné. Na podzim bylo prodlouženo hostování Jakubu Gaidovi, do
Chuchelné odešli na hostování David Steffek, Robin Obrusník a Lukáš Kocur. Na hostování do
Baníku Ostrava byl uvolněn Vít Baránek ml. a na rok se z Baníku Ostrava vrátil Vít Baránek st.
FK Bolatice se podílel na akcích, které organizovala obec Bolatice – Den Země, Kácení máje,
Dožínky, Den strašidel. Dále spolupracoval s SDH Bolatice (Hasičská slavnost), SC Bolatice
(Bolatická třicítka), MŠ Bolatice (Cesta za pohádkou). Na antukovém hřišti se uskutečnily tři
volejbalové turnaje a v areálu byly pořádány tréninkové kempy výběrů OFS Opava.

V roce 2014 byla dokončena instalace ústředního topení v kabinách, byla opravena vjezdová
brána do areálu od parkoviště a upravil se prostor před restaurací a kabinami.

Slezsko-německý svaz Bolatice
V roce 2014 se svaz rozrostl o 3 nové členy, kteří se stali zároveň členy smíšeného pěveckého
sboru, k 31. 12. 2014 měl tedy svaz 98 platících členů. V zimních měsících se členové scházeli
na pravidelných schůzkách, které využívali také k výuce a zdokonalení německého jazyka.
Místopředseda svazu se zúčastnil zasedání LV a AdV v Praze, jednalo se o pracovní schůzi všech
svazů německé menšiny. V dubnu se uskutečnila členská schůze svazu s volbou nového výboru
pro léta 2014 – 2016. V květnu uspořádal svaz oslavu Dne matek a také byla v tomto měsíci
sloužena mše svatá za padlé vojáky z obou světových válek z obce Bolatice a Borová. V srpnu
se členové zúčastnili krojovaného průvodu při oslavě Dožínek. V tomto měsíci se uskutečnilo
posezení „pod ořechem“ pro členy svazu a dva pozvané hosty z Polska. Ve dnech 10. – 11. října
vystoupil smíšený pěvecký sbor na celostátním vystoupení ,německých menšin v Praze.
26. října vystoupil sbor na 24. festivalu písní Josepha von Eichendorffa v polské Ratiboři.
V prosinci uspořádali členové vánoční posezení v kulturním domě. Tento měsíc také členky
SNS oslavily 15 let svého setkávání „Kaffeeklatsch“.

Český zahrádkářský svaz
Svaz měl v roce 2014 59 členů. Během roku se uskutečnilo 12 schůzí výboru a výroční členská
schůze. Členové svazu se dvakrát zúčastnili zasedání Územního sdružení ČZS v Opavě a územní
konference ČZS v Opavě. Pro veřejnost uspořádali besedu na téma „Chemie a pěstování
zeleniny na zahrádce“, zajišťovali prodej agrohumu, podzimní moštování ovoce a o činnosti na
zahradě pravidelně informovali v Bolatickém zpravodaji. Zúčastnili se masopustního a
dožínkového průvodu. V rámci Dne Země ořezávali ovocné stromy na Náplatkách, k Vyhlídce
a ke Křeménkám.

Myslivecká společnost Křeménky
Myslivecká společnost Křeménky měla v roce 2014 29 členů, kteří měli své sídlo v hájence
Křeménky. Členové společnosti pečovali o svou honitbu, přispívali ke zkvalitňování krajiny
výsadbou lesíků, remízek, alejí na polních cestách. Jejich výsadbou se aktivně zapojili do Dne
Země. Pro veřejnost uspořádala společnost v lednu Myslivecký ples, v červnu Mysliveckou

slavnost a také první ročník Mysliveckého odpoledne pro děti – výukově zábavné odpoledne
se konalo v areálu a lese Křemének a zúčastnilo se okolo 120 dětí. V srpnu se uskutečnil
Country festival Křeménky. Členové se zapojili do bolatických Dožínek účastí v průvodu a
vystřelením čestné salvy. Na akce, které pořádala obec a ostatní organizace, zapůjčovala
společnost lavice a stoly, dále pronajímala chaty v Křeménkách i v pískovně.

Římskokatolická farnost Bolatice
Také v roce 2014 patřila k největším neoficiálním organizacím v obci, k římsko-katolické církvi
se hlásilo okolo 80% občanů.
Ve dnech 3. a 4. ledna se v obci uskutečnila Tříkrálová sbírka, celkem se vybralo 95 434 Kč,
z toho v Bolaticích 80 763 Kč a na Borové 14 671 Kč.
Květná neděle, která připomíná Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma, připadla na 13. dubna. Pak
následoval Svatý týden. V neděli 11. května proběhlo po odpolední mši svaté žehnání
motocyklů na parkovišti za kulturním domem. Ve dnech 16. a 17. května se uskutečnilo
soustředění dětí, které přistoupily k prvnímu svatému přijímání. 23. května se naše farnost
zapojila do celorepublikové akce Noc kostelů. Slavnost Nanebevstoupení Páně připadla na
čtvrtek 29. května. V neděli 15. června, na slavnost Nejsvětější Trojice, přistoupilo 27 dětí k 1.
sv. přijímání. Slavnost Těla a Krve Páně jsme slavili ve čtvrtek 19. června. Slavnost sv.
Stanislava, náš bolatický odpust, připadla na neděli 22. června.
1. července začal platit prázdninový pořad bohoslužeb. V úterý 15. července odsloužil v naší
farnosti poslední bohoslužbu pan farář o. Przemyslaw Antoni Traczyk. Po 10 letech kněžské
služby v Bolaticích odešel do farnosti v Karviné. Na jeho místo nastoupil o. Radoslav Skupník.
Svátek Nanebevzetí Panny Marie jsme oslavili 15. srpna. V sobotu 23. srpna byla mše svatá
sloužena s poděkováním za úrodu, Dožínky. V neděli 14. září jsme uctili svátek Povýšení
svatého Kříže, někteří v tento den putovali za Svatým Křížem do Pietrowic Wielkich v Polsku.
Slavnost Výročí posvěcení kostela (bolatický krmáš) připadla v naší farnosti na neděli
16. listopadu. 23. listopadu jsme oslavili Ježíše Krista Krále, vítěze nad zlem, nad smrtí. Poslední
listopadovou sobotu se od 13:00 do 16:00 hod. uskutečnilo v sále hasičské zbrojnice tradiční
pletení adventních věnců. Po celou dobu adventní probíhaly v kostele od úterý do pátku v 6:30
hod. rorátní mše svaté s adventní soutěží pro děti. 20. prosince byla u příležitosti 764. výročí
první písemné zmínky o obci Bolatice sloužena mše svatá za občany Bolatic a Borové.

V roce 2014 bylo v obci pokřtěno 41 dětí (18 chlapců, 23 děvčat), 27 dětí přistoupilo
k 1. svatému přijímání, biřmování v roce 2014 nebylo. V kostele se konalo 9 svateb a 29 pohřbů
(11 mužů, 18 žen). Od 1. ledna 2014 byl zaveden jiný způsob vedení účetnictví. K 31. 12. 2014
bylo na farním účtu 124 561,17,- Kč, farnost tedy byla v plusu.
Při farnosti fungovala schola pod vedením sl. Heleny Kramářové, chrámový sbor vedl p. Patrik
Vehovský, senioři se scházeli 1x za měsíc ve svém uskupení La Via Montante, fungovalo
společenství maminek a pravidelná katecheze pro dospělé. O své činnosti informovala farnost
v měsíčníku Studánka, v Bolatickém zpravodaji i na internetových stránkách obce.
V roce 2014 byl zrušen starý hřbitov, který byl nahrazen pietním parčíkem.

TTC – stolní tenis
Sezonu 2014 zahájili stolní tenisté s pěti družstvy v okresních a krajských soutěžích.
Družstvo Bolatice „A“ hrálo krajskou soutěž 1. skupiny „A“ a ve složení Burdík, Harazim, Wolný,
Wilk postoupilo do divizní soutěže. Družstvo Bolatice „B“ hrálo krajskou soutěž II. třídy a ve
složení Vavřínek, Laburda, Kramář, Rataj, Polák, Musiol se nedokázalo v krajské soutěži II. třídy
udržet. Družstvo Bolatice „C“ hrálo okresní přebor I. třídy a ve složení Kramář, Ricka,
Schimetzek přebor vyhrálo a tím zajistilo družstvu Bolatice „B“ účast v krajské soutěži II. třídy.
Družstvo Bolatice „D“ hrálo okresní přebor III. třídy a ve složení Kostřica, Suchánek, Fojtík
vyhrálo tento přebor a postoupilo do okresního přeboru II. třídy. Družstvo žáků hrálo
žákovskou soutěž II. třídy.
V roce 2014 se umístila Barbora Straková na 1. místě v sérii bodovacích turnajů pořádaných
DDM Poruba a na 2. místě v Okresním přeboru nejmladších žáků. Tréninky probíhaly každou
středu pod vedením Petra Kramáře a Jana Kostřici a zúčastňovalo se jich až 18 žáků. Pro žáky
byla s podporou grantového programu obce Bolatice a Svazu stolního tenisu pořádána řada
náborových turnajů, vyvrcholením byl vánoční turnaj rodinných dvojic za podpory obce a RKL.

Futsalový klub Shooters Bolatice
Rok 2014 byl pro Shooters Bolatice zajímavý. Ve druhé polovině- roku nastoupil tým Shooters
A s posilami a úspěšně se držel na předních pozicích tabulky. Ke konci roku se držel na 3. místě
v Moravskoslezském krajském přeboru. Tým Shooters B se zúčastnil okresní soutěže II.A třídy
a obsadil 15. místo. Pro veřejnost uspořádal klub letní a vánoční turnaj ve futsalu.

Klub turistů
V roce 2014 měl Klub turistů 37 členů a uskutečnil řadu akcí za poznáním blízkého i vzdáleného
okolí. 13. dubna se konala nejdůležitější akce – „Bolatická 20“, které se zúčastnilo 126 běžců a
485 chodců. O hladký průběh akce se staralo 25 pořadatelů.
Nejhodnotnější akcí byl zájezd autobusem do Orlických hor spojený s návštěvou vojenské
pevnosti „Hanička“, který se uskutečnil v květnu. 1. června se někteří členové vydali na kolech
na zříceninu hradu Starý Jičín. Ve dnech 5. – 12. července navštívili členové Starou Boleslav a
na kolech se vydali po labských stezkách. Od 9. do 11. srpna se turisté zúčastnili Pochodu pre
všetkých ve slovenské vesnici Dol’any. Ve dnech 3. – 6. října navštívili Raxalpen – feraty u
Kaiserbrunnu a na konci listopadu opět poseděli s opavskými cestovateli na Švýcárně.
21. prosince se vydali na pochod do Bělé na forele a 28. prosince podnikli auty zájezd na
Praděd.
Do Dne Země se aktivně zapojili tím, že upravovali okolí studánky v „Důlku“.

Svaz chovatelů poštovních holubů
Svaz měl 8 členů. Závodní sezona starých holubů se i v roce 2014 skládala z 21 závodů, které
probíhaly od 26. dubna do 27. července a vyvrcholily závodem v Oostende. Všichni závodící
chovatelé z Bolatic se umístili do první poloviny z celkového počtu 90 závodících chovatelů.
Nejlépe se umístil p. Rudolf Rataj, a sice na 17. místě.
Závody holoubat probíhaly od 17. srpna do 21. září. Pět chovatelů z Bolatic se umístilo do 14.
místa v Oblastním sdružení Opava a ZO Bolatice se stala nejúspěšnější ZO v Oblastním
sdružení. Mimořádného úspěchu dosáhla dvojice Florián + Tomíček, která se v mistrovství
Oblastního sdružení umístila na 1. místě! Za 40 let trvání ZO Bolatice to bylo poprvé, co se to
podařilo chovateli z Bolatic.
Členové se zúčastnili oblastní výstavy v Krásném Poli, kde holubice p. Kramáře získala 2. cenu
v kategorii výkon za 2 roky a holoubata p. Floriána a p. Tomíčka získala dvakrát 2. cenu
v kategorii standard holub a standard holubice.

Military Airsoft Team Bolatice
Tým měl v roce 2014 11 členů a vedoucím byl Michal „Eddie“ Adamec. Členové se aktivně
zapojili do Dne Země a pomáhali při kontrole bezpečnosti v obci.

Hokejový klub Bolatice
Soutěže AHL se zúčastnilo 20 týmů, které se navzájem utkaly v základní části a poté se týmy
na 1. – 10. místě utkaly v play-off o celkové vítězství. Týmy na 11. – 20. místě se utkaly o
konečné umístění v soutěži. Po základní části obsadil HC Bolatice 6. místo a v play-off skončil
na konečném 7. místě.
Oproti minulému roku došlo v týmu k minimálním změnám a sestava mužstva HC Bolatice
vypadala následovně:
- brankáři – Tomáš Balarin, Martin Bortlík
- obránci – Pavel Otáhal, Jiří Bortlík, Libor Sněhota, Pavel Nevřela, René Kamrád, Petr Motyka
- útočníci – Radek Motyka, Lukáš Wittek, Tomáš Boček, Marek Kalužík, Lukáš Návrat, Jan
Vehovský, David Konupka, Tomáš Duda, Daniel Ďuriška
V rámci Dne Země vysazovali členové HC Bolatice nové stromy v aleji Na Vyhlídku.

Šachový klub 1935
V roce 2014 měl Šachový klub 1935 26 členů, z toho 11 členů aktivních, 3 mládežníci aktivní a
11 žáků neregistrovaných, kteří navštěvovali kroužek šachů a společně s registrovanými se
zúčastnili různých mládežnických šachových turnajů.
V Okresním přeboru v Rapid šachu mládeže – Grand Prix 2013 – 2014 se v kategorii do 10 let
na 4. místě umístil Štěpán Elbl, v kategorii do 13 let se na 6. místě umístil Tomáš Kučera,
10. místo obsadil Přemek Řehánek, 12. místo Petr Latka a 17. místo si zajistil Adam Bialas.
V kategorii do 18 let se na 4. místě umístil Ondřej Duda a na 5. místě David Kampík.
V prosinci se uskutečnil Okresní přebor škol, kde družstvo ve složení – Přemek Řehánek,
Štěpán Elbl, Adam Bialas a Filip Hluchník – obsadilo nádherné 1. místo.
Starší šachisté hráli okresní soutěž 2013/2014, ve které obsadili 3. místo. Alespoň v jednom
utkání Šachový klub 1935 reprezentovali – Jan Káč, Josef Stareček, Ondřej Duda, Pavel Pavera,
Florian Plaček, Miroslav Vavroš, David Kampík, Gerhard Dihel, Libor Barvenčík, Alfons Pašek.
Tréninky probíhaly každý pátek v pohostinství Pod Kostelem a všechna utkání v domácím
prostředí byla odehrána na OÚ Bolatice.
Členové šachového klubu se zapojili do Dne Země údržbou alejí na polních cestách.

Volejbalový klub Bolatice
Své zázemí měl klub na hřišti vedle FK a byl tvořen dvěma smíšenými skupinami o celkovém
počtu asi 30 aktivních členů. Hráči se zúčastnili Ostravské volejbalové ligy smíšených družstev,
kde skončili na konečném 4. místě z 19 přihlášených týmů. Pro příznivce volejbalu uspořádali
1 halový turnaj pro smíšená družstva. Do Dne Země se zapojili výsadbou stromků a úklidem
přírody.

Český svaz chovatelů včel
Členové svazu vypomáhali pořadatelskou službou při výstavě „Život na zahradě“ na výstavišti
Černá louka v Ostravě u expozice Okresní organizace Opava. Zúčastnili se soutěže „O nejlepší
med“, zapojili se do akce Den Země a prezentovali se v dožínkovém průvodu. Díky dotacím
z OÚ Bolatice, OÚ Chuchelná a MěÚ Dolní Benešov zakoupili pro členy spolku polokošile
s logem ZO a inseminované včelí matky pro zušlechtění včelstev svých včelařů.
V roce 2014 sdružoval svaz včelaře z šesti obcí, celkem měl 33 členů, z toho bylo 13 členů
z Bolatic a Borové. Svaz vlastnil 428 včelstev, z toho 159 v Bolaticích a na Borové. Výnos medu
byl 6 217 kg. Výnos vosku činil 161,5 kg, počet kočovných vozů byl 6 a počet vychovaných
matek 136.

Burianky
V průběhu celého roku 2014 rozvíjel soubor svou činnost prací na učení nových písní a tanců.
Měl 25 členů (děti i dospělí). Na svých vystoupeních se snažil seznámit dnešní generaci se
zvyky, písněmi a tanci svých předků. Členové souboru vytvořili na soustředění nový program
„Svatební hostina“, ve kterém byla použita nová říkadla a písně. I v roce 2014 vystupoval
soubor na akcích Vánoce a Velikonoce na zámku v Kravařích, dále vystoupil ve skanzenu
v Rožnově pod Radhoštěm, v lázních Klimkovice, v polském Tworkově a na Vánočních trzích
v Bolaticích.

Letecko-modelářský klub Bolatice
K 31. 12. 2014 měl klub 16 členů, z toho byl 1 člen do 18 let, 3 členové do 30 let a 12 členů nad
30 let.
V květnu se sešli letečtí modeláři na Oldtimertreffen Tirol v Rakousku, kde získali ocenění za
nejvzdálenějšího účastníka akce. V červnu se zúčastnili II. Modelshow v Olomouci a v červenci

mezinárodního svahového setkání příznivců maket větroňů RETROPLANE ve Francii.
V červenci a v srpnu se uskutečnil 3. ročník setkání příznivců historických modelů větroňů
s mezinárodní účastí. 1. kolo se uskutečnilo v Gotovanech na Slovensku, 2. kolo a finále se
konalo v Bolaticích. Rovněž v srpnu se modeláři zúčastnili akce DONOVALY 2014 na Slovensku,
kde se jednalo o setkání příznivců svahového létání.

Fitness studio JUMI
Fungovalo v rámci koupaliště a mělo asi 90 registrovaných členů. Svou pomoc nabízelo při
redukčních dietách, poradenství při cvičení v posilovně, při závodní kulturistice nebo spinningu
nebo pomáhalo lidem při rehabilitaci poúrazových stavů.

Fitness centrum Mates GYM
Důvodem provozu byla motivace mladých lidí ke sportu a zdravému stylu. Mělo asi 60
registrovaných členů a asi 120 neregistrovaných. Mates GYM uspořádal i v roce 2014 soutěž
v Bench pressu, výtěžek z této soutěže putoval domovu Klokánek v Dolním Benešově. Nejen
pro své členy pořádalo fitness centrum semináře s předními českými kulturisty a vzpěrači.

Rodinné centrum Ježeček
Toto centrum působilo v obci již čtvrtým rokem a sídlilo na ul. Polní. Ve spolupráci s obcí
Bolatice připravilo řadu aktivit pro děti do 8 let, ale nejvíce se zaměřovalo na předškolní děti,
pro které připravilo – cvičení maminek s dětmi, výuku angličtiny Helen Doron, taneční kroužek,
výtvarný kroužek Šikulka, letní příměstské tábory. Také byla pro děti předškolního věku
připravena Logoškolička a Studio předškolák. Pro dospělé pořádalo RC Ježeček tyto akce –
cvičení jógy, dny zdraví ve spolupráci s klubem jógy, prodej ovocných šťáv a masáže.

Prezentace obce na veřejnosti
V roce 2014 se obec nezúčastnila žádné soutěže srovnávání kvality života, přesto si zachovala
pozitivní obraz jak z pohledu místních, tak i cizích občanů a návštěvníků obce.
Důležitým informačním kanálem obce byly internetové stránky www.bolatice.cz, na kterých
byly zveřejňovány všechny důležité informace pro občany. Dalším významným prostředkem
pro informování občanů byl Bolatický zpravodaj. Významné pro informování byly i plakáty,
články a inzeráty v místním tisku i v regionálních médiích. Reportáže i záznamy z různých akcí
byly zveřejňovány na internetové televizi www.hlucinsko.tv.
Velice úspěšné byly u veřejnosti akce, které pořádala obec nebo spolky a organizace – např.
Obecní ples, Vítání jara, Dožínky, Barevný večer, Den strašidel atd.
Výborně obec prezentovaly spolky a organizace (Burianky, Bobři, seniorky), ale reprezentovali
ji i úspěšní sportovci (fotbalisté, hasiči, sportovci věnující se voltiži, atletice atd.).

Projekty obce v roce 2014
I v roce 2014 obec připravila a podala několik projektů – žádostí o dotace:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
- Zámek Bolatice – sanace a oprava atiky – žádosti bylo vyhověno
- Pořízení Územního plánu obce Bolatice – žádosti bylo vyhověno

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
- Přístavba MŠ Borová – žádosti nebylo vyhověno

Státní fond životního prostředí ČR (OPŽP)
- Ekologické hřiště Bolatice – žádosti bylo vyhověno
- Hasičská zbrojnice Bolatice – žádosti bylo vyhověno
- Regenerace urbanizované krajiny – výsadba nové zeleně v Bolaticích III. – žádosti bylo
vyhověno

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
- Zvýšení bezpečnosti na komunikacích v obci Bolatice – žádosti nebylo vyhověno

Základní škola a Mateřská škola Bolatice
Součástí právního subjektu byla základní škola, školní družina, školní jídelna a mateřská škola
včetně pracoviště na Borové, které je odloučené.
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 byla pí Zdeňka Ballarinová. Školní rada pracovala v tomto složení – Jana
Šimečková, Monika Flajšerová, Mgr. Pavla Franková, Mgr. Jana Halfarová, Ing. Kamil Mašík,
Kristián Uvara.
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 379 žáků v 17 třídách, z toho na nižším stupni
(1. – 5. třída) bylo 229 žáků a na vyšším stupni (6. – 9. třída) bylo 150 žáků. Do mateřské školy
bylo zapsáno 168 dětí v sedmi odděleních (sedmé oddělení bylo umístěno na Borové).
Do školní družiny bylo zapsáno 100 žáků, kteří byli rozděleni do čtyř oddělení. Školní jídelna
vařila cca 500 obědů denně pro žáky ZŠ, děti MŠ, zaměstnance a cizí strávníky.
Ve škole pracovalo 24 pedagogů, z toho 2 nekvalifikovaní. Účetnictví pro celou organizaci
vedla pí Kristina Bolacká, hospodářkou školy byla pí Marta Antošová, která vyřizovala také
běžnou korespondenci, starala se o vedení školní matriky a měla na starosti inventarizaci
školního majetku. O úklid školních budov, včetně tělocvičny a nové sportovní haly, se staralo
6 uklízeček. O údržbu budov a prostoru areálu školy se starali 2 školníci – p. Josef Kozelek
a p. Teodor Ballarin.
V roce 2014 činil průměrný prospěch 1,345. V tomto školním roce splnilo 26 žáků povinnou
školní docházku. Vycházející žáci byli přijati na tyto školy:
- gymnázia – 5 žáků
- střední odborné školy – 14 žáků
- 4-leté obory s maturitou – 4 žáci
- 3-leté učební obory – 3 žáci
Ve školním roce 2013/2014 bylo evidováno 26 integrovaných žáků.
Také v tomto školním roce se žáci zúčastnili mnoha soutěží a olympiád. Velký úspěch
zaznamenal žák 7.B Marek Zajíček. V Biologické olympiádě se umístil v krajském kole
na 5. místě, v Olympiádě z dějepisu si 3. místem v okresním kole zajistil postup do krajského
kola, kde obsadil 13. místo. V Olympiádě ze zeměpisu obsadil výborné 6. místo. Velice úspěšný
byl i žák 6.A Josef Šimeček, který se v okresním kole Olympiády ze zeměpisu umístil na 4. místě.
Žákyně 9. třídy Ivana Šimečková získala 4. místo v okresním kole Olympiády z anglického

jazyka. V zeměpisné soutěži EUROREBUS se nejlépe vedlo týmu 7.A ve složení Michael Ceplý,
Michal Krettek a Tereza Moravcová, kteří skončili na 3. místě v krajském kole a zajistili si
postup do celostátního kola v Praze.
Během celého školního roku probíhaly turnaje na úrovni tříd, škol, okresů, krajů a republiky.
Tyto sportovní aktivity byly pořádány buď samotnou školou, nebo Asociací sportovních klubů
České republiky. Pro žáky nižšího stupně byly organizovány soutěže „Švihadlový král“ a soutěž
„Házedel“, ve které mohli žáci předvést své umění ve tvorbě a házení papírových vlaštovek.
V lednu byla pro žáky nižšího stupně připravena Netradiční zimní olympiáda, ve které si mohli
vyzkoušet např. tyto disciplíny – lyžování, koulování, puzzle atd. Florbalistům 4. – 5. tříd se
podařilo vyhrát okresní kolo florbalového turnaje s názvem „ŠKOLSKÝ POHÁR ČP“ a zajistili si
tak účast v krajském finále, kde obsadili 9. až 10. místo. Složení družstva – Vít Baránek,
Rostislav Uvara, Filip Hluchník, David Mazal, Tadeáš Uvara, Tomáš Kučera, Vojtěch Dostál a
Martin Blahetka (v okresním kole Denis Kramář). V dubnu se družstvo ve složení Tomáš Breuer,
Šimon Ševčík, Tomáš Felkel, Daniel Maršák, Daniel Kučera a Vít Baránek zúčastnilo finále
florbalového turnaje ČEZ STREET HOCKEY 2014, kde obsadili výborné 4. místo. Družstvo žáků
nižšího stupně se zúčastnilo v Dolním Benešově okrskového kola ve vybíjené. Pro dívky vyššího
stupně byl organizován turnaj v přehazované. Mladší žáci se zúčastnili šachové soutěže, ve
které obsadili 4. místo v okrese. Školu v šachové soutěži reprezentovali tito žáci – Štěpán Elbl
(3.A), Denis Kramář (5.A), Přemek Řehánek (4.A), Tomáš Kučera (5.A), Filip Růžička (5.A). Žáci
6.A – Šimon Plaskura, Dominik Vítek, Vojtěch Jaroš a Josef Šimeček – získali svým výrobkem
lodě na elektrický pohon 1. místo v Moravskoslezském kraji, všichni dostali dárek v podobě
stavebnice Merkur.

Ve škole byly realizovány i různé projekty:
- Sportem a turistikou poznej historii i současnost našeho regionu – projekt probíhal ve dnech
9. – 17. září a náplní byly společné aktivity žáků naší školy a žáků družebních škol.
- Projekt COMENIUS – mezinárodní spolupráce – naše škola uspěla s žádostí o grant v období
2013 – 2015, název projektu je „Pracovní příležitosti v Evropě“. Na projektu se podílejí školy
z Německa, Španělska, Řecka, Polska, Rakouska a naše škola.
- Mistrovství Hlučínska ve florbalu – 3. ročníku tohoto turnaje se zúčastnilo 8 mužstev, která
reprezentovala své základní školy. Turnaj nebyl jen sportovním kláním, ale zaměřoval se i na
chování v duchu fair play.

- Ovoce do škol – žáci nižšího stupně dostávali po celý rok jednou měsíčně zdarma balíček
ovoce a zeleniny.
- Kdo kompostuje, nezlobí – žáci se naučili třídit všechny odpady do připravených košů (papír,
plasty, bioodpad).
- Týden mobility – projekt pořádala obec Bolatice a byl zaměřen na tyto aktivity – sledování
četnosti průjezdu aut obcí, besedy vedení obce z žáky, žáci 5. tříd řešili bezpečnou cestu do
školy, malování na asfalt, koloběžkové a in-line závody.
- Sběr starého papíru – první kolo proběhlo v říjnu, druhé v dubnu, dohromady bylo odevzdáno
36 460 kg starého papíru. Vítězné třídy 5.A a 7.A získaly den ředitelského volna a s finančním
přispěním obce Bolatice podnikly výlet do ZOO Ostrava.
- Recyklohraní – cílem bylo zvýšit povědomí o třídění odpadů a zajistit recyklaci drobných
vysloužilých elektrospotřebičů a baterií.
- Den zdraví – v říjnu se žáci vyššího stupně zúčastnili v KD akce v rámci Dnů zdraví, kterou
pořádala obec Bolatice. Žáci nižšího stupně si připravili projektový den „Den zdraví“ –
diskutovali o návykových látkách, třídili odpad, vyzkoušeli si být nevidomými, žáci 5. tříd
připravili pro ostatní ovocný salát a jednohubky s mrkvovou pomazánkou.
- Pomoc misiím 2013 – žáci prodávali v kostele výrobky, které sami vyrobili v křesťanské
výchově, pracovních činnostech a družině. Výtěžek 20 341 Kč byl poslán do Paraguaye.
- Putování do Betléma se starozákonními postavami – během 12 rorátních mší se děti
seznámily s 12 postavami Starého zákona, po mších, kterých se pravidelně účastnilo více než
60 dětí, byla zajištěna společná snídaně ve školní jídelně.

Další aktivity pro žáky:
- žáci 1. – 5. tříd navštívili opavské divadlo, kde viděli pohádku „Sněhurka“. Žáci 1. a 2. třídy
zhlédli v Kulturním domě Bolatice pohádkový příběh „Král lesa“ a v Loutkovém divadle
v Ostravě pohádku „Broučci“. Divadlo Slunečnice z Brna si připravilo pro žáky nižšího stupně
v KD Bolatice představení „Sněhulka a Bambulín“.
- Žáci vyššího stupně navštívili divadlo v Opavě a zhlédli představení „Dalskabáty hříšná ves
aneb Zapomenutý čert“.
- Na závěr školního roku zhlédli žáci nižšího stupně v místním kině film „Ledové království“ a
žáci vyššího stupně film „Hobit“.
- Pro dívky 6. a 7. tříd byla připravena beseda s gynekologem.

- Výchovný program Hasík byl určen pro žáky 2. a 6. ročníku.
- V průběhu celého roku navštěvovali žáci místní knihovnu.
- Žáci 2. – 4. ročníku se zúčastnili autorského čtení Jana Opatřila, který představil své knihy o
kapru Metlíkovi.
- Žáci 5. – 9. ročníku se zúčastnili besedy o Vietnamu s cestovatelem Lukášem Herudkem.
- Lyžařsko – snowboardový kurz byl připraven pro žáky 7. tříd ve Ski areálu Grúň ve Starých
Hamrech.
- V Aquaparku v Kravařích probíhal kurz plavání pro žáky 3. a 4. ročníku.
- Před Vánocemi byla pro žáky 9. tříd připravena beseda Setkání generací, která se týkala života
dříve a dnes.
- Žáci vyššího stupně navštívili besedu Canisterapie, kterou pro ně připravila pí Šárka
Blokeschová.
- Besídky pro rodiče si připravili žáci nižšího stupně pod vedením svých učitelek.
- Den Země – akce proběhla ve spolupráci s obcí Bolatice, žáci i rodiče se zapojili do úklidu
školního i veřejného prostranství.
- Žáci devátých tříd se v květnu zúčastnili Veřejného fóra na Borové.
- Oslavy Dne dětí – oslavy proběhly 30. května, na nižším stupni žáci plnili různé úkoly, pro žáky
vyššího stupně byly připraveny soutěže, ve kterých soutěžila tři družstva – žáci, učitelé,
senioři. Po skončení byly pro žáky připraveny v areálu školy sportovní soutěže.
- ZOO Ostrava – žáci navštívili výukové programy o životě zvířat.
- Žáci 3. tříd navštívili Slezské muzeum v Opavě a žáci 5. tříd Hornické muzeum v Ostravě.
- Všichni žáci školy i školky zhlédli ukázku sokolnictví, kterou si připravila skupina Vancoš.

Aktivity školy:
Žákovská výměna proběhla v tomto školním roce v Bolaticích, zúčastnili se jí žáci z německé
školy Rendsburg a z polské školy Rudy.
Žáky škola zapojovala v zájmových útvarech – na škole fungovalo 21 kroužků.
V pátek 11. října proběhlo slavnostní otevření sportovního areálu, v sobotu 12. října byl pro
všechny zájemce připraven Velký sportovní den, kde si mohli vyzkoušet svou sportovní
zdatnost ve splnění Odznaku všestrannosti olympijských vítězů.
V průběhu podzimních prázdnin navštívili zaměstnanci organizace se svými rodinnými
příslušníky Prahu a Královské město Slaný.

Ve dnech 14. – 16. května se cca 40 žáků naší školy společně se třemi učiteli vydalo na
Olympiádu ve Slaném, které se zúčastnilo celkem 9 škol. V atletice obsadila 2. místo Sabina
Ballarinová, v plavání na 50 m vybojoval 3. místo Vojtěch Gratza, fotbalisté obsadili 2. místo.
Ve výtvarné soutěži získala Tereza Moravcová 3. místo a také na 3. místě se umístilo atletické
družstvo mladších chlapců.
Škola spolupracovala především s Dětskou organizací Kondor, SDH Bolatice, SDH Borová a FK
Bolatice.
Pro rodiče byly připraveny Pohovory s rodiči, besídky na nižším stupni. Někteří žáci vystoupili
na akci obce Bolatice Vítání jara. Na další obecní akci, kterou byly Vánoční trhy, nabízeli žáci
své výrobky, jejichž výtěžek byl věnován na adopci indického chlapce Robina a na nákup
potřeb pro žáky. V červnu proběhlo rozloučení s vycházejícími žáky v KD za přítomnosti rodičů
žáků a pana starosty.
Ve školním roce 2013/2014 se inspekce nekonala.

Školní družina
Ve školním roce 2013/2014 bylo do školní družiny zapsáno 100 dětí, které byly rozděleny do
čtyř oddělení. 1. oddělení pracovalo na projektu „Začít spolu“ a vedla jej paní vychovatelka
Veronika Rinková, která odešla na mateřskou dovolenou, poté převzala oddělení pí Jana
Baarová a na konci školního roku Bc. Zuzana Klöslová. 2. oddělení pracovalo na projektu
„Vyplouváme“ a vedla jej vychovatelka Marcela Halfarová. 3. a 4. oddělení pracovalo na
společném projektu „Kluci a holky z jedné družiny“, 3. oddělení vedla pí Petra Ballarinová a
4. oddělení pí Marta Antošová. Mezi významné akce ŠD patřily – vítání prvňáčků, podzimní
slavnost „ČÁRY MÁRY FUK“, mikulášská nadílka, vánoční odpoledne pro děti, 3. ročník zimní
olympiády. V březnu proběhla společná akce rodičů a dětí pod názvem „Rozloučení se zimou,
která vlastně letos vůbec nebyla“. Na jaře se 11 žáků družiny zúčastnilo 20. ročníku
mezidružinové okrskové soutěže „Hry bez hranic“. Ke konci školního roku se uskutečnil
2. ročník celodružinové akce „sympaťák a sympaťačka ŠD“. Již několik let se žáci školní družiny
zúčastní charitativní akce „Na pomoc chudobným dětem“, v rámci které vyráběli jednoduché
dárky z papíru. Výtěžek z jejich prodeje posloužil na zakoupení školních a výtvarných pomůcek
pro děti do Paraguaye.

Mateřská škola
V MŠ Bolatice pracovalo 13 pedagogických pracovnic, z toho jedna na zkrácený úvazek.
V červnu 2014 se na Borovou vrátila z mateřské dovolené paní učitelka Šárka Opoloná, paní
učitelka Zuzana Klöslová přešla do školní družiny. Zástupkyní ředitelky pro úsek MŠ byla paní
Věra Návratová. O úklid se staralo 6 uklízeček, které zajišťovaly i výdej stravy.
Mateřská škola pracovala podle školního vzdělávacího programu „Ty se mnou, já s tebou, my
všichni společně“. Jednotlivé třídy měly vypracovány své třídní vzdělávací programy.
Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo MŠ Bolatice 169 dětí, z toho bylo 25 dětí na Borové.
Děti byly ve třídách rozděleny podle věku, pouze třída na Borové byla smíšená. Do základní
školy nastoupilo 54 dětí a 11 dětí mělo odloženou školní docházku. Čtyři děti byly vedeny jako
integrované.
V odpoledních hodinách probíhaly pro děti tyto kroužky – Flétnička, Hello, Logopedická
poradna, Gymnastika, Klubíčko. V rámci dopoledního programu byly pro děti připraveny tyto
akce – divadelní představení, mikulášská nadílka, Vánoce v MŠ, ukázka výcviku dravců,
návštěva solné jeskyně, 1. třídy a školní družiny, všechny děti postupně navštívily JO-JO park.
Kromě nejmenších dětí se všechny ostatní zúčastnily Veselého sportování U vodníka Slámy.
Starší děti se zúčastnily olympijských her v tělocvičně ZŠ. V rámci oslav Dne dětí zhlédly
všechny děti v místním kině pohádku „Ledové království“. Na akci „Chrota vypráví“ se všechny
děti seznámily s různými hudebními nástroji, zajímavosti ze světa psů se dozvěděly na akci
„Pes přítel člověka“, kterou si pro ně připravila paní Šárka Blokeschová. 35 dětí z Bolatic a
Borové se zúčastnilo plaveckého výcviku v Aquaparku v Kravařích a 41 dětí se zúčastnilo
lyžařského výcviku na Vaňkově kopci.
Pro děti a zákonné zástupce dětí byly v rámci jednotlivých tříd připraveny akce – výroba
„Skřítků podzimníčků“, putování za skřítky, předvánoční posezení, Den matek, přednáška
PhDr. Daniela Trubky na téma „Školní zralost“, koncert flétniček, informativní schůzky spojené
s ukázkou práce s dětmi, malý předškolák (6 lekcí společné přípravy na školu), slavnostní
rozloučení se školáky, sportovní odpoledne pro celou rodinu, kterého se zúčastnilo 130 dětí
se svými rodiči. MŠ Borová si navíc připravila – uspávání broučků s broučky, masopustní
průvod Borovou, Čarodějnický rej, pro rodiče vánoční muzikál „O jedličce“ a jarní muzikál
„Dvanáct měsíčků“.
Pro veřejnost uspořádala mateřská škola akce – Drakiáda, Maškarní ples, Cesta plná pohádek.
Děti se zúčastnily i akcí, které pro veřejnost připravila obec Bolatice – Vítání jara, Vítání

občánků, vystoupení pro seniory, oslava ke Dni matek. MŠ Borová připravila Drakiádu,
maškarní rej a děti z Borové vystoupily na Kácení máje na Borové.
Spolupráce se zákonnými zástupci dětí byla velmi dobrá, někteří rodiče se také zapojili do
organizování akcí pro děti. MŠ Bolatice dále spolupracovala s Dětskou organizací Kondor a SDH
Bolatice.

Školní jídelna
Školní jídelna zajišťovala celodenní stravování dětí MŠ (169 dětí), stravování žáků ZŠ (cca 250
obědů) a zaměstnanců organizace (asi 60 obědů). V doplňkové činnosti zajišťovala obědy pro
veřejnost (senioři, zaměstnanci OÚ – cca 65 obědů). Prostřednictvím školní jídelny byl zajištěn
pitný režim pro děti mateřské školy a školní družiny. Pracovnice školní jídelny se podílely na
zajišťování některých akcí školy nebo obce Bolatice. Ze sponzorských darů dodavatelů potravin
byly pro děti připravovány balíčky k Vánocům, Velikonocům a Dni dětí.

Technické služby Bolatice, s.r.o. (TS)
Rok 2014 byl dvanáctým rokem samostatné činnosti Technických služeb Bolatice, s.r.o.
Zaměstnanci TS v průběhu roku udržovali zeleň v katastru obce, prováděli úklidové práce,
zajišťovali provoz vodovodu, kanalizace a čistíren odpadních vod, kotelen a rozvoz obědů.
V zimě odklízeli sníh a sypali komunikace i chodníky inertním materiálem. Mezi největší
zakázky patřila rekonstrukce náměstí na Borové, přestavba starého hřbitova na pietní park,
výstavba nového chodníku na části ul. Nádražní, prodloužení kanalizačního řádu na ul. Úzká,
úprava části polní cesty z Borové do Bolatic, rekonstrukce kuchyně na turistické základně.
O letních prázdninách rekonstruovali zbývající dvě sociální zařízení v místní mateřské škole a
vyměnili vodovodní potrubí v kuchyni ZŠ. Závěrem roku realizovali část přístavby na koupališti,
opravili některé chodníky a provedli zateplení půdních prostorů v rodinném domku u ZŠ.
Výnosy firmy v roce 2014 byly ve výši 11 089 028,79,- Kč, z čehož 9 557 275,- Kč (tj. 86,2 %)
bylo fakturováno obci. Náklady měla firma ve výši 10 881 922,82,- Kč. Zisk firmy v roce 2014
činil 207 105,97,- Kč. Spotřeba pohonných hmot byla ve výši 417 020,26,- Kč, byly zakoupeny
ochranné pomůcky za 64 821,77,- Kč, leasingy v roce 2014 činily 381 015,40,- Kč a mzdové
náklady (bez sociálního a zdravotního pojištění) byly ve výši 4 224 496,- Kč.
V roce 2014 pracovalo u TS 15 stálých pracovníků (z toho 2 THP), v průběhu letních prázdnin
se zde vystřídalo 15 brigádníků z řad studentů a 4 důchodci. Přes Úřad práce v Kravařích byli
po dobu 7 měsíců ve firmě zaměstnáni 4 občané.

Úspěchy bolatických občanů v roce 2014
- družstvo A stolního tenisu – postoupilo do krajského přeboru I. třídy
- družstvo malých borovských hasičů – nejlepší mladí hasiči v okresu Opava a vicemistři
Moravskoslezského kraje
- Kateřina Kocurová, Nella Stříbná, Veronika Nováková – Voltižní družstva Albertovec – na
Světových jezdeckých dnech v Normandii (Francie) obsadily 11. místo v celosvětové
konkurenci
- Vojtěch Kolarčík – běh (sprint)
- Denisa a Ivona Krejčiříkovy – běh
- Vojtěch Schneider – atletika – běh
- Tomáš Freit – fotbal – reprezentant ČR do 17 let v kopané

Ekonomické údaje
Hospodaření obce za rok 2014
- obec měla schválený rozpočet ve výši

74 760 000,00 Kč

- po úpravě činil rozpočet

80 034 706,00 Kč

- skutečnost k 31. 12. 2014

78 382 459,39 Kč

- vydání dle schváleného rozpočtu činila

65 363 000,00 Kč

- vydání upraveného rozpočtu činila

81 103 223,62 Kč

- skutečná vydání k 31. 12. 2014

72 575 162,93 Kč

Hospodaření sociálního fondu obce Bolatice za rok 2014
- příjmy podle rozpočtu činily

160 000,00 Kč

- příjmy ve skutečnosti činily

190 414,56 Kč

- vydání podle rozpočtu byla ve výši

160 000,00 Kč

- vydání ve skutečnosti byla ve výši

148 554,00 Kč

Zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2014 byl 144 305,70 Kč.

Fond rozvoje bydlení I. a II. v roce 2014
- počáteční stav k 1. 1. 2014 FRB I. + II.

1 173 126,47 Kč

- zůstatek na účtu FRB II. k 31. 12. 2014

296 457,31 Kč

(po splacení půjčky občanovi došlo ke sloučení účtů z důvodu úspory)

Získané dotace v roce 2014
- dotace „Hasičům Bolatice na mzdy“

50 000,00 Kč

- dotace „Hasičům Bolatice“

188 100,00 Kč

- dotace „Na atiku – INV OD MSK“

107 720,00 Kč

- dotace „Územní plán pro Bolatice“

400 000,00 Kč

- dotace „Na kompostéry“

107 428,30 Kč

- dotace „Na volby do EP“

73 680,00 Kč
(čerpáno jen 50 175,00 Kč)

- dotace „Na volby do zastupitelstev“

64 980,00 Kč

(čerpáno jen 65 429,27 Kč)
- dotace „Ekologické hřiště“

2 318 471,75 Kč

- dotace „Zametací stroj HAKO“

1 196 277,14 Kč

- doplatek dotace „Dostupnost knihovny“

41 260,00 Kč

- doplatek dotace „Skanzen“

17 125,46 Kč

Dotace celkem: 4 565 042,65 Kč
Skutečně čerpáno: 4 542 526,92 Kč.

Pohledávky za odběrateli celkem k 31. 12. 2014

2 299 845,92 Kč

Pohledávky za správními poplatky k 31. 12. 2014

9 600,00 Kč

Zůstatek úvěrů celkem k 31. 12. 2014

27 089 820,55 Kč

Hospodaření ZŠ a MŠ Bolatice
- celkové výnosy

29 380 639,41 Kč

- celkové náklady

29 224 248,64 Kč

Zlepšený hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 156 390,77 Kč byl přerozdělen takto:
- Fond odměn

50 000, Kč

- Fond rezervní

106 390,77 Kč

Závěr
Je za námi další rok, rok 2014. Do kroniky přibyl další zápis. Tato kronika je již 15. dílem Kroniky
obce Bolatice. Byl to rok velmi významný v životě obce i občanů. Uskutečnila se řada kulturních
a společenských akcí, besed s občany, ale i řada investic.
V průběhu roku 2014 bylo vybudováno náměstí na Borové, starý hřbitov byl přestavěn na
pietní park, v areálu ZŠ a MŠ Bolatice bylo vybudováno ekologické hřiště a v letních měsících
byla přistavěna část knihovny. V průběhu roku byly zrekonstruovány některé komunikace a
opraveny některé chodníky.
Mladí občané dosahovali výborných výsledků v různých sportovních, ale i v jiných soutěžích, a
tak úspěšně reprezentovali obec Bolatice.
V červenci 2014 opustil naši farnost po 10 letech kněžské služby o. Przemyslaw Antoni Traczyk,
který odešel do farnosti v Karviné. V úterý 15. července v 18:00 sloužil poslední mši svatou u
nás, na kterou se s ním přišla rozloučit většina občanů. Na jeho místo nastoupil o. Radoslav
Skupník. Další změnou, která byla významná v životě obce, byla změna ředitele základní školy.
Paní ředitelka Mgr. Dagmar Tielová odešla do důchodu, za dobu svého „ředitelování“ odvedla
obrovský kus práce!!! Za to jí patří velké poděkování! Na místo ředitele základní školy a
mateřské školy nastoupil Mgr. David Neuvald. Zástupkyní ředitele se stala Mgr. Alena
Návratová.
O dění v obci Bolatice vyšla v tisku opět řada článků, které jsou přílohou kroniky. Články se
objevily v těchto novinách – Deník, Region Opavsko, MF Dnes. Přílohou kroniky jsou rovněž
fotografie, které byly pořízeny na kulturních a společenských akcích.
Závěrem chci moc poděkovat panu starostovi Mgr. Herbertu Paverovi, panu místostarostovi
Martinu Bortlíkovi, paní Janettě Gratzové a paní Bc. Janě Štěpáníkové za pomoc při tvorbě
kroniky.
V celém regionu je naše obec známá jako obec velice aktivní, se spoustou kulturních akcí,
řadou pracovních příležitostí, krásným prostředím a skvělými službami pro občany. Přála bych
obci Bolatice, aby byla stále tak aktivní, aby v ní občané žili spokojeně a aby měli stále svá srdce
otevřená pomoci druhým, ale hlavně aby ubylo těch, kteří jsou pořád s něčím nespokojeni,
závistiví a stále jen nadávají. Vedení obce Bolatice přeji pevné nervy, mnoho dobrých nápadů
a hodně elánu do dalších let! Kéž jsou Bolatice stále tou obcí, ve které běží život naplno a ve
které stojí za to žít! Všichni jsme na svou obec právem hrdí!
Mgr. Ivana Kramářová, kronikář

