Kronika obce Bolatice

Rok 2015
Události ve světě a doma
Z dění ve světě vyjímám jen ty nejzajímavější informace, hlavně ty, které souvisí s děním v České
republice.

V lednu se předsednictví EU ujalo Lotyšsko. Litva se stala 19. členem Eurozóny. 10 novinářů a dva
policisté byli zastřeleni při útoku na redakci francouzského satirického týdeníku Charlie Hebdo v
Paříži. Ve stejný den postřílela islamistická sekce Boko Haram v nigerijském městě Baga stovky,
možná až dva tisíce lidí. O dva dny později došlo v Paříži k dalšímu útoku, ozbrojený muž zastřelil
v židovském obchodě čtyři rukojmí. Večer byl zastřelen i on sám. V Řecku proběhly předčasné
parlamentní volby, které vyhrála Koalice radikální levice známá také jako SYRIZA. Kurdským
bojovníkům a bojovnicím se podařilo vyhnat islamisty z města Kobani v Sýrii.

V únoru zahynuli při útocích v Kodani dva lidé. V Libyi popravili islámští radikálové 21 egyptských
křesťanů.

V březnu zahynulo 17 osob při požáru nákupního centra v ruské Kazani. Islámští radikálové zastřelili
v tuniském muzeu Bardo 23 turistů. Ze severního Atlantiku bylo viditelné úplné zatmění Slunce.
Letoun Airbus A320 letící z Barcelony do Düsseldorfu se zřítil ve francouzských Alpách. Pilot měl
psychické problémy. Saudská Arábie zahájila vojenskou intervenci v Jemenu.

V dubnu zahynulo 148 lidí při útoku na univerzitu v keňské Garisse. Byl vyhlášen mikronárod
Liberland. Nepál zasáhlo ničivé zemětřesení, při kterém zahynulo 8 632 lidí. Mrtvé hlásily také Indie,
Bangladéš a Tibet.

V květnu začala v italském Milánu Světová výstava EXPO 2015, která trvala do října. V Izraeli začala
úřadovat čtvrtá vláda Benjamina Netanjahua. Polským prezidentem byl zvolen Andrzej Duda. Giro
D’Italia ovládl španělský cyklista Alberto Contador. Švýcarská policie vstoupila do sídla FIFA
v Curychu a zatkla sedm vysokých funkcionářů světové fotbalové federace. Na svět přišla princezna
Charlotte z Cambridge, dcera Williama a Kate.

V červnu začali do Evropy ve velkém přicházet uprchlíci. Na čínské řece Jang-c‘-t’iang zahynulo při
potopení lodi kolem 400 osob. Na bavorském zámku Elmau u města Garmisch v Německu se konal
41. summit G8. V ázerbájdžánském Baku se uskutečnily 1. Evropské hry 2015. V Evropském
parlamentu vznikla euroskeptická frakce Evropa národů a svobody. Při střelbě v americkém
Charlestonu zahynulo 9 lidí. Maďarská vláda rozhodla o zahájení výstavby 175 km dlouhého plotu
na maďarsko-srbské hranici proti nelegálním migrantům. Při teroristických útocích v tuniském
letovisku Sousse a v mešitě v Kuvajtu zahynulo 67 lidí. Nejvyšší soud v USA legalizoval sňatky
homosexuálů ve všech státech USA. Při havárii letadla v indonéském Medanu zahynulo 143 lidí.
Zemřel francouzský herec Pierre Brice, představitel Vinnetoua. Zemřel slovenský herec Ladislav
Chudík, legendární MUDr. Sova z Nemocnice na kraji města. Fotbalovou Ligu mistrů vyhrála
Barcelona.

V červenci se předsednictví EU ujalo Lucembursko. Sonda New Horizons se dostala do blízkosti Pluta
a jeho měsíců. Kuba a Spojené státy americké navázaly po 54 letech diplomatické styky. MOV zvolil
za pořadatele Zimních olympijských her 2022 Peking. Zemřel britský makléř a zachránce 669 dětí
Nicholas Winton. Zemřel legendární egyptský herec Omar Sharif. Wimbledon vyhráli Novak Djokovič
a Serena Williamsová. Společnost Microsoft představila nový systém Windows 10.

V srpnu byla na břehu francouzského ostrova Réunion nalezena část malajsijského letadla, které
zmizelo v březnu 2014 během letu do Pekingu. Organizace Sinajská provincie, která se hlásí
k Islámskému státu, oznámila zabití chorvatského fotografa Tomislava Salopka. V thajské Bangkoku
zahynulo 20 lidí při bombovém útoku.

V září nalezli vědci pozůstatky Homo naledi v Jihoafrické republice. Královna Alžběta II. se stala
nejdéle sloužícím britským panovníkem. Na jižní polokouli bylo možné pozorovat částečné zatmění
Slunce. Automobilka Volkswagen byla obviněna z podvodu při měření emisí u svých automobilů. Po
vypuknutí paniky během pouti do Mekky zahynulo v oblasti Miná přes dva tisíce poutníků. V celé
zemi byl vidět krvavý měsíc. Rusko se leteckými údery aktivně zapojilo do Syrské občanské války po
boku vládních sil prezidenta Asada.

V říjnu ovládla strana prezidenta Erdogana opakované parlamentní volby v Turecku. V turecké
Ankaře zahynulo při bombovém útoku 102 lidí. Největší hurikán Patricia poničil západní pobřeží
Mexika. V Pákistánu a Afghánistánu zahynulo 398 lidí při zemětřesení o síle 7,5 stupňů Richterovy
škály. Na Sinajském poloostrově zahynulo po zřícení ruského letadla všech 224 lidí na palubě. Lewis
Hamilton získal třetí titul mistra světa formule 1.

V listopadu zahynulo 130 lidí a přes 350 dalších bylo zraněno během série teroristických útoků
v Paříži (klub Bataclan a další místa). Turecké protivzdušné síly sestřelily u hranic se Sýrií ruský
bombardér Su - 24. Islamisté zaútočili na luxusní hotel v Mali a zadrželi přes 200 lidí, desítky lidí
zemřely. Herec Charlie Sheen přiznal, že je HIV pozitivní.

V prosinci se v Paříži konala mezinárodní konference o klimatu.

Čerpáno z: www.wikipedia.org
www.zpravy.idnes.cz
www.denik.cz

Události u nás
Leden
- prezidentský kancléř Vratislav Mynář koupil vilu ve Strašnicích za 5,5 milionů korun, původně stála
8,25 milionů korun. Tento fakt vyvolal určité kontroverze.
- projevem prezidenta Zemana u příležitosti 70. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi
začala kauza Hitler je gentleman.
- v Nýrsku se oběsil otec dvou dcer, které mu odebral úřad z důvodu podezření, že zneužíval
pětiletou dceru.

Únor
- deset poslanců z hnutí Úsvit přímé demokracie se rozhodlo založit novou politickou stranu.
Předseda hnutí Tomio Okamura označil jednání za puč.
- byly uděleny ceny Český lev 2014. Nejlepším filmem se stala Cesta ven, nejlepším hercem Ivan
Trojan a nejlepší herečkou Klaudia Dudová.
- v restauraci v Uherské Brodě zastřelil ozbrojený Zdeněk Kovář osm osob a jednu z nich těžce zranil.
Pak spáchal sebevraždu. Tento incident vzbudil debatu nad zpřísněním zákonů ohledně držení
střelných zbraní.
- zemřela zakladatelka české Mensy Hana Drábková.
- Lukáš Bauer získal stříbro na MS klasických lyžařů.
- Šárka Strachová získala bronz ve slalomu na MS ve Vailu.
- Česká pošta výrazně zvedla ceny, balíky zdražily o 22 Kč, doporučené psaní o 5 Kč.

Březen
- dvě české turistky, které byly uneseny před dvěma lety ozbrojenci na Středním východě, se vrátily
do České republiky. Velký podíl na jejich propuštění měla mezinárodní organizace IHHA.
- vítězkou soutěže Česká Miss 2015 se stala Nikol Švantnerová.
- v rámci operace Dragoon Ride projelo územím Česka 115 vozidel a asi 500 vojáků armády USA.
- zemřel kameraman Miroslav Ondříček.

Duben
- na lince A pražského metra byly otevřeny nové stanice - Bořislavka, Nádraží Veleslavín, Petřiny a
Nemocnice Motol.
- byly uděleny ceny Magnesia Litera.
- televizní stanice Kino Barrandov zahájila 18. dubna své vysílání.
- 16. dubna zemřel politik a premiér Stanislav Gross.
- kolem trenéra Vladimíra Růžičky se rozjela velká aféra. Údajně měl přijmout půlmilionový úplatek.

Květen
- od 1. do 17. května proběhlo v Praze a Ostravě MS v ledním hokeji, které vyhrála Kanada.
- soudkyně Helena Králová na základě Nečasovy výpovědi zprostila obžaloby Janu Nagyovou.
- fotbalovým mistrem Česka se stala Plzeň.
- skifařka Miroslava Knapková získala v Poznani páté evropské zlato.

Červen
- bylo zaregistrováno hnutí Svoboda a přímá demokracie.
- u přehrady Desná v Jizerských horách byla otevřena znovuvybudovaná turistická chata Krömerova
bouda.
- zemřel spisovatel Ludvík Vaculík.
- 25. června zemřel významný český malíř a komiksový kreslíř Kája Saudek, který ležel od dubna 2006
ve vegetativním stavu v nemocnici Motol.
- o čtyři dna později zemřel československý fotbalový hráč a trenér Josef Masopust.
- Lucie Šafářová se dostala do finále na Roland Garros, kde podlehla Sereně Williamsové.
- Vladimír Vůjtek se stal novým trenérem hokejové reprezentace.

Červenec
- uplynulo 600 let od upálení Mistra Jana Husa.
- 22. července došlo ve Studénce k železniční nehodě. Vlak SC 512 Pendolino se srazil s kamionem
naloženým plechy, který uvízl mezi spuštěnými závorami. Zemřeli 3 cestující a 17 jich bylo zraněno.
- zemřela čes. krasobruslařka Ája Vrzáňová.
- bývalý poslanec, hejtman a ministr zdravotnictví David Rath byl za korupci při zadávání veřejných
zakázek nepravomocně odsouzen k osmi a půl rokům nepodmíněně.

Srpen
- při železniční nehodě u Horažďovic bylo zraněno 50 cestujících.
- v Praze se konal festival Prague Pride 2015.
- Česko se v růstu ekonomicky dostalo téměř na špici celé EU, česká ekonomika rostla nejrychleji
v celé Evropě.

Září
- Českem projela hlavní část konvoje americké armády Danube Ride z bavorské základny na cvičení
NATO Brave Warrior 2015.
- po osmi letech výstavby byl dán do provozu tunelový komplex Blanka v Praze.
- koncem září zemřel český herec Jiří Krytinář.
- skifař Ondřej Synek se stal počtvrté mistrem světa.

Říjen
- zemřel český herec Lubomír Lipský.
- Karlu Gottovi našli lékaři lymfom.
- Velkou pardubickou ovládl žokej Marek Stromský s Niklasem, později o titul přišel z důvodu
pozitivní dopingové zkoušky koně.

Listopad
- řidič jaguáru, který v Brně vytlačil dodávku se šesti lidmi na svodidla, dostal 15,5 roků vězení.
- syrská rodina s nemocným dítětem se nechala speciálem dopravit do Prahy, pak utekla do
Německa.
- za vraždu českých turistů uložil soud v Albánii pachateli doživotí.
- Miroslav Kalousek se stal novým předsedou TOP 09. Vystřídal tak v čele strany Karla
Schwarzenberga.

Prosinec
- 29. prosince zemřel fotbalový brankář Pavel Srníček, který utrpěl 20. prosince při rekreačním běhu
srdeční zástavu. Devět dnů ležel v umělém spánku ve Fakultní nemocnici v Porubě.
- v pražském Klementinu bylo 23. prosince naměřeno +12,9°C. Nejtepleji bylo v Osoblaze na
Bruntálsku, +15°C.
- anketě Sportovec roku kralovala Zuzana Hejnová, druhá skončila Martina Sáblíková.

Čerpáno z: www.wikipedia.org
www.zpravy.idnes.cz
www.denik.cz
www.novinky.cz

Počasí roku 2015
1. ledna ráno bylo -0,5°C, padal sníh s deštěm, který přimrzal, ale žádná hrozná ledovka se netvořila,
přes den bylo zataženo, +1°C. První lednový víkend se teploty ráno pohybovaly od 0°C do +2°C, bylo
zataženo, místy lehce sněžilo, +1°C, v neděli odpoledne polojasno. 5. ledna ráno bylo -1°C, během
dopoledne hustě sněžilo, do 13:00 napadlo 15 cm sněhu a cesty byly hladké a špatně průjezdné,
odpoledne -2°C. Druhý den ráno -7°C, polojasno, přes den -5°C, večer spadla teplota na -12°C.
7. ledna ráno -9°C, přes den polojasno, spíše oblačno, foukal silný studený vítr, přes den -6°C, večer

-3°C. 8. ledna ráno -3°C, přes den oblačno, večer jemný déšť. Pak se lehce oteplilo. 9. ledna bylo ráno
-0,5°C, oblačno, pršelo, sníh rychle tál, foukal silný vítr. V sobotu 10. ledna jsem ráno naměřila +4°C,
od rána pršelo, +11°C, foukal silný vítr. Od 11. do 18. ledna se teploty ráno pohybovaly od -3°C (jen
jeden den) do +5°C, 17. ledna bylo ráno dokonce +8°C, bylo převážně oblačno, polojasno, objevily
se dešťové přeháňky. Přes den okolo +5°C, pouze v úterý 13. ledna jsem naměřila +10°C. Od 19. do
23. ledna jsem ráno naměřila +2°C, přes den +3°C, bylo převážně oblačno, téměř nepršelo. V sobotu
24. ledna začalo odpoledne sněžit, večer už bylo všude 10 cm, tvořily se sněhové jazyky, -3°C.
V neděli 25. ledna ráno -1°C, přes den 0°C, celý den bylo zataženo a jemně sněžilo. Od 26. do 30.
ledna bylo ráno většinou -1°C, přes den oblačno, +2°C, místy polojasno. V sobotu 31. ledna bylo ráno
-3°C, cesty byly zmrzlé a hladké, oblačno, místy polojasno.

1. února jsem ráno naměřila -4°C, celý den bylo polojasno, odpoledne -1°C, večer -3°C. 2. a 3. února
bylo ráno -6°C, přes den polojasno, +2°C. Od 4. do 8. února se ráno teploty pohybovaly od -4°C do
-2°C, bylo oblačno, místy polojasno, +2°C. V neděli 8. února začal večer poletovat sníh. V pondělí
9. února ráno -2°C, celé dopoledne sněžilo, napadlo 15 cm, +3°C, večer začalo pršet a sníh do rána
zmizel. Od 10. do 15. února se ráno teploty pohybovaly od +2°C, bylo převážně zataženo, nepršelo,
místy polojasno. V pátek 13. února bylo krásně slunečno, teploty v těchto dnech od +4°C do +7°C.
Od 16. do 22. února jsem ráno naměřila +1°C/+2°C, bylo polojasno, nepršelo, teploty přes den od
+4°C do +6°C, foukal mírný studený vítr. Konec února (23. - 28. února) byl podobný, ráno +2°C/+4°C,
převážně oblačno, místy polojasno, přes den +4°C, nepršelo.

1. března ráno bylo +3°C, oblačno, místy polojasno, foukal vítr, +5°C. Od 2. do 9. března se ráno
teploty pohybovaly od +1°C do +3°C, celý den bylo polojasno, chladno, foukal mírný, ale studený
vítr, přes den+4°C/+7°C. V úterý 10. března ráno -2°C, přes den opět slunečno, +6°C. Od 11. do
15. března se ráno teploty pohybovaly od +1°C do +4°C, přes den bylo převážně zataženo
s dešťovými přeháňkami, foukal vítr, přes den +3°C/+5°C. 16. března ráno +1°C, přes den polojasno,
+8°C. Od 17. do 20. března se ráno teploty pohybovaly od 0°C do -4°C, přes den bylo nádherně,
slunečno, +9°C/+11°C, foukal studený vítr. V pátek 20. března v 10:45 bylo možné pozorovat
zatmění Slunce, ten den nebylo „jasné“. Od 21. do 25. března bylo ráno +1°C/+4°C, pouze v pondělí
23. března ráno bylo -2°C, během dne polojasno, slunečno, v sobotu 21. března přes den +10°C,
22. března jen +3°C, další dny +7°C/+13°C. Ve čtvrtek 26. března bylo ráno +10°C, v noci pršelo, přes
den bylo zataženo, dešťové přeháňky, foukal silný studený vítr, +17°C. Od 27. do 31. března bylo

počasí jako na houpačce. Jeden den ráno 0°C, další dny +5°C, nebo dokonce +8°C. Celou dobu bylo
zataženo, pršelo, teploty přes den +6°C/+12°C, foukal silný studený vítr.

1. dubna jsem ráno naměřila +2°C, oblačno, místy polojasno, už nepršelo. Ve čtvrtek 2. dubna ráno
+1°C, oblačno, zataženo, v 15:00 se zatáhlo, začalo sněžit, pak opět polojasno, +3°C, večer zase
sněžilo. V pátek 3. dubna ráno 0°C, sníh na cestách nebyl, ale jinak ano, polojasno, přes den +6°C.
Na Šumavě naměřili ráno -20°C, napadlo tam 50 cm sněhu (i na ostatních horách sněžilo). O víkendu
4. a 5. dubna ráno +2°C, polojasno, přes den +4°C. Od 6. do 12. dubna jsem ráno naměřila teploty
od +3°C do +8°C, pouze v úterý 7. dubna bylo 0°C. Na Velikonoční pondělí sněžilo i svítilo slunko.
Ostatní dny bylo polojasno, nepršelo, foukal mírný vítr, během dne se teploty pohybovaly od +5°C
do +9°C, o víkendu bylo až +15°C. Vyšla Bolatická třicítka i dvacítka. Od 13. do 19. dubna se ráno
teploty pohybovaly od +4°C do +6°C, bylo převážně polojasno s teplotami okolo +14°C. V sobotu
18. dubna se lehce ochladilo, pršelo, +10°C, odpoledne opět polojasno. Od 20. do 23. dubna bylo
ráno +1°C/+4°C, polojasno, bylo krásně, foukal mírný vítr, v pondělí +10°C, pak +17°C/+20°C. 24. a
25. dubna ráno +8°C, polojasno, +19°C, v neděli 26. dubna jsem ráno naměřila +15°C, přes den
+20°C. Konec dubna byl spíše oblačný s dešťovými přeháňkami, ráno +5°C/+8°C, přes den +15°C,
místy polojasno.

1. května jsem ráno naměřila +7°C, bylo oblačno, spadlo pár kapek, +13°C. Víkend 2. a 3. května byl
polojasný a slunečný, ráno +7°C, přes den +18°C. Od 4. do 10. května bylo ráno +6°C/+10°C, během
dne polojasno, +19°C/+22°C, ve středu 6. května byla ráno první bouřka, celý den pršelo, foukal vítr,
+17°C. Ve čtvrtek 7. května bylo polojasno s teplotami okolo +18°C. Od 11. do 17. května se ráno
teploty pohybovaly od +9°C do +11°C, pouze dva dny jsem naměřila +4°C. Bylo převážně polojasno,
teploty +19°C/+21°C. Ve čtvrtek 14. května se ochladilo na +13°C, skoro celý den pršelo, pak se zase
oteplilo a v neděli opět +13°C, oblačno, v noci déšť. V pondělí 18. května ráno +3°C, zima, ale celý
den polojasno, +21°C. Od 19. do 24. května ráno +10°C/+13°C, spíše zataženo s dešťovými
přeháňkami, místy polojasno, teploty během dne od +13°C do +15°C. Koncem května (25. - 31.
května) jsem ráno naměřila +8°C/+13°C, pouze 29. května bylo ráno +5°C. Začátek týdne byl spíše
oblačný, zatažený, pršelo, teploty +10°C/+14°C (pouze 25. května bylo +19°C). Víkend už byl
polojasný, slunečný, +24°C, pouze jednou pršelo.

1. června bylo ráno +11°C, polojasno, přes den +22°C. Od 2. do 7. června bylo +10°C/+16°C, slunečno,
dusno, jen v úterý 2. června se dopoledne objevila malá bouřka a pršelo, pak slunečno, +27°C/+30°C.

V neděli 7. června se v Čechách už objevily bouřky. V pondělí 8. června ráno +12°C, dopoledne
polojasno, odpoledne malá bouřka, téměř nepršelo, ochladilo se na +20°C. 9. a 10. června ráno
+15°C a +11°C, oblačno, zataženo, nepršelo, +21°C. Ve čtvrtek ráno bylo +13°C, začalo se oteplovat,
bylo polojasno, +26°C. O víkendu (12. - 14. června) bylo ráno +16°C/+18°C, slunečno, dusno, +30°C,
v sobotu dokonce +32°C, v noci byla bouřka a pršelo, v neděli večer opět bouřka (ohromné blesky).
15. a 16. června ráno +14°C, zataženo, dešťové přeháňky, v úterý 16. června bylo odpoledne už
polojasno, +21°C. V pondělí 15. června byly v Chrudimi a jinde v ČR strašné bouřky, lidé měli
zatopené sklepy. Ve středu 17. června bylo počasí podobné. Od 18. do 21. června ráno +6°C/+8°C,
převážně polojasno, o víkendu dešťové přeháňky, teploty přes den +21°C/+24°C, v neděli 21. června
večer lilo jako z konve. Od 22. do 28. června se ráno teploty pohybovaly od +8°C do +12°C, ze začátku
týdne spíše zataženo s deštěm, pak polojasno, místy oblačno, foukal mírný vítr, jeden den +18°C,
pak +22°C, o víkendu až +26°C. Pouze v neděli 28. června bylo zataženo, hodně pršelo, +20°C. 29. a
30. června ráno +12°C, oblačno, polojasno, teploty přes den +23°C/+25°C.

1. července bylo ráno +14°C, slunečno, dusno, +27°C. Od 2. do 7. července ráno +16°C/+19°C,
slunečno, jasno, dusno, +31°C/+34°C. V neděli 5. července se v Čechách objevily bouřky. Ve středu
8. července ráno +18°C, ve 4:30 bouřka a průtrž, foukal silný vítr, několik stromů bylo vyvráceno, na
některých místech ČR byl vyhlášen kalamitní stav, nebyla elektřina; u nás celý den oblačno, dešťové
přeháňky, +22°C. Od 9. do 12. července bylo ráno +7°C/+12°C, oblačno, během dne polojasno,
teploty přes den +20°C/+23°C, v neděli 12. července +28°C, dusno, večer pršelo. 10. července bylo
ráno na Šumavě naměřeno -3°C, další den -4°C. Od 13. do 16. července ráno +10°C/+15°C, polojasno,
dešťové přeháňky. O víkendu 17. - 19. července bylo ráno +18°C/+20°C, slunečno, polojasno, dusno,
+30°C/+33°C. Od 20. do 26. července bylo ráno +19°C/+20°C, slunečno, strašné dusno, přes den
+28°C, 21. a 22. července +34°C a +35°C, nefoukal žádný vítr, horko. Až do neděle +29°C, pouze jedna
dešťová přeháňka. Bylo to největší sucho za posledních 12 let, na některých místech ČR docházela
podzemní voda, v řekách bylo taky málo vody. Od 27. do 31. července ráno +16°C/+18°C, během
dne polojasno, +24°C/+26°C.

1. srpna i 2. srpna ráno +16°C, během dne +26°C, polojasno, spadlo pár kapek. Od 3. do 9. srpna
ráno opět +18°C/+20°C, slunečno, dusno, +30°C/+34°C. V pátek 7. srpna mělo Labe minimální
hloubku, bylo strašné sucho a po celé ČR vznikaly stovky požárů. V neděli 9. srpna byla v Dolním
Benešově průtrž, spousta polámaných stromů, u nás byla v 14:30 taky bouřka a liják, pak opět +34°C.
Od 10. do 16. srpna ráno +18°C/+20°C, přes den +34°C/+35°C, slunečno, dusno, ve středu 12. srpna

dokonce +36°C! V pátek 14. srpna lehce pršelo, v sobotu odpoledne byla bouřka a průtrž, večer opět
bouřka, ale bez deště. V noci pršelo, v neděli přeháňky, +26°C. V pondělí 17. srpna ráno +17°C,
pršelo až do odpoledne, +25°C, v úterý to bylo stejné, v celé ČR dost pršelo, na některých řekách byl
vyhlášen 1. stupeň povodňové aktivity, +23°C. Od 19. do 23. srpna ráno +8°C/+14°C, polojasno,
foukal studený vítr, dost silný, ke konci týdne ustál, +24°C, v neděli 23. srpna opět +27°C. V pondělí
24. srpna ráno +16°C, polojasno, oblačno, +24°C. V úterý 25. srpna vyšplhala teplota ráno na +21°C,
pršelo, foukal silný vítr, +21°C. Od 26. do 31. srpna ráno +10°C/+14°C, polojasno, místy oblačno,
jednou v noci pršelo, přes den teploty +25°C/+29°C.

1. září bylo ráno +15°C, slunečno, jasno, +32°C, večer už oblačno a zvedl se vítr, lehce se ochladilo.
Od 2. do 6. září bylo ráno od +11°C do +13°C, převážně zataženo, oblačno, místy polojasno,
objevovaly se dešťové přeháňky, +22°C, v neděli 6. září přes den jen +13°C. V pondělí 7. září ráno
+11°C, zataženo, dešťové přeháňky, +18°C, večer +9°C. Další den ráno pouze +5°C, přes den
polojasno, +18°C, večer opět pršelo. 9. a 10. září ráno teplota +10°C/+12°C, polojasno, oblačno,
ve čtvrtek 10. září pršelo, +18°C. O víkendu 11. - 13. září teploty ráno +9°C/+11°C, v pátek celý den
zataženo s deštěm, +17°C, v sobotu a v neděli polojasno, +20°C/+24°C. Stejné počasí bylo i v pondělí
14. září, akorát foukal velmi!! silný vítr. Od 15. do 20. září ráno +13°C/+15°C, polojasno, +21°C/+25°C,
výjimkou byl čtvrtek 17. září, ráno +19°C, slunečno, přes den +31°C. V pátek 18. září večer lilo, jinak
polojasno. V sobotu 19. září ráno +13°C, mlha, celý den polojasno, +20°C, Kobzolfest vyšel. Od
21. do 27. září ráno +7°C/+12°C, převážně polojasno, místy oblačno, přes den teploty +18°C/+20°C,
jen v sobotu 26. září celý den pršelo, +17°C. 28. - 30. září ráno +6°C/+9°C, oblačno, místy polojasno,
foukal studený (ledový) vítr, v pondělí 28. září +16°C, pak přes den už jen +12°C.

Od 1. do 3. října bylo ráno chladněji, +2°C, během dne polojasno, +16°C/+20°C. V neděli 4. října ráno
+13°C, oblačno, polojasno, +19°C. 5. a 6. října ráno +11°C, polojasno, +21°C. Pak se ochladilo, ráno
+6°C, v neděli ++. Října jen +1°C, převážně oblačno, místy polojasno, jednu noc pršelo až do rána,
teploty přes den okolo +11°C, v neděli 11. října +7°C a foukal silný vítr. Podobné počasí vydrželo do
čtvrtku 15. října. V pátek 16. října a v sobotu 17. října bylo ráno +10°C, v pátek lilo, během dne
polojasno, což vydrželo až do neděle 18. října, přes den +12°C/+14°C. Od 19. do 25. října žádná
změna nenastala, ráno +6°C/+8°C, oblačno, dešťové přeháňky, víkend byl spíš polojasný, teploty
okolo +10°C, o víkendu +13°C/+15°C. Koncem října bylo ráno okolo +6°C, pouze 28. října bylo ráno
0°C a námraza. 26. října se večer ochladilo na +3°C, další dny teploty přes den vyšplhaly na
+11°C/+15°C. Poslední říjnový den byla hustá mlha, která polevila okolo poledne.

1. a 2. listopadu ráno +6°C, polojasno, foukal ledový vítr, během dne +12°C. V úterý 3. listopadu ráno
-1°C, pak slunečno, +15°C, další den ráno +6°C, přes den +13°C, večer jen +3°C. Ve čtvrtek
5. listopadu ráno +4°C, polojasno, přes den +9°C, večer opět +3°C. V pátek ráno -1°C, přes den +9°C.
Byl to nejteplejší listopadový den za posledních 46 let, na 20 meteostanicích padaly teplotní rekordy
(až +20,4°C). O víkendu bylo ráno +9°C/+13°C, v sobotu jemně pršelo, v neděli už ne, přes den
+13°C/+15°C. Od 9. do 15. listopadu jsem ráno naměřila od +6°C do +9°C, dva dny se teploty ráno
dostaly na +12°C, během dne převážně zataženo, dešťové přeháňky, párkrát se ukázalo slunko,
teploty přes den +10°C/+13°C. Od 16. do 20. listopadu ráno teploty okolo +7°C/+9°C, zataženo
s dešťovými přeháňkami, přes den +9°C, uprostřed týdne +12°C. Sobota 21. listopadu byla spíše
polojasná, +11°C, v neděli 22. listopadu se ochladilo, ráno -1°C, oblačno, večer pršelo, +5°C. Od
23. do 29. listopadu bylo chladno, ráno -2°C/0°C, oblačno, pršelo jen v pondělí, místy polojasno, přes
den +2°C/+4°C. V sobotu 28. listopadu bylo polojasno, večer padal sníh s deštěm, +3°C. V neděli byl
na zahrádkách a domech sněhový poprašek, polojasno, +4°C, ale foukal ledový vítr. Poslední
listopadový den bylo ráno +8°C, foukal studený silný vítr, ráno a večer pršelo, přes den +6°C. Vinou
silného větru spadl ve Znojmě vánoční strom.

1. prosince jsem ráno naměřila +8°C, opět foukal silný vítr, který během dne ustál, bylo oblačno
s dešťovými přeháňkami, +6°C, večer +4°C. Od 2. do 6. prosince ráno +3°C, jednou bylo ráno +6°C,
jednou spadla teplota na 0°C. Během dne bylo většinou oblačno, místy polojasno, jeden den lehce
pršelo, teploty přes den +6°C/+8°C. Od 7. do 10. prosince se ráno teploty pohybovaly od +3°C do
+5°C, bylo převážně oblačno s teplotami okolo +6°C, objevila se dešťová přeháňka. V pátek
11. prosince jsem ráno naměřila +1°C, během dne polojasno, +6°C, večer pouze 0°C. O víkendu
12. a 13. prosince bylo ráno 0°C/+2°C, oblačno, ledový vítr, přes den +4°C. Od 14. do 20. prosince
ráno +1°C/+3°C, přes den oblačno, polojasno, +6°C. Ve čtvrtek 17. prosince začalo pršet, pršelo i
v pátek, v sobotu už ne, foukal mírný vítr, +5°C. V neděli večer foukal ledový vítr, ale oslavy výročí
obce vyšly. Od 21. do 23. prosince bylo ráno +3°C, polojasno, oblačno, +6°C/+10°C. Vánoce (24. - 27.
prosince) byly opravdu jarní. Ráno +5°C, přes den polojasno, +10°C, někde i +14°C. V pondělí
28. prosince ráno +3°C, zataženo, celý den pršelo nebo mrholilo, +6°C. V úterý 29. prosince se
ochladilo, ráno -2°C, oblačno, přes den -1°C/0°C. 30. prosince ráno -5°C, polojasno, foukal ledový
vítr, přes den 5°C, večer -10°C. Silvestr byl chladný, ale polojasný, ráno -12°C, přes den -7°C.

Starosta obce, rada obce, zastupitelstvo obce
Starostou obce byl Mgr. Herbert Pavera (57 let), bytem Bolatice, a uvolněným místostarostou
p. Martin Bortlík (43 let), bytem Bolatice, kteří byli do svých funkcí zvoleni na 1. zasedání
zastupitelstva obce dne 10. listopadu 2014.

Za členy Rady obce Bolatice byli zvoleni:
Mgr. Herbert Pavera
p. Martin Bortlík
MUDr. Renáta Kupková
p. Vlastimil Polášek
Ing. Radek Kotík, Ph.D.

Zastupitelstvo obce má 17 členů:
Bc. Kristina Adamcová

MUDr. Renáta Kupková

Ing. Pavel Bezděk

Mgr. David Neuvald

Alena Böhmová

MUDr. Tomáš Papuga

Martin Bortlík

Mgr. Herbert Pavera

Mgr. Pavla Franková

Vlastislav Polášek

Ing. Silvie Hříbková

Radek Slivka

Ing. David Jakš

Mgr. Dagmar Tielová

Ing. Radek Kotík, Ph.D.

Ing. Robert Vitásek

Ing. Daniel Kozel

Obyvatelstvo v obci, matrika
K 31. 12. 2015 měla obec Bolatice 4419 obyvatel, což je o 4 méně než v roce 2014. Je zde obydleno
1067 domů, z toho 12 obytných.
Průměrný věk obyvatel v obci byl 40,35 let; průměrný věk žen 41,05; průměrný věk mužů 39,65.
V roce 2015 žilo v obci 38 cizinců, z toho 18 žen a 20 mužů.
V roce 2015 se zde narodilo 51 dětí, 29 dívek a 22 chlapců. Bylo uzavřeno 15 manželství a zemřelo
50 občanů (25 žen a 25 mužů).

Složení obyvatelstva - 2252 žen, 2167 mužů
- 735 do 15 let, z toho 387 dívek
- 840 do 18 let, z toho 438 dívek
- 1004 starších 60 let, z toho 556 žen
- 150 starších 80 let, z toho 101 žen
- 14 starších 90 let, z toho 11 žen

Podnikatelé v obci
Největším zaměstnavatelem v obci je Lanex, a.s. podnikající v oboru technického textilu. Sortiment
zahrnuje 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 a statická lana, která jsou společností prodávána pod značkou TENDON. V roce 2015
zaměstnávala společnost 375 zaměstnanců. Podíl exportu tvořil 85% z celoročních tržeb.
Další významnou firmou v obci je CONROP, s.r.o. Do sortimentu patří výroba, vývoj a prodej
flexibilních obalů, které slouží pro balení, manipulaci a transport hlavně sypkých a tekutých hmot.
Dceřiné společnosti sídlí v Brezně na Slovensku a v Rusku. Společnost zaměstnávala 403 lidí, z toho
189 v Bolaticích. Z celoročních tržeb tvořil export 89%.

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 kinotechnického zařízení
- Česká pošta - bankovnictví, poštovní služby
- DAJPP, s.r.o. - restaurace, ubytování
- Dalibor Boček - OK - betonová výroba
- Drogerie TETA - obchod s drogerií
- ELEKTRO - FA PAVELEK, s.r.o. - elektromontáže, výroba el. zařízení
- EN‘- sys - řídící 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 a kachlových kamen
- Lékárna „U Zlaté rybky“ - výdejna léků
- Malhvo - prodejna smíšeného zboží
- 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, prodej, solárium, solná jeskyně
- Perfect 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
- TUTY Bolatice, - má dvě provozovny v obci, nákupní středisko (Tempo, o.d.) v Bolaticích a TEMPO
o.d. Opava - obchod na Borové
- ÚDRŽBA BUDOV. CZ - Schneider, s.r.o. - zasklívání lodžií, balkónů, stavební práce
- Zahradnictví Mazal - pokojové květiny, řezané květiny, stromky, keře, projekty a zakládání zahrad,
- Zámečnictví J. Moch - kovoobráběčství, zámečnictví
- Zámečnictví J. Vehovský - kovovýroba

Dále byly v obci autoopravny, různé obchody, kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, manikúra, masáže,
železářství, restaurace, pohostinská zařízení a řada dalších drobných podnikatelů, řemeslníků a
zemědělců. Ve firmách v průmyslové zóně u hřiště pracovalo okolo 250 osob.

Spolupráce s obcemi, úřady; mezinárodní spolupráce
Také v roce 2015 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 Bolatice uvádím jen stručný přehled, více informací naleznete
ve Výroční zprávě starosty obce za rok 2015.

Partneři obce Bolatice
Sdružení obcí Hlučínska - SOH (obec je členem od roku 1998, předsedou SOH je od r. 2006 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)
Svaz 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 ČR - NSZM (obec je členem od r. 2006)
Městský úřad Kravaře
Městský úřad Hlučín
Krajský úřad v Ostravě
Ministerstvo financí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Úřad Regionální rady soudržnosti Moravskoslezsko
Státní fond životního prostředí
Státní fond dopravní infrastruktury
Policie ČR, Kravaře, Opava
Městská policie Kravaře
Finanční úřad Opava
Okresní správa sociálního zabezpečení Opava
Povodí Odry, Ostrava

Mezinárodní spolupráce, kontakty s družebními vesnicemi
Obec pokračovala v družebních kontaktech s obcemi Rudy (Polsko), Linum (Německo), Dol’any
(Slovensko), Kysucký Lieskovec (Slovensko), Nagykovácsi (Maďarsko) a s Královským městem Slaný.
V únoru se delegace čtyř hasičů z Bolatic zúčastnila Valné hromady v Kuznii Raciborske. U příležitosti
23. výročí tragického lesního požáru, při kterém zahynuli dva hasiči, se sedmičlenná delegace

z Bolatic zúčastnila vzpomínkového pietního aktu. Zástupci obce Rudy se zúčastnili Dožínek
v Bolaticích. Na Hasičské zbrojnici v Bolaticích se uskutečnil mezinárodní seminář u příležitosti 15 let
spolupráce OSP Kuznii Raciborske a SDH Bolatice.
Dříve narození fotbalisté z Linum přijeli na návštěvu Bolatic. Starosta obce s manželkou se zúčastnili
posledního ročníku Storchenfestu, který byl po 24 letech ukončen. Ve dnech 27. července - 3. srpna
2015 se v Linum uskutečnil Jugendcamp, kterého se zúčastnilo sedm mladých občanů z Bolatic.
V dubnu se několik turistů z Dol’an zúčastnilo pochodu Bolatická dvacítka. Asi dvacet bolatických
turistů se v srpnu zúčastnilo Pochodu pre všetkých v Dol’anech a fotbalisté z Bolatic sehráli přátelské
utkání v kopané. Starosta Dol’an Jozef Mruškovič s manželkou se zúčastnili Dožínek v naší obci.
Ve dnech 12. - 16. srpna 2015 proběhl v Nagykovácsi v Maďarsku Jugendcamp, kterého se zúčastnilo
sedm mladých občanů z Bolatic.
V neděli 20. prosince 2015 se zástupci všech družebních obcí (Rudy, Linum, Dol’any, Kysucký
Lieskovec, Královské město Slaný) kromě Nagykovácsi zúčastnili oslav 765 let od 1. písemné zmínky
o obci Bolatice.

Majetek obce; investiční výstavba; výběrová řízení
K 31. 12. 2015 vlastnila obec Bolatice majetek v účetní hodnotě 553 502 461,01 Kč (bez
podrozvahy). Uvedené hodnoty majetku obce jsou pořizovací, včetně technického zabezpečení
budov, a neodpovídají tržním cenám. Zůstatková hodnota je cena pořizovací minus oprávky
majetku.

Investiční akce a další výstavba v obci v roce 2015
I v roce 2015 se v obci Bolatice uskutečnilo mnoho velkých investic. Největšími investičními a
stavebními akcemi v roce 2015 byly:
Přístavba MTZ

496 265,74 Kč

Oprava náměstí Borová - včetně mobiliáře

1 587 595,00 Kč

Rekonstrukce knihovny

1 492 316,33 Kč

Zateplení HZ - dotační projekt

1 392 776,00 Kč

Zvýšení bezpečnosti na ul. Slunečná (chodník, opěrná zídka)

633 110,44 Kč

Oprava ulice Lesní

1 465 543,17 Kč

Oprava ulice Sadová

1 110 757,72 Kč

Oprava ulice Třešňová

2 059 513,32 Kč

Oprava staré a výstavba části nové kanalizace na ul. Třešňová

1 590 748,00 Kč

Chodník a cyklostezka na ul. Opavská II

2 351 950,00 Kč

Oprava poldru č. 1

196 553,62 Kč

Přístupová komunikace FK Bolatice

664 807,88 Kč

Přístupové komunikace pro zemědělce

7 705 983,60 Kč

(nebylo hrazeno z rozpočtu obce)

Výběrová řízení v roce 2015
- VŘ na zhotovitele stavby „Hasičská zbrojnice Bolatice - zateplení“
- VŘ na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Rozšíření sběrného dvoru v Bolaticích“
- VŘ na „Rekonstrukci malého nákladního výtahu MB 100/0,36 3/3st“
- VŘ na zabezpečení činnosti koordinátora BOZP stavby „Hasičská zbrojnice Bolatice - zateplení“
- VŘ na zajištění technického dozoru stavby „Hasičská zbrojnice Bolatice - zateplení“
- VŘ na dodavatele zpracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti na projekty obce Bolatice do
ROP Moravskoslezsko, poslední výzva

- VŘ na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Cyklostezka Bolatice - Dolní Benešov, podél
hlavní komunikace III/4867“
- VŘ na přijetí nového zaměstnance obce Bolatice na Stavební úřad Bolatice
- VŘ na „Rozšíření nového hřbitova v Bolaticích“
- VŘ na zabezpečení stavebního dozoru na akci „Stavební úpravy a přístavba drážní budovy
v Bolaticích na dům se sociálními byty“
- VŘ „Zpevnění příjezdové cesty na hřišti FK k asfaltové ploše“
- VŘ „Rekonstrukce místních komunikací Lesní, Sadová, Třešňová“
- VŘ „Rozšíření a vnitřní rekonstrukce knihovny v Bolaticích - stavební práce“
- VŘ „Rozšíření a vnitřní rekonstrukce knihovny v Bolaticích - vybavení“
- VŘ „Rozšíření a vnitřní rekonstrukce knihovny v Bolaticích - informační technologie“
- VŘ na BOZP k veřejné zakázce „Stavební úpravy a přístavba drážní budovy v Bolaticích na dům se
sociálními byty“
- VŘ na zhotovitele stavby k veřejné zakázce „Stavební úpravy a přístavba drážní budovy
v Bolaticích“
- VŘ na výměnu oken a dveří koupaliště, KD a FK Bolatice
- VŘ na „Pojištění majetku a zařízení obce Bolatice“
- VŘ na stavební práce „Chodník s rozšířením o cyklostezku ul. Opavská, Bolatice, I. etapa“
- VŘ „Regenerace urbanizované krajiny - výsadba nové zeleně v Bolaticích IV.“
- VŘ na dodavatele dokumentace zateplení obecních budov
- VŘ „Odpadové hospodářství obce Bolatice“

Z jednání rady obce, zastupitelstva obce, výborů a komisí
V kronice obce uvádím pouze stručné přehledy. Více podrobností naleznete ve Výroční zprávě
starosty obce za rok 2015, která je přílohou kroniky.

Rada obce Bolatice
V roce 2015 se uskutečnilo celkem 24 jednání, na kterých se projednalo přes 370 bodů. Mgr. Herbert
Pavera se zúčastnil 22 jednání, Martin Bortlík 23 jednání, MUDr. Renáta Kupková 21 jednání,
Vlastislav Polášek 23 jednání a Ing. Radek Kotík, Ph.D. se zúčastnil 19 jednání. Důvodem
nepřítomnosti byla nemoc, dovolená, školení, pracovní povinnosti. Hosty na jednáních Rady obce
Bolatice byli Ing. Pavel Bezděk a Ing. David Jakš.

Zastupitelstvo obce Bolatice
V roce 2015 se uskutečnilo 12 zasedání Zastupitelstva obce Bolatice, na kterých bylo projednáno
téměř 150 bodů. Kromě řádných zasedání byla svolána jedna pracovní schůzka členů ZO. Všech 12
zasedání se zúčastnili - Bc. Kristina Adamcová, Alena Böhmová, Martin Bortlík, Ing. Daniel Kozel,
Mgr. Herbert Pavera. Nižší účast zaznamenali - Ing. Pavel Bezděk (10x), Mgr. Pavla Franková (10x),
Ing. Silvie Hříbková (11x), Ing. David Jakš (10x), Ing. Radek Kotík, Ph.D. (10x), MUDr. Renáta Kupková
(10x), Mgr. David Neuvald (10x), MUDr. Tomáš Papuga (6x), Vlastislav Polášek (11x), Radek Slivka
(10x), Mgr. Dagmar Tielová (11x), Ing. Robert Vitásek (10x). Důvodem nepřítomnosti byla dovolená,
nemoc, pracovní (služební) jednání. Hosty na zasedáních ZO byli - Kateřina Kocurová, Veronika
Nováková, Nela Stříbná (voltiž); Vojtěch Kolarčík (sprint); Bára Straková (stolní tenis); družstvo
malých borovských hasičů; družstvo bolatických hasičů a družstvo bolatických hasiček.

U Zastupitelstva obce a Rady obce Bolatice pracovalo devět výborů a komisí.

Finanční výbor
V rozsahu působnosti měl rozpočet obce a hospodaření s ním a také hospodaření s majetkem obce.
V roce 2015 se uskutečnilo pět jednání Finančního výboru. Předsedou byl Ing. Pavel Bezděk. FV měl
dalších devět členů - Ing. Vít Blachut, Ing. Josef Kurka, Ing. Kamil Mašík, Ing. Jiří Mlýnek, Edita
Moravcová, Ing. Stanislav Pašek, Ing. Josef Ricka, Ing. Blanka Slivková, Mgr. Dagmar Tielová. Hosty
na jednáních FV byli - Mgr. Herbert Pavera, Martin Bortlík, Renáta Řehořová, Ing. Anděla Pešová,
Alena Böhmová, Ing. Daniel Kozel, Ing. Robert Vitásek, Mgr. David Neuvald, Pavel Koch, Helena
Švagerová.

Kontrolní výbor
KV kontroloval plnění opatření přijatých obecním zastupitelstvem a ostatními orgány v obci, zabýval
se stížnostmi a připomínkami občanů. V roce 2015 se uskutečnila tři jednání Kontrolního výboru.
Předsedou byl Ing. David Jakš. Výbor měl dalších deset členů - Mgr. David Adamec, Ing. Michal
Ballarin, Josef Boček, Miroslav Košůtek, Ing. Jiří Kupka, Mgr. David Neuvald, MUDr. Tomáš Papuga,
Hana Seidlová, Richard Sněhota, Ing. Robert Vitásek.

Osadní výbor
OV předkládal zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části Bolatice Borová, vyjadřoval se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v části Bolatice - Borová. V roce 2015 se uskutečnila dvě jednání Osadního
výboru. Předsedkyní byla Ing. Silvie Hříbková. Výbor měl dalších sedm členů - Bc. Dis. Lenka Čičáková,
Mgr. Jana Fischerová, Jana Dudová Hlubková, Jiří Lehnert, Bc. Zuzana Mrovcová, Rostislav Teuer,
Gerhard Václavík.

Komise přestupková
Komise projednávala přestupky, které se staly na území obce Bolatice a Borová, dle zákona č. 200/90
Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Předsedkyní byla Lenka Benková. Komise měla další čtyři
členy - Šárka Košůtková, Jan Dorušák, Josef Majda, Ing. Aleš Theuer.

Komise sociální, zdravotní a pro rodinu
V rozsahu působnosti měla sociální péči o občany a preventivní působení na ně a poradenství
v sociální oblasti. V roce 2015 se komise sešla celkem 6x, z toho byla 4x řádná schůze a 2x
mimořádná schůze (s omezeným počtem členů). Předsedkyní byla Bc. Kristina Adamcová. Komise
měla dalších jedenáct členů - Marcela Bochňáková, Simona Adamcová, Bc. Dis. Lenka Čičáková, Mgr.
Pavla Franková, Kristina Jochimová, Karel Kupka, Edith Kurková, Blanka Moravcová, Luděk Nevoral,
Šárka Straková, Petra Šulová.

Komise pro občanské záležitosti
Tato komise měla v rozsahu působnosti kulturní a společenskou činnost. Členové se scházeli po
vzájemné domluvě, dle aktuální potřeby a v rámci připravovaných akcí. Předsedkyní byla Alena
Böhmová. Komise měla dalších osm členů - Gabriela Bočková, Daniela Holleschová, Elen Mašíková,
Ingrid Nováková, Karel Ostárek, Barbara Plaskurová, Petr Skiba, Jana Šimečková.

Komise mládeže, sportu a pro volný čas
Komise řešila problematiku volnočasových aktivit dětí a mládeže. V roce 2015 probíhala setkání
individuálně. Předsedou byl Jan Duxa. Komise měla dalších pět členů - Mgr. Jana Štěpáníková, Ing.
Tomáš Loskot, Mgr. Ivana Stavařová, Veronika Šulová, Ing. Martin Fus.

Komise výstavby a rozvoje obce Bolatice
Komise řešila problematiku staveb v obci, tvorby zeleně a Územního plánu. V roce 2015 proběhla tři
jednání komise. Předsedou byl Ing. Daniel Kozel. Komise měla dalších pět členů - Ing. Jan Adamec,
Ing. Daniel Halfar, Pavel Koch, Ing. Zdeněk Mazal, Ing. Josef Šimeček.

Komise pro bezpečnost a krizové řízení v obci
Komise byla založena po komunálních volbách v říjnu 2014. V rozsahu působnosti měla koncepční
záležitosti obce, přípravu obce na mimořádné události a jejich zdolávání, ochranu obyvatelstva před
požáry a povodněmi, bezpečnost na komunikacích, vzdělávání a preventivní působení na občany
v oblasti bezpečnosti a místní záležitosti veřejného pořádku. V roce 2015 proběhla tři setkání
komise. Předsedou byl Radek Slivka. Komise měla dalších sedm členů - Ing. Martin Adamec, Doc.
Ing. Vilém Adamec, Ph.D., JUDr. Petr Franěc, Ondřej Langer, Mgr. Herbert Pavera, Mgr. Pavel Pavera,
Ing. Robert Vitásek.

Informace o obecním úřadu
Obecní úřad tvoří starosta, zástupce starosty a pracovníci úřadu. Starosta obce i zástupce starosty
jsou pro výkon svých funkcí uvolněni. Na obecním úřadu pracovalo 15 zaměstnanců. Jejich pracovní
náplň je následující:
- pí Marcela Bochňáková - referentka pro matriku a sociální věci
- pí Renáta Řehořová - ekonom, účetní
- Ing. Anděla Pešová - 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 (v průběhu r. 2015 odešel do důchodu)
- Bc. Roman Kramář - referent stavebního úřadu (nastoupil místo Ing. Selingra)
- Ing. Radim Herudek - samostatný referent
- Bc. Helena Rohlová - knihovnice (v průběhu r. 2015 ukončila pracovní poměr)
- Mgr. 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 2015 na dohodu o pracovní činnosti pracovalo 20 osob, z toho 19 dobrovolných
hasičů, kteří se střídali v pohotovosti provádění hasebních a záchranných prací při zásahu, a
předsedkyně přestupkové komise. Na dohodu o provedení práce pracovalo 100 osob, z toho 10
osob, které zajišťovaly bezpečnost na přechodech, 2 osoby, které roznášely zpravodaj, obálky atd.

Průměrná hrubá mzda „stálého“ zaměstnance OÚ činila v roce 2015 22 112,- Kč (v roce 2014
21 813,- Kč).

Stavební úřad zpracoval v roce 2015 celkem 243 podání, z toho 171 pro katastrální území Bolatice.
Ostatní korespondence činila 31, podání celkem bylo 274.

Knihovna měla v roce 2015 celkem 14 271 knih pro děti a dospělé, jak literatura krásná, tak naučná.
Celkový počet čtenářů byl 794, z toho bylo 323 čtenářů do 15 let. V roce 2015 navštívilo knihovnu
celkem 7 536 lidí a bylo vypůjčeno 27 726 svazků. Mezi vzdělávací akce v knihovně patřily - Jak to
chodí v knihovně I., II., tvůrčí dílna - výroba valentýnských přání, Co obnáší povolání knihovnice,
vědomostní kvíz v knihovně, celoroční soutěž KNIHOMÁNIE a další. Mezi kulturní akce patřily ocenění nejlepších čtenářů, beseda s Milanem Zachou Kučerou, Noc s Andersenem, beseda se
záhadologem Arnoštem Vašíčkem, beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem, VI. pexesový turnaj,
pasování prvňáčků na čtenáře, slavnostní otevření knihovny a výlet do Opavy s 5.A - vítěz
KNIHOMÁNIE.

Podatelna obecního úřadu zpracovala celkem 3462 podání - žádosti, sdělení, objednávky, vyjádření
apod. Datových zpráv bylo v roce 2015 713. Na úřední desce OÚ bylo zveřejněno 104 listin a 190
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. Také v roce
2015 se v obci uskutečnily všechny již tradiční akce - např. Obecní ples, Vítání jara, Dožínky, Den
strašidel atd. Uskutečnila se dvě divadelní představení, dva koncerty dechové hudby, dvě akce pro
seniory a 53 akcí pro veřejnost.

Významné události; kulturní a společenské akce
Také v roce 2015 byl kulturní a společenský život v obci Bolatice velmi bohatý. V kronice uvádím jen
významnější akce, celkový výčet akcí naleznete ve Výroční zprávě starosty obce za rok 2015, která
je přílohou kroniky.

4. ledna 2015

Novoroční koncert

31. ledna 2015

Obecní ples

6. února 2015

Ples seniorů - brejličkový

14. února 2015

Hasičský ples na Borové

17. února 2015

Rozloučení s masopustem a pochování basy

28. února 2015

Borovský ples

8. března 2015

Vítání občánků

22. března 2015

Vítání jara

11. dubna 2015

Bolatická „30“

12. dubna 2015

Bolatická „20“

21. dubna 2015

Přednáška s Radimem Uzlem

23. dubna 2015

Den Země

30. dubna 2015

Stavění májky na skanzenu

1. května 2015

Stavění májky na Borové

29. května 2015

Kácení máje

27. června 2015

Myslivecké odpoledne pro děti

3. července 2015

I. bolatický kvíz

4. července 2015

Projížďka na dračích lodích pro veřejnost

1. srpna 2015

Country festival Křeménky

22. srpna 2015

Dožínky

29. srpna 2015

Štrasenfest na Borové

4. září 2015

Bolatický ART JAM

19. září 2015

KOBZOLFEST

14. - 22. září 2015

Evropský týden mobility

3. října 2015

Barevný večer

6. října 2015

Dny zdraví

3. listopadu 2015

Den strašidel

10. listopadu 2015

Setkání s jubilanty

17. listopadu 2015

Veřejné bruslení

20. listopadu 2015

Veřejné plavání

27. listopadu 2015

Adventní koncert Lenky Filipové

28. listopadu 2015

ChilliFest v Mini galerii Čekárna

29. listopadu 2015

Vánoční jarmark

10. prosince 2015

Oslava 55. výročí otevření nové školy

13. prosince 2015

Školní akademie

20. prosince 2015

Oslavy 765 let od první písemné zmínky o obci Bolatice

24. prosince 2015

Zpívání koled na náměstí v Borové

Bezpečnostní situace v obci; kontroly a jejich výsledky
Na základě veřejnosprávní smlouvy z roku 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 stav a úroveň veřejného pořádku, předcházení a odhalování trestné činnosti
odpovídali policisté pprap. Tomáš Lojška a pprap. Ondřej Bitomský.
Na území obce Bolatice došlo v roce 2015 ke spáchání 27 trestných činů s celkovou způsobenou
škodou 997 678,- Kč, což je o 7 trestných činů méně než v roce 2014. Z těchto trestných činů je 19
skutků, u kterých je pachatel známý. V roce 2015 bylo evidováno 134 přestupků, což je o 4 přestupky
méně než v roce 2014. V roce 2015 bylo zajištěno na území obce 6 osob pod vlivem alkoholu, z toho
byly 3 pod vlivem drog. Mezi nejzávažnější trestné činy, které se staly na území obce, patřilo pohlavní
zneužití, nebezpečné vyhrožování se zbraní, nebezpečné pronásledování a nedovolená výroba a jiné
nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
V roce 2015 došlo na území obce Bolatice k 13 dopravním nehodám, které byly vyšetřovány
skupinou dopravních nehod Dopravního inspektorátu odboru Opava.
V rámci akce zaměřené na dodržování zákazu nalévání alkoholických nápojů osobám mladším
osmnácti let a hry osob mladších osmnácti let na výherních hracích automatech, kterou provedl
obvod OO PČR Kravaře ve spolupráci s útvarem SKPV Opava a SPJ Frýdek-Místek a s Odborem
sociální ochrany dětí MěÚ Kravaře, byla zkontrolována restaurační zařízení v obci. V těchto
zařízeních nebylo zjištěno žádné porušení.
V roce 2014 byl obcí Bolatice pořízen kamerový systém, který zaznamenává klíčová místa v obci.
Tyto záznamy poskytly zásadní informace při objasnění řady případů.
Na území obce působila již desátým rokem Městská policie Kravaře. Službu v obci vykonávali čtyři
strážníci - Martin Dehner, Tomáš Rusek, Josef Adamčík a vedoucí strážník Bc. Libor Pospiech v rozsahu dvou hodin týdně.
Přetrvávajícím problémem v obci bylo nedodržování dopravních značek s povolenou dobou pro
parkování (dvě hodiny) na parkovištích před obchodním domem na ulici Hlučínská a stání mimo
vyhrazené parkoviště u obecního úřadu. Tento problém přetrvával hlavně od zaměstnanců různých
firem, kteří parkovali svá vozidla na parkovištích po celou dobu směny. Dalším problémem bylo
porušování zákazu stání na ulici Družstevní a na náměstí v Borové, kde je stání vozidel upraveno
dopravní značkou, tzn. jen s povolením obecního úřadu.
Městská policie se snažila věnovat problémům, na které poukazovala veřejnost.Kontakt strážníků
s veřejností probíhal buď přímo - jednáním strážníků s občany v terénu, nebo nepřímo prostřednictvím starosty obce Mgr. Herberta Pavery.

Kontroly a jejich výsledky
I v roce 2015 byla na OÚ Bolatice provedena řada kontrol:
- kontrola přezkoumání hospodaření obce Bolatice za rok 2014
- kontrola připravenosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany
- kontrola na stavebním úřadu
- kontrola vody z vodovodu pro veřejnou potřebu obce Bolatice
- kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení
- kontrola Oblastního inspektorátu práce
- kontrola dílčího přezkoumání hospodaření obce Bolatice
- kontrola vedení matričních knih a sbírek listin
- veřejnoprávní kontrola za rok 2014 a průběžná veřejnoprávní kontrola za 1. pololetí u ZŠ a MŠ
Bolatice, p.o.

V roce 2015 bylo provedeno celkem 9 kontrol, u šesti kontrol nebyly zjištěny žádné závažné chyby a
nedostatky. U tří kontrol byly zjištěny nedostatky, které byly v co nejkratší době odstraněny. Nebyla
uložena žádná pokuta.

Další údaje o obci
- v roce 2015 vydala obec 6x Bolatický zpravodaj (ke konci každého sudého měsíce), zpravodaj byl
vydáván jako barevný a některá vydání obsahovala i přílohy (smlouvy na odpady, na odběr pitné
vody a odvádění odpadních vod), zpravodaj byl dostupný i v elektronické podobě na internetových
stránkách obce www.bolatice.cz
- s činností obce byli občané seznamováni prostřednictvím místního rozhlasu, vývěsních skříní obce
či internetové televize www.hlucinsko.tv
- v regionálních novinách (Region Opavsko, Mf Dnes, Opavský a Hlučínský deník, 5+2 Opavsko) vyšlo
mnoho článků o životě v obci i o činnosti obce a občanů, řada informací o obci byla prezentována
i v Českém rozhlasu Ostrava a v dalších regionálních rádiích
- během roku 2015 se uskutečnila v obci řada akcí, na kterých byla veřejnost informována o dění
v obci, občané se zde mohli vyjádřit k projednávaným tématům a také mohli sdělit své problémy
- v roce 2015 se obec neumístila na významnějším místě v soutěžích a průzkumech

Pro veřejnost uspořádala obec Bolatice tyto akce:
11. 3. 2015

Setkání představitelů obce se spolky a organizacemi

25. 3. 2015

Setkání s občany ul. Třešňová - řešení kanalizace

23. 4. 2015

Den Země v Bolaticích

25. 5. 2015

Veřejné fórum obce Bolatice

23. 6. 2015

Den bezpečnosti

9. 7. 2015

Setkání s vlastníky pozemků směrem na DB - cyklostezka

22. 9. 2015

Evropský týden mobility

5. 10. 2015

Setkání s odborníky k problematice webu obce

6. 10. 2015

Dny zdraví v Bolaticích

7. 10. 2015

Setkání s občany ul. Opavská - chodník s cyklostezkou

11. 10. 2015

Pochod za zdravím

I v průběhu roku 2015 umožňovala obec 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 webu obce.

K největším sponzorům akcí OÚ a obce Bolatice v roce 2015 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
Také v roce 2015 vyvíjely v obci činnost spolky a organizace, z nichž mnohé se velmi 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

Český zahrádkářský svaz

Stolní tenis TTC Bolatice

Myslivecká společnost Křeménky

Klub seniorů

Klub českých turistů

Český svaz chovatelů včel

Svaz chovatelů holubů

Fitness centrum Mates GYM

Dětská organizace KONDOR

Burianky

Letečtí modeláři

Římskokatolická farnost Bolatice

Šachový klub

Chrámový sbor, schola

La Via Montante

Rodinné centrum Ježeček

Slezsko-německý spolek

Základní umělecká škola

V obci působily i oddíly basketbalu, florbalu, chovatelé služebních psů byli zapojeni v kynologickém
klubu na Albertovci. Působily zde i skupinky sportovců, které neměly oficiální statut - fotbalisté na
Ruždině, v Důlku a na Borové, nohejbalisté. Mladí spoluobčané se věnovali jízdě na kolečkových
bruslích, skateboardech, ale i atletice, hlavně běhu. V obci byla i řada hudebníků, kteří byli členy jak
v místních, tak i v okolních skupinách (dechovka, country, folk, rock, metal aj.).
Členové spolků pečovali nejen o pronajatý majetek obce, ale pomáhali obci při různých brigádách a
akcích pořádaných OÚ Bolatice.

Nyní krátce o činnosti jednotlivých spolků:

Sbor dobrovolných hasičů Bolatice
V roce 2015 činil stav členské základny 155 členů, z toho 16 žen a 26 mladých hasičů. V tomto roce
proběhly volby nového výkonného výboru. Sbor řídil 17členný výbor, který se scházel pravidelně 1x
měsíčně. Na začátku roku uspořádal sbor tradiční Společenský ples s pochováním basy.
17. února zajišťovali členové sboru průběh masopustního průvodu. 20. února se čtyřčlenná delegace
(Josef Balarin, Radek Slivka, Aleš Seidel, Marek Češka) zúčastnila Valné hromady okrsku. O pár dnů

později se delegace ve složení Marek Nawrath, Dalibor Ondruš, Petr Nawrath, Radek Slivka
zúčastnila výroční Valné hromady v Kuznii Raciborske. O Velikonocích drželi členové stráž u Božího
hrobu. 25. dubna se hasiči zúčastnili Svatofloriánského setkání okresu u příležitosti 70 let založení
profesionálních hasičů v Opavě. 9. května se zúčastnili oslav 90 let založení SDH v Rohově. 16. května
zorganizovali členové u nás okrskové Svatofloriánské setkání u příležitosti 110. výročí založení SDH
Bolatice. 17. května se družstva SDH Bolatice zúčastnila okrskové soutěže v Kobeřicích a 30. května
uspořádali členové pohárovou soutěž mladých hasičů. V srpnu se konala Hasičská slavnost spojená
se soutěží družstev o Moravskoslezský pohár a také v tomto měsíci se delegace našich hasičů
zúčastnila pietního aktu u příležitosti 23. výročí úmrtí hasičů při lesním požáru v Kuznii Raciborske.
12. září hostili bolatičtí hasiči asi 50 účastníků mezinárodního semináře u příležitosti 15 let trvání
spolupráce mezi SDH Bolatice a Dobrovolným sborem v Kuznii Raciborske. Záštitu nad seminářem
převzali poslanci Hendryk Siedlaczek, poslanec Sejmu Polské republiky, a Herbert Pavera, poslanec
Parlamentu ČR a starosta obce Bolatice. V říjnu si obnovil své osvědčení vedoucí mládeže Aleš Seidel
a navýšení z instruktora na vedoucího mládeže si udělala Andrea Pytlíková.
V průběhu roku 2015 zasahovali hasiči u 34 událostí - 25 bylo technických a živelných pohrom, 8
požárů a 1 dopravní nehoda. V roce 2015 provedli hasiči jedno prověřovací cvičení.
Poprvé v novodobé historii SDH Bolatice se představilo na hasičských soutěžích družstvo žen.
V Moravskoslezském poháru 2015 skončilo družstvo mužů na 3. místě a družstvo žen obsadilo 2.
místo. Děvčata se stala prvním vicemistrem Moravskoslezského poháru 2015.
V průběhu roku byla zateplena hasičská zbrojnice. HZS MSK Opava věnoval jednotce do užívání
osobní automobil Fabie. Jednotka se zúčastnila Dne bezpečnosti v obci, který pořádala Komise pro
bezpečnost a krizové řízení.
Členové výboru spolu se členy zásahové družstva prováděli odkalování hydrantů, čistili kanalizační
vpustě, pomáhali při akcích pořádaných obcí Bolatice - např. Den Země, Rozloučení s masopustem,
Dožínky, Den bez aut, Den strašidel atd. Aktivně se zapojili do Dne Země úklidem přírody.

Dětská organizace Kondor
Skupina Vesmír Bolatice sídlila v budově staré školy na ulici Svobody v Bolaticích. Skládala se z oddílu
Orion, Arakis, Nezmárek a Klubu přátel skupiny Vesmír.
Oddíl Arakis měl 18 členů, věnoval se volnočasovým aktivitám dětí a mládeže. Členové se scházeli
pravidelně každou sobotu a nepravidelně pořádali celovíkendové akce. V létě upořádal oddíl
stanový tábor v Klokočůvku, kterého se zúčastnilo 60 dětí.

Tábornický oddíl Orion měl 36 členů a rovněž se věnoval volnočasovým aktivitám dětí a mládeže.
Členové oddílu se scházeli pravidelně každou sobotu. Letního stanového tábora v Klokočůvku, který
oddíl pořádal, se zúčastnilo 60 dětí. 11 členů se zúčastnilo 10-ti denní výpravy do Chorvatska. Dále
oddíl uspořádal jarní a podzimní tábornické dny, na kolech poznávali členové krásy Opavska a
uskutečnil se XXV. výroční oheň T. O. Orion. Pro 25 dětí byl uspořádán příměstský tábor.
Oddíl Nezmárek, přidružený oddíl se sídlem v Dolním Benešově, měl 16 členů a scházel se 2x do
měsíce.
Klub přátel skupiny Vesmír měl 12 členů, scházel se nepravidelně a podílel se na organizaci táborů a
na organizování obecních akcí - Den Země, Pochod za zdravím, Den strašidel a dle potřeb pomáhal
jednotlivým oddílům.
V průběhu roku 2015 byla v budově staré školy provedena montáž sádrokartonových podhledů,
rekonstrukce osvětlení v sociálkách, oprava vstupní předsíňky a venkovního skladu.
K 31. 12. 2015 ukončila skupina Vesmír Bolatice po více než 17 letech úspěšné provozování
pohostinství Pod Kostelem a předala jej do rukou jiného nájemce.

Klub seniorů
Klub měl v roce 2015 celkem 63 členů. Scházel se jednou měsíčně v klubovně hasičské zbrojnice a
v létě na skanzenu. Členové vystupovali na mnoha akcích obce i regionu - Vítání občánků, Stavění
máje, společný Den dětí a seniorů, Dožínky, Krmášová zábava, Koledy na skanzenu a další. Pro
zadané i nezadané seniory naší obce uspořádali členové Brejličkový bál a zorganizovali Krmášovou
zábavu, které se zúčastnili i senioři z okolních vesnic a z Polska. Za finanční podpory obce pořádali
zájezdy pro seniory a během roku organizovali pravidelná setkání pro seniory. Aktivně se zapojili do
Dne Země úklidem skanzenu a okolí, kde odpracovali desítky hodin.

Fotbalový klub Bolatice
Fotbalový klub patří v obci mezi organizace s největší členskou základnou. K 31. 12. 2015 byl stav
členské základny 526 členů, tento počet zahrnuje členy z řad aktivních hráčů, funkcionářů, příznivců
a hlavně bývalých fotbalistů, kteří tvoří největší díl členské základny.
Po ukončení sezony 2014/2015 skončilo mužstvo „A“ na 4. místě v Moravskoslezském kraji, mužstvo
„B“ na 6. místě v III. třídě okresu Opava. Dorost hrál okresní soutěž, kterou vyhrál, a tak postoupil
do okresního přeboru. Starší žáci obsadili v okresní soutěži 2. místo a přípravka v téže soutěži 8.
místo.

Pro veřejnost uspořádali členové FK Bolatice Sportovní ples a v létě tradiční Sportovní slavnost. Také
v létě byl nejen pro naše nejmenší uspořádán v areálu hřiště letní týdenní tréninkový kemp. V areálu
FK Bolatice byly pořádány tréninkové kempy výběrů OFS Opava a další akce.
Klub spolupracoval s obcí Bolatice při různých akcích - např. Den Země, Kácení máje, Dožínky, Den
strašidel. Dále spolupracoval s SDH Bolatice při pořádání Hasičské slavnosti, se Sportovním clubem
Bolatice při organizaci cyklistického závodu Bolatická „30“, s MŠ Bolatice při Cestě za pohádkou a na
antukovém hřišti byly pořádány volejbalové turnaje.
Členové spolupracovali i s družebními obcemi - Linum, Dol’any, Rudy a Kusycký Lieskovec.
Aktivně se zapojili do Dne Země úklidem areálu FK a jeho okolí.

Sbor dobrovolných hasičů Borová
Sbor dobrovolných hasičů je jedinou organizací na Borové. K 31. 12. 2015 byl stav členské základny
115 členů, z toho 47 mladších 18 let. V průběhu roku obdržel sbor díky štědrosti obce nový
devítimístný Ford Transit, který nahradil starou avii. Nové vozidlo bylo přestavěno do požární
podoby.
Začátkem ledna proběhla Valná hromada. V únoru uspořádali členové Hasičský ples. 20. února se
čtyři zástupci sboru společně s manželkami zúčastnili výročního aktivu jedenáctého okrsku, který
proběhl v Kobeřicích.
10. dubna zasáhla celý sbor smutná zpráva. Ve věku 58 let zemřel dlouholetý člen výboru, pokladník
a tahoun sboru pan Josef Novák.
25. května se členové SDH Borová zúčastnili okresního Svatofloriánského setkání, které bylo součástí
oslav 70 let profesionálního hasičstva v Opavě.
Mladší žáci skončili v okresní lize na 2. místě. Okrskové i okresní kolo hry Plamen vyhráli. 1. místo
získali i v soutěži O pohár starosty OSH. V pohárové soutěži v Bolaticích obsadili 2. místo. Starší žáci
skončili v konečné tabulce na 9. místě. V okrskovém kole vybojovali 4. místo a v pohárové soutěži
v Bolaticích 5. místo. V srpnu byl pro mladší žáky připraven výlet do Dinoparku u Vyškova a pro starší
žáky dvoudenní sportovní soustředění na požární stanici v Ostravě-Porubě.
Pro veřejnost uspořádali kromě Hasičského plesu také karneval se skupinami Drive a Capitol,
dětskou hasičskou soutěž a tradiční předvánoční zabijačku. Nově uspořádali silvestrovskou oslavu
pro veřejnost, od ranních hodin do 17 hod. bylo připraveno občerstvení pro místní i přespolní při
jejich procházce.
Členové SDH Borová odpracovali velký počet hodin při údržbě hasičské techniky, hasičské zbrojnice
i sportovního areálu. Obci pomáhali při organizaci Stavění máje na Borové, Pochodu za zdravím,

aktivně se zapojili do Dne Země úklidem sportovního areálu a jeho okolí, spolupracovali při Bolatické
třicítce. Na Dožínky zapůjčili stoly a lavice.

Slezsko-německý spolek Bolatice
Spolek měl k 31. 12. 2015 celkem 96 členů a sídlo měl v přízemních místnostech KD Bolatice. Cílem
spolku je udržení kulturních tradic našich předků a německého jazyka, k tomu členové využívali
v recitacích i písních zdejší spisovatele, jako A. Scholtis, J. von Eichendorff a další.
Smíšený pěvecký sbor vystoupil na oslavě Dne matek, Vánočním setkání, na Dožínkách a na
celostátním setkání německé menšiny v Praze, kde spolky prezentují svou činnost, jsou zde hosté
z různých ministerstev a zástupci Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze. V září se šest
členů spolku zúčastnilo „Týdnu německé kultury v Hlučíně“. Šest členů se také zúčastnilo
Krajanského setkání v Augsburgu.
Spolek podporoval finančními prostředky i výuku německého jazyka na ZŠ v Bolaticích. Od
Velvyslanectví SRN v Praze získal 31 500,- Kč na didaktickou tabuli.
Dva členové se 2x za rok zúčastnili zasedání prezidia v Praze. Cca 30 členů využilo během roku
třítýdenní lázeňskou péči a rehabilitaci. Pro mládež se v létě uskutečnily letní tábory v Česku,
Německu, Polsku a Maďarsku.
Ženy spolku se pravidelně 1x za měsíc scházely na Kaffeeklatsch a muži se scházeli také 1x za měsíc
na Männertreffen.

Český zahrádkářský svaz
V roce 2015 měl spolek 59 členů a sídlil v moštárně na ulici Svobody. Jednou za měsíc se konala
výborová schůze, v dubnu proběhla výroční členská schůze. Členové se zúčastnili zasedání Územního
sdružení ČZS v Opavě a územní konference ČZS v Opavě. 18. dubna proběhla v místním skanzenu
přednáška „V zahradě na sadě“. Členové se aktivně zapojili do Dne Země ořezem ovocných stromů
na Náplatkách, k Vyhlídce a ke Křeménkám. Zúčastnili se masopustního průvodu, Veřejného fóra a
Dožínek. Pravidelně informovali občany o činnosti na zahradě v Bolatickém zpravodaji, zajišťovali
prodej agrohumu a podzimní moštování ovoce. V srpnu provedli drobné opravy a nátěry lisu na
moštovacím zařízení. U příležitosti jubilea 90 let bylo panu Petru Dudovi předáno vyznamenání stříbrná medaile za zásluhy ČZS - ÚV ČZS Praha. Na konci prosince se uskutečnilo společné posezení
členů výboru, kde byla zhodnocena činnost svazu.

Myslivecká společnost Křeménky
V roce 2015 měla myslivecká společnost 28 členů, z toho bylo 25 členů aktivních a 3 byli zvoleni jako
čestní členové.
Členové spolku pečovali o honitbu Bolatice, snažili se o zkvalitnění krajiny a okolí obce výsadbou
nových stromků a údržbou alejí. V zimních měsících přikrmovali zvěř a v obdobích sucha umisťovali
napáječky s vodou.
Pro veřejnost uspořádali 2. ročník Mysliveckého odpoledne pro děti s účastí více jak 150 dětí a
Mysliveckou slavnost. Koncem července se uskutečnil v Křeménkách Memoriál Jitky Hromadové,
což je vrcholná soutěž zkoušek psů, zejména ohařů. V srpnu pak pořádali členové Country festival.
Účastí v průvodu a vystřelením čestné salvy se zapojili do Dožínek, kde prodávali ve dvou stáncích
občerstvení. Na obecní akce, ale i jiné akce pořádané spolky v obci zapůjčili lavice a stoly. Stejně jako
v minulých letech se zúčastnili Dne Země, v rámci kterého vysazovali stromky do honitby.

Římskokatolická farnost Bolatice
Farnost patřila i v roce 2015 k největším neoficiálním organizacím v obci, k římsko-katolické církvi se
hlásilo okolo 80% občanů.
Ve dnech 9. a 10. ledna proběhla v obci Tříkrálová sbírka, celkem se vybralo 102 447,- Kč, z toho
v Bolaticích 88 020,- Kč a na Borové 14 427,- Kč.
18. února začala Popeleční středou postní doba. Po celou dobu probíhaly v kostele vždy v pátek a
v neděli pobožnosti Křížové cesty. Před velikonočními svátky nastoupil do farnosti nový kněz,
P. Dominik Girašek, který zastoupil P. Radoslava Skupníka po dobu nemoci. Velikonoční triduum
jsme slavili ve dnech 2. - 4. dubna. Ve čtvrtek 14. května jsme ve farnosti prožívali slavnost
Nanebevstoupení Páně. Na neděli 24. května připadla slavnost Seslání Ducha Svatého, která
uzavřela dobu velikonoční. V neděli 31. května, na slavnost Nejsvětější Trojice, přistoupily během
mše svaté v 10:00 děti k 1. svatému přijímání. Ve čtvrtek 4. června jsme slavili slavnost Těla a Krve
Páně, Boží Tělo. Během letních prázdnin platil prázdninový pořad bohoslužeb. V červenci nastoupil
do farnosti nový kněz, P. Mgr. Leslaw Mazurowski, který nahradil P. Radoslava Skupníka. V sobotu
15. srpna jsme slavili největší mariánský svátek, Nanebevzetí Panny Marie. V sobotu 22. srpna byla
mše svatá ve 14:00 sloužena na poděkování za úrodu, Dožínky. 14. září jsme uctili svátek Povýšení
svatého Kříže, někteří z naší farnosti se vydali ke Svatému Kříži do Pietrowic Wielkich. V neděli
15. listopadu jsme oslavili výročí posvěcení našeho kostela - bolatický krmáš. V sobotu 28. listopadu
proběhlo v sále Hasičské zbrojnice v Bolaticích tradiční pletení adventních věnců. Po celou dobu
adventní probíhaly v kostele vždy v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek v 6:30 rorátní mše s adventní

soutěží pro děti. Poslední adventní neděli, 20. prosince, byla v kostele sloužena ve 14:00
u příležitosti 765 let od 1. písemné zmínky o obci mše svatá za živé a zemřelé občany Bolatic a Borové
a za živé a zemřelé kněze, kteří ve farnosti působili. Tuto mši sloužilo pět kněží - P. Leslaw
Mazurowski, P. Dominik Girašek, P. Radoslav Skupník, P. Jan Vecheta, P. Przemyslaw A. Traczyk.
Omluvil se P. Zdeněk Šimíček.
V roce 2015 bylo ve farnosti pokřtěno 35 dětí, v kostele se konalo 7 svateb a 47 pohřbů (což je o 18
více než v roce 2014). Během roku 2015 nikdo z církve nevystoupil ani nikdo nový nepřibyl.
Biřmování se v tomto roce neuskutečnilo, je naplánováno na rok 2016. Od 1. 1. 2015 došlo k další
změně vedení účetnictví. Během roku proběhlo několik oprav, při kterých výrazně pomáhala obec
Bolatice. Byla opravena hřbitovní zeď (150 000,- Kč), na faře byla vyměněna okna a dveře (150 000,Kč), zmodernizovalo se topení na faře (100 000,- Kč), u kaple sv. Mikuláše byl obnoven plot (40 000,Kč), v kostele byly vyměněny žárovky (9 000,- Kč), byl zakoupen mobilní rozhlas a na starém hřbitově
byla vysázena nová zeleň (300 000,- Kč - částečně placeno z dotací). Během roku byly odeslány
desátky na biskupství (45 000 Kč) a probíhaly sbírky na Halíř sv. Petra, na televizi Noe, na opravu
chrámu, diecézní charitu, misie, Den bible. K 31. 12. 2015 bylo na farním účtu 205 000,- Kč.
Při farnosti fungovala schola pod vedením sl. Heleny Kramářové, chrámový sbor vedl p. Patrik
Vehovský. Senioři se scházeli jednou měsíčně v uskupení La Via Montante, fungovalo společenství
maminek a pravidelná katecheze pro dospělé. O činnosti farnosti byli věřící informováni ve farním
časopise Studánka.

TTC Bolatice - stolní tenis
Sezonu 2015 zahájili stolní tenisté s pěti družstvy v okresních a krajských soutěžích.
Družstvo Bolatice „A“ hrálo ve složení Burdík, Harazim, Wolný, Musiol, Vilk a v divizi skončilo na
2. místě. Družstvo Bolatice „B“ hrálo ve složení Vavřínek, Laburda, Rataj, Polák, Musiol krajskou
soutěž II. třídy, ve které obsadilo 6. místo. Družstvo Bolatice „C“ hrálo ve složení Kramář, Ricka,
Schimetzek, Rataj, Harazim okresní přebor I. třídy, který vyhráli potřetí za sebou. Družstvo Bolatice
„D“ hrálo ve složení Kostřica, Suchánek, Fojtík, Suchánek M. okresní přebor III. třídy, ve kterém
skončilo na 8. místě. Družstvo žáků skončilo v okresním přeboru žáků II. třídy na 2. místě.
Tréninky probíhaly každou středu pod vedením Petra Kramáře a Jana Kostřici a chodilo na ně okolo
14 žáků. Pro žáky byla s podporou obce Bolatice pořádána řada náborových turnajů, vyvrcholením
byl vánoční turnaj rodinných dvojic za podpory obce a firmy RKL. Díky dotaci obce byly zakoupeny
dva nové stoly.

Z žáků bodovala v roce 2015 na krajských turnajích v kategorii nejmladších žákyň Bára Straková,
která skončila na krajských přeborech třetí. Největším úspěchem byla její nominace do družstva
olympijských nadějí v rámci České republiky.

Futsalový klub Shooters Bolatice
Rok 2015 byl velmi úspěšný pro družstvo Shooters A, které ukončilo na jaře sezonu 2014/2015
v Moravskoslezském krajském přeboru na 3. místě a na podzim se družstvo drželo na 1. místě!
Náhradní tým Shooters B ukončil sezonu 2014/2015 v okresní soutěži II. třídy na 9. místě a na podzim
se tým držel na předních příčkách tabulky.
V létě uspořádal klub tradiční Letní shooters cup na hřišti v Důlku, kterého se zúčastnilo 8 mužstev
z Bolatic a okolních vesnic. Poslední sobotu před Vánocemi se uskutečnil tradiční Vánoční shooters
cup, kterého se také zúčastnilo 8 mužstev z Bolatic i okolí.

Klub turistů
Klub měl v roce 2015 celkem 40 členů, pomocí kterých uskutečnil řadu akcí za poznáním blízkého
okolí i vzdálených krajin. Nejhodnotnější akcí byl zájezd autobusem na Javorníky na Slovensku.
Nejdůležitější akcí byla Bolatická dvacítka, která se konala 13. dubna a zúčastnilo se jí 153 běžců a
572 chodců. Této akce se zúčastnili i turisté ze slovenské družební vesnice Dol’any. Na oplátku se
v srpnu vydali bolatičtí turisté do Dol’an na Pochod pre všetkých. Pro své členy uspořádali v průběhu
roku více jak 20 akcí. Do Dne Země se zapojili úpravou okolí studánky v „Důlku“.

Svaz chovatelů poštovních holubů
I v roce 2015 se závodní sezona starých holubů skládala z 20 závodů, které probíhaly od 2. 5. do 1.
8. 2015, a vyvrcholením byl závod v Oostende. Všichni závodící chovatelé z Bolatic se umístili do
první poloviny z 90 chovatelů Oblastního sdružení Opava. Nejlépe se umístil p. Rudolf Duda, a sice
na 15. místě.
V době od 23. 8. do 19. 9. 2015 proběhlo 5 závodů holoubat. Pan Rudolf Duda se umístil v mistrovství
OS na 2. místě.
Holub dvojice Florián + Tomíček získal na Oblastní výstavě v Krásném Poli 2. cenu v kategorii Super
ESO.

Hokejový klub Bolatice
HC Bolatice hrál amatérskou hokejovou ligu v Buly Aréně v Kravařích. Minulého ročníku se zúčastnilo
22 týmů, které se pravidelně utkaly v základní části a poté následovalo play-off hrané na jeden zápas.
Tým HC Bolatice obsadil konečné 7. místo.
Sestava mužstva vypadala následovně:
- brankáři - Tomáš Balarin, Martin Bortlík, Petr Pazdírek
- 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,
Tomáš Duda, Daniel Ďuriška, Jiří Šrom
V rámci Dne Země ošetřovali členové klubu nové stromy v aleji „Na Vyhlídku“.

Šachový klub 1935
V roce 2015 měl klub 26 členů, z toho 11 členů aktivních (2 mládežníci aktivní) a 12 neregistrovaných
žáků, kteří navštěvovali kroužek šachů a spolu s registrovanými se zúčastnili různých mládežnických
turnajů. Stejně jako v minulých letech byl ve škole uspořádán vánoční a velikonoční turnaj.
Okresní přebor v Rapid šachu mládeže - Grand Prix 2014 - 2015 se skládal ze čtyř turnajů. V kategorii
do 13 let si nejlépe vedli Tomáš Kučera, který obsadil celkově 5. místo, a Přemek Řehánek, který
získal 6. místo. V kategorii do 18 let se nejlépe dařilo Davidu Kampíkovi, který obsadil celkově
2. místo. V prosinci se uskutečnil Okresní přebor škol v Opavě. Klub reprezentovali Přemek Řehánek,
Tomáš Kučera, Adam Bialas a Jakub Jurečka a získali 2. místo. V lednu se Přemek Řehánek, Štěpán
Elbl, Adam Bialas a Filip Hluchník zúčastnili Krajského přeboru škol v Opavě, kde obsadili 8. místo.
Starší (dospělí) šachisté hráli okresní soutěž 2014/2015, ve které obsadili 3. místo. Alespoň v jednom
utkání Šachový klub 1935 reprezentovali - Josef Stareček, Ondřej Duda, Pavel Pavera, Florian Plaček,
Miroslav Vavroš, David Kampík, Gerhard Dihel, Libor Barvenčík, Alfons Pašek, Petr Latka.
V rámci Dne Země udržovali aleje na polních cestách.

Volejbalový klub Bolatice
Klub měl své zázemí na hřišti vedle FK a byl tvořen dvěma smíšenými družstvy o celkovém počtu cca
30 aktivních hráčů. Hráči se zúčastnili Ostravské volejbalové ligy smíšených družstev, kde skončili ve
13. ročníku 2014 - 2015 ve 3. lize na konečném 6. místě z celkově 17 přihlášených týmů. Pro příznivce
volejbalu uspořádali jeden halový turnaj pro smíšená družstva. Do Dne Země se zapojili výsadbou
stromků a úklidem přírody.

Český svaz chovatelů včel
Svaz sdružoval včelaře ze tří obcí (Bolatice, Dolní Benešov, Chuchelná) a po jednom včelaři
z Bohuslavic, Darkoviček, Kozmic a Opavy. Měl celkem 32 členů, z toho 14 členů přímo z Bolatic a
Borové. Členové svazu vypomáhali pořadatelskou službou při výstavě „Život na zahradě“ na
výstavišti Černá louka v Ostravě při expozici Okresní organizace Opava. Díky dotacím z OÚ Bolatice,
Chuchelná a MěÚ Dolní Benešov zakoupili laminátor, včelařské klobouky pro reprezentaci spolku,
včelí volně spářené matky a zadali výrobu repliky historické knihy zápisů spolku Opattal. Členové se
zúčastnili Dne Země, Dožínek a Dnů zdraví v Bolaticích a Vánočních trhů v Dolním Benešově.
V roce 2015 vlastnil svaz 349 včelstev a výnos medu byl 4985 kg.

Burianky
Činnost Dětského folklorního souboru Burianky byla obnovena 22. října 2015 a členové se scházeli
pravidelně každý čtvrtek v KD Bolatice. K 31. 12. 2015 měl soubor 15 dětí a 3 vedoucí - Alžběta
Stromská, která se stala rovněž uměleckou vedoucí Burianek, Helena Prasková a Eva Mikulčáková.
Soubor se ve svých vystoupeních snaží seznámit dnešní generaci se zvyky, písněmi a tanci svých
předků. V prosinci soubor vystoupil na Vánočních trzích, na akci 55. výročí otevření nových školních
budov ZŠ Bolatice a na oslavách 765 let od 1. písemné zmínky o obci Bolatice. V roce 2015 začala
výroba zcela nových krojů pro děti. Vzhled krojů byl konzultován s PhDr. Miroslavou Suchánkovou,
která je kurátorkou etnografických sbírek Slezského zemského muzea v Opavě. Souboru výrazně
pomohlo i navázání kontaktu s paní Jarmilou Polákovou, ředitelkou SVČ v Opavě.

Letecko - modelářský klub Bolatice
Klub měl k 31. 12. 2015 celkem 14 aktivních členů, z toho byl 1 člen do 18 let, 3 členové do 30 let a
10 členů nad 30 let.
V červnu se modeláři setkali v Križné na Slovensku a ve stejný měsíc proběhlo setkání III. Modelshow
Olomouc. V srpnu se uskutečnil 4. ročník setkání příznivců historických modelů větroňů
s mezinárodní účastí, RETROKLÁNÍ 2015 v Olomouci, ale pořadatelem byl LMK Bolatice, jednalo se
o jejich největší akci evropského rozsahu. Akce se zúčastnilo 17 účastníků a článek o akci vyšel
v prestižním českém modelářském měsíčníku. Také v srpnu se příznivci svahového létání setkali
v Donovalech na Slovensku. Další akcí byl Oldtimer víkend 2015 v Brně, na kterou byl klub požádán
o zajištění modelářského doprovodného programu v retro stylu. Poslední setkání příznivců
svahového létání proběhlo v říjnu v Rané na Slovensku.

Fitness centrum Mates GYM
Hlavním důvodem provozu byla motivace mladých lidí ke sportu a zdravému stylu. Centrum mělo
60 registrovaných členů a asi 120 neregistrovaných. I v roce 2015 uspořádal Mates GYM soutěž
v Bench pressu, jejíž výtěžek obdržel domov Klokánek v Dolním Benešově. Nejen pro své členy
pořádalo fitness centrum semináře s předními českými kulturisty a vzpěrači.

Rodinné centrum Ježeček
Centrum působilo v obci pátým rokem. I v tomto roce připravilo ve spolupráci s obcí Bolatice mnoho
aktivit pro děti do 8 let. Především se však zaměřovalo na děti předškolního věku, pro které byly
připraveny tyto aktivity - herna pro maminky s dětmi, cvičení maminek s dětmi ve spolupráci s RC
Myška, výuka angličtiny metodou Helen Doron, taneční kroužek s Klárou Michalíkovou a Petrou
Schimetzkovou, veselé hrátky s batolátky, zvykací pobyty pro děti, které nenavštěvují MŠ. Pro děti
předškolního věku byla připravena logoškolička pod vedením PaedDr. Ludmily Bočkové a letní
příměstské tábory, které vedly Petra Ballarinová, Mgr. Alexandra Krečmerová a PaedDr. Ludmila
Bočková. Pro dospělé probíhalo v centru cvičení jógy, masáže, kurz angličtiny - Callanova metoda.
Rodinné centrum Ježeček se zúčastnilo i akcí, které pořádala obec Bolatice, Dny zdraví a Vánoční
trhy, kde prodávalo ovocné šťávy Vitaminátor.

La Via Montante
Toto společenství pro seniory v překladu znamená „za radostný, povznášející křesťanský život“ a
vzniklo v roce 2003. Má 20 členek, které se schází pravidelně 1x za měsíc na faře. Program
společenství se uskutečňuje ve třech oblastech - duchovní život, apoštolát, přátelství. Společenství
La Via Montante je otevřeno pro všechny seniory, nemocné, handicapované, osamělé a pro ty, kteří
jsou ochotni nabídnout pomoc druhému, když ji potřebuje. V tomto roce se členky zamýšlely nad
Skutky milosrdenství. Kromě toho pletly obvazy pro malomocné, které zasílaly ve spolupráci
s Charitou Opava např. do Tanzánie, Ugandy a Indie. Rovněž navštěvovaly nemocné.

Sportovní club Bolatice
V roce 2015 měl club 11 aktivních členů a podařilo se mu uskutečnit a zúčastnit se řady akcí. Největší
akcí byl závod horských kol Bolatická třicítka, který se uskutečnil v sobotu 11. dubna 2015 a
zúčastnilo se 502 cyklistů v hlavním závodě a více jak 100 dětí v dětských závodech. O akci se staralo
102 pořadatelů z řad členů, rodinných příslušníků, přátel, pracovníků Českého červeného kříže,
dobrovolných hasičů i z okolních vesnic a Policie ČR.

Členové SCB se zúčastnili různých sportovních akcí. Petr Kocur vstoupil v tomto roce do elitního
klubu OBR DRÁSAL, když zdárně dokončil nesmírně obtížný dlouhý závod (175 km) na horském kole
s převýšením více než 5000 m. Josef Kamrád v roce 2015 již podruhé úspěšně absolvoval vytrvalostní
běžecký závod B7 přes sedm beskydských vrcholů a Pražský maraton.
V rámci Dne Země vyčistili členové SCB okolí obce od odpadků a u příležitosti Dne bez aut uspořádali
veřejnou vyjížďku a výstavu jízdních kol se servisem.

Prezentace obce na veřejnosti
Obec se v roce 2015 nezúčastnila žádné soutěže srovnávání kvality života, přesto si obec zachovala
svůj pozitivní obraz jak z pohledu místních občanů, tak z pohledu okolních obcí, cizích občanů a
návštěvníků obce.
Důležitým informačním kanálem obce byly webové stránky www.bolatice.cz, na kterých byly
zveřejňovány důležité informace pro občany. Dalším důležitým prostředkem pro informování
občanů byl Bolatický zpravodaj. Významné pro informování byly i plakáty a pozvánky na akce, články
a inzerce v místním tisku, ale i v regionálních médiích. Reportáže a záznamy ze společenských,
kulturních a sportovních akcí byly zveřejňovány na internetové televizi www.hlucinsko.tv.
Velmi úspěšně byly u veřejnosti vnímány kulturní a společenské akce, které pořádala obec či spolky
a organizace - např. Obecní ples, Vítání jara, Rozloučení s masopustem, Stavění máje, Country
festival, Dožínky, Barevný večer a další.
Obec prezentovaly spolky a organizace (Bobři, seniorky), ale reprezentovali ji i úspěšní sportovci
(fotbalisté, hasiči, sportovci věnující se voltiži či atletice atd.).

Projekty obce v roce 2015
V roce 2015 obec opět připravila a podala několik projektů - žádostí o dotace:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
- Zemní vodojem Bolatice - rekonstrukce - žádosti nebylo vyhověno

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

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
- B. j. 6 PB - VB Bolatice - žádosti bylo vyhověno

Státní fond životního prostředí ČR (OPŽP)
- Bytový dům se sociálními byty - zateplení drážní budovy - žádosti bylo vyhověno
- Regenerace urbanizované krajiny - výsadba nové zeleně v Bolaticích IV. - žádosti bylo vyhověno
- Regenerace urbanizované krajiny - výsadba nové zeleně v Bolaticích V. - žádosti nebylo vyhověno

Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013
- Rozšíření a vnitřní rekonstrukce knihovny v Bolaticích - žádosti nebylo vyhověno

Státní fond dopravní infrastruktury
- Chodník ul. Nádražní - stavební úpravy - žádosti nebylo vyhověno
- Chodník s rozšířením o cyklostezku ul. Opavská, Bolatice, I. etapa - žádosti bylo 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. Ředitelem ZŠ byl Mgr. David Neuvald, statutární zástupkyní ředitele
byla Mgr. Alena Návratová. Zástupkyní ředitele pro úsek MŠ byla pí Věra Návratová, vedoucí školní
jídelny byla pí Zdeňka Ballarinová. Školská rada pracovala v tomto složení - Jana Šimečková
(předsedkyně), Tomáš Kramář, Mgr. Pavla Franková, Mgr. Jana Halfarová, Radim Plaskura a Kristian
Uvara.
Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školu 401 žáků v 18 třídách, z toho na nižším stupni (1. - 5.
třída) bylo 245 žáků a na vyšším stupni (6. - 9. třída) bylo 156 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 organizace a cizí strávníky.
Ve škole pracovalo celkem 33 pedagogů, z toho byli všichni kvalifikovaní. Účetnictví pro celou
organizaci vedla pí Kristina Bolacká, hospodářkou školy byla pí Marta Antošová, která vyřizovala
běžnou korespondenci, starala se o vedení školní matriky a měla na starosti inventarizaci majetku
školy. O úklid školních budov, včetně tělocvičny a nové sportovní haly, se staralo šest uklízeček. O
údržbu budov a prostoru areálu školy se starali dva školníci - p. Josef Kozelek a p. Teodor Ballarin.
V roce 2015 činil průměrný prospěch 1,345. V tomto školním roce splnilo 40 žáků povinnou školní
docházku, z toho jedna žákyně ukončila docházku v 8. ročníku. Vycházející žáci byli přijati na tyto
školy:
- gymnázia - 7 žáků
- střední odborné školy - 23 žáků
- čtyřleté obory s maturitou - 2 žáci
- tříleté učební obory - 8 žáků
Jedna žákyně 7. ročníku byla po úspěšném vykonání přijímacích zkoušek přijata na šestileté
gymnázium. Ve školním roce 2014/2015 bylo evidováno 27 integrovaných žáků.
Také v tomto školním roce se žáci zúčastnili mnoha soutěží a olympiád. Velký úspěch zaznamenal
žák 8.B Marek Zajíček, který obsadil 2. místo v okresním kole Biologické olympiády, a tak si zajistil
postup do krajského kola, kde obsadil celkové 3. místo. Dále Marek vyhrál i okresní kolo Dějepisné
olympiády a postoupil do krajského kola. V okresní Zahrádkářské soutěži se umístil na 4. místě.
Dalším úspěšným řešitelem vědomostních soutěží byl Michael Ceplý, který se v okresním kole
Zeměpisné olympiády umístil na 2. místě a v krajském kole soutěže obsadil 8. místo. V celostátním

kole zeměpisné soutěže EUROREBUS v Praze se dařilo dvěma družstvům naší školy. Tým 7.A ve
složení Šimon Plaskura, Josef Šimeček a Jakub Schiedek obsadil celkové 12. místo v republice. Tým
8.A ve složení Michael Ceplý, Michal Krettek a Tereza Moravcová obsadil konečné 31. místo.
V jednotlivcích vybojoval Michael Ceplý 28. místo. Mezi všemi školami a gymnázii v republice
obsadila naše škola 31. místo!
Během celého školního roku probíhaly turnaje na úrovni tříd, škol, okresů, krajů a republiky. Tyto
sportovní aktivity pořádala buď samotná škola, nebo Asociace sportovních klubů České republiky.
Před Vánocemi se dařilo florbalistům ze 4. a 5. tříd, když dokázali vyhrát okresní kolo turnaje
s názvem „Školský pohár ČP“ a zajistili si tak účast v krajském kole, kde obsadili 5. - 6. místo
v Moravskoslezském kraji. V lednu se uskutečnila Netradiční zimní olympiáda pro žáky nižšího
stupně, ve které žáci soutěžili v různých disciplínách - puzzle, lyžování, koulování atd. Žáky nižšího
stupně zaujaly i další netradiční soutěže v průběhu školního roku - „Švihadlový král“ a soutěž
„Házedel“, ve které mohli žáci předvést své umění v házení papírových vlaštovek, které si sami
vyrobili. Na konci ledna se uskutečnil v Dolním Benešově (po)Vánoční turnaj ve vybíjené určený pro
žáky 1. stupně. V šachové soutěži získalo družstvo mladších žáků ve složení Štěpán Elbl (4.A), Přemek
Řehánek (5.A), Denis Kramář (6.A), Tomáš Kučera (6.A), Filip Růžička (6.A) 4. místo v okrese. Členové
Turistického klubu, jehož vedoucí byla Mgr. Markéta Wránová, podnikli řadu zajímavých výletů např. na Pinkadélko, do Bohuslavic, do Opavy na akci Den mláďat.

Ve škole byly realizovány i různé projekty:
- Projekt COMENIUS - mezinárodní spolupráce škol - 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.
- Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně - cílem projektu byla realizace
vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky naší školy a dosažení zvýšení
kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky. Projekt byl podpořen nákupem nových
počítačů, výukových programů a příslušenstvím, ve škole byla vybudována bezdrátová síť Wi-Fi.
- Zkvalitnění výuky cizích jazyků - projekt spočíval v podpoře jazykových znalostí učitelů naší školy.
V průběhu letních prázdnin vycestovalo devět učitelů naší školy na intenzivní čtrnáctidenní
jazykový kurz anglického jazyka na Krétu.
- Projekty s firmou AKZO NOBEL, ARCELOR MITTAL a SLEZSKO-NĚMECKÝM SVAZEM - firmy přispěly
na vybavení naší školy
- AKZO NOBEL - 75 000 Kč na realizaci hudební třídy

- ARCELOR MITTAL - 25 000 Kč na obnovu dopravního hřiště a nákup dopravních značek
- SLEZSKO-NĚMECKÝ SVAZ - 20 000 Kč na nákup učebních pomůcek
- Ovoce do škol - po celý školní rok dostávali žáci nižšího stupně jednou měsíčně zdarma balíček
ovoce a zeleniny
- Mistrovství Hlučínska ve florbalu 2014 - 4. ročníku turnaje žáků a žákyň základních škol se zúčastnilo
osm mužstev, která reprezentovala své základní školy. Turnaj nebyl jen sportovním kláním, ale
zaměřoval se i na chování v duchu fair play.
- Kdo kompostuje, nezlobí - v rámci projektu se žáci naučili třídit odpady do připravených košů
(papír, plasty, bioodpad).
- Sběr starého papíru - první kolo proběhlo v říjnu, druhé v dubnu. Celkem bylo nasbíráno 44 745 kg
starého papíru. Vítězné třídy měly den ředitelského volna a s finančním přispěním obce Bolatice
podnikly výlet do Buly Arény v Kravařích.
- Recyklohraní - cílem bylo zvýšit povědomí o třídění odpadů a zajistit recyklaci drobných vysloužilých
elektrospotřebičů a baterií.
- Den zdraví - začátkem října se žáci vyššího stupně zúčastnili v KD Bolatice akce v rámci Dne zdraví,
který pořádala obec Bolatice. Žáci nižšího stupně si připravili projektový den, v rámci kterého měli
možnost na jednotlivých stanovištích ve třídách a v tělocvičně diskutovat o návykových látkách,
třídili odpad, vyzkoušeli si být na chvíli nevidomými a zabývali se tématy, která se týkala zdraví.
Žáci pátých tříd připravili pro ostatní zdravé pohoštění.
- Den bezpečnosti - v rámci Dne bezpečnosti, který proběhl 23. června 2015 v areálu školy, navštívily
žáky složky integrovaného záchranného systému. Pro žáky byla připravena různá vozidla policistů,
hasičů a záchranné služby. Žáci si mohli některé činnosti záchranářů sami vyzkoušet. Dále se mohli
bezpečně projet na koloběžkách pod dohledem pracovníků BESIPu.

Další aktivity pro žáky
- Ve spolupráci s obcí Bolatice proběhl v září Evropský týden mobility - zúčastnili se jej žáci ZŠ i děti
MŠ. Projekt byl zaměřen na tyto aktivity - sledování četnosti průjezdu aut obcí; beseda vedení obce
s žáky; Bezpečně do školy - žáci 5. tříd řešili bezpečnou cestu do školy; malování na asfalt,
koloběžkové a in-line závody.
- Škola se zapojila i do charitativní činnosti - sběrem plastových víček pomáhali žáci malé Emmě
Plačkové. Dále se angažovali v nákupu potřebných věcí v rámci akce Skutečný dárek (symbolizuje
určitou formu pomoci, od kozy pro chudou rodinu, přes léky pro nemocné nebo bezpečný porod,
až po doučování dětí z chudých rodin v ČR). Sbírku pořádala nadace Člověk v tísni. V rámci projektu

Pomoc misiím 2014 prodávali žáci v kostele výrobky, které vyrobili v křesťanské výchově,
pracovních činnostech nebo družině. Sbírka byla určena na pomoc misiím pro naši bolatickou
rodačku sestru Barboru do Paraguaye. Také pokračovala adopce na dálku, v rámci které škola
podporovala studium indického chlapce Robina. Ten již ukončil základní vzdělání a pokračuje
v dalším studiu na vyšším stupni.
- Putování do Betléma se starozákonními postavami - proběhlo 12 rorátních mší v adventním čase
vždy v 6:30. Po mši byla pro žáky připravena společná snídaně ve školní jídelně. Těsně před
Vánocemi se konalo Setkání generací určené pro žáky 9. tříd, které se týkalo povídání o životě dříve
a dnes.
- Před Vánocemi proběhlo na chodbě školy zpívání koled.
- V polovině února se žáci 7. tříd zúčastnili lyžařsko-snowboardového kurzu ve Ski areálu Grúň ve
Starých Hamrech.
- Žáci, ale i jejich rodiče se zapojili do akce Den Země, kterou pořádala obec Bolatice - uklízeli hřiště,
cesty, černé skládky, podíleli se na výsadbě nových stromků a úpravě zelených ploch.
- Žáci 9. ročníku se v květnu zúčastnili Veřejného fóra v KD Bolatice.
- Oslavy Dne dětí proběhly v pátek 5. června 2015. Pro žáky vyššího stupně byl připraven program
v kulturním domě, kde soutěžilo družstvo žáků, učitelů a seniorů. Po skončení přešli žáci do areálu
školy a věnovali se dalším připraveným soutěžím. Žáci nižšího stupně byli rozděleni do smíšených
družstev a v areálu školy plnili zajímavé úkoly.
- V pátek 26. června proběhlo na OÚ Bolatice „Pasování prvňáčků na čtenáře“.
- Žáci nižšího stupně si připravili pod vedením svých třídních učitelek besídky pro rodiče.
- Manželé Vitáskovi si připravili pro žáky 1. - 9. ročníku besedu o Japonsku. Vyprávění bylo doplněno
i ukázkami tamějších zvyklostí a ukázkou oblečení.
- Pro žáky 3. a 4. ročníku probíhal v Aquaparku Buly Arény v Kravařích kurz plavání.
- Pro žáky školy byly připraveny odborné a výchovné programy - preventivní program „Buď OK“;
Hasík; Les a lesní hospodářství; Nebezpečný internet; beseda s gynekologem; s panem starostou;
s Radimem Uzlem; beseda o trestním právu; geologii; program Slezského zemského muzea
v Opavě - Giganti.
- V průběhu školního roku navštívili žáci v rámci výuky českého jazyka divadelní představení - žáci
nižšího stupně zhlédli Včelí medvídky v Opavě, žáci vyššího stupně Kytici v Divadle J. Myrona
v Ostravě.
- V rámci výuky navštěvovali žáci místní knihovnu, kde probíhala setkání s autory, besedy
s knihovnicemi atd.

- Žáci se zúčastnili besedy Canisterapie, kterou pro ně připravila paní Šárka Blokeschová. Kromě
zajímavého povídání mohli žáci vidět i praktické ukázky výcviku psů.
- Žáci 8. ročníku navštívili ZOO Ostrava a zapojili se do zajímavé soutěže, která tam byla pořádána.
- Žáci 3. tříd navštívili Slezské zemské muzeum v Opavě a žáci 5. tříd navštívili v rámci přírodovědy
Hornické muzeum v Ostravě.

Aktivity školy
Žákovská výměna proběhla ve školním roce 2014/2015 v obci Rudy v Polsku. Zúčastnili se jí i žáci
z německé školy v Rendsburgu.
Škola zapojovala žáky v zájmových útvarech - na škole fungovalo 24 kroužků. Pro rodiče byly
připraveny Pohovory s rodiči.
V sobotu 13. září se konal v areálu školy Velký sportovní den, kde si mohli všichni zájemci vyzkoušet
svou sportovní zdatnost ve splnění odznaku Všestrannosti olympijských vítězů (OVOV). Pozvání
přijal i bývalý úspěšný československý sportovec, diskař, pan Gejza Valent, který si připravil pro
všechny přítomné besedu. Mezi nejúspěšnější účastníky akce se zařadil i starosta obce Bolatice Mgr.
Herbert Pavera, který jako jediný získal zlatý odznak OVOV.
V sobotu 7. února uspořádala škola v KD Bolatice Školní ples.
Žáci školy vystoupili pod vedením paní učitelky Bc. Šárky Gargošové na akci Vítání jara, kterou
pořádala obec Bolatice.
V červnu proběhlo v kulturním domě za přítomnosti rodičů žáků a pana starosty rozloučení
s vycházejícími žáky. Žákům bylo předáno vysvědčení a pamětní list. Nejlepším a nejaktivnějším
žákům školy byla předána pochvala ředitele školy, popř. někteří obdrželi věcnou odměnu.
Škola spolupracovala především s Dětskou organizací KONDOR, dále s SDH Bolatice, SDH Borová a
FK Bolatice.
V tomto školním roce se inspekce nekonala.

Školní družina
Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školní družinu 100 dětí, které byly rozděleny do čtyř
oddělení. V 1. oddělení pracovala paní vychovatelka Marcela Halfarová s celoročním projektem
„Začít spolu“, v 2. oddělení pracovala pí Petra Ballarinová s projektem „Vyplouváme“, v 3. oddělení
Bc. Zuzana Klöslová a ve 4. oddělení pí Marta Antošová. 3. a 4. oddělení pracovalo na projektu „Kluci
a holky z jedné družiny“. První společnou akcí byla podzimní olympiáda v Chuchelné, které se
zúčastnilo desetičlenné smíšené družstvo s Bc. Z. Klöslovou. Na začátku října proběhla ve školní

družině akce „Vítáme prvňáčky“. Také v říjnu proběhla akce Týden pro misie, v rámci které děti
vyráběly jednoduché dárky - podzimní svícny, přáníčka, dárkové tašky a obaly na květináče, které
byly určeny k prodeji. Poslední podzimní akcí byly hrátky s vlnou zaměřené na rozvoj jemné
motoriky. V prosinci se všechna oddělení vydala do Kravař, kde navštívila zámek. Děti zhlédly
vánoční expozici celého areálu, viděly uměleckého kováře, lití olova a na závěr pohádku O Honzovi
a čertovi. V družině také proběhl vánoční den. V zimě se uskutečnily ještě dvě akce - ve starších
odděleních proběhla Zimní olympiáda a v mladších odděleních Rozloučení se zimou. Děti třetího
oddělení navštívily mateřskou školu, kde povykládaly předškolákům z žabičkové a beruškové třídy o
tom, co je čeká ve školní družině a pak zazpívaly a zahrály divadélko - muzikál z pohádky Tři bratři a
Červená karkulka. V rámci akce Vítání jara vyráběly děti jednoduché dárky na pomoc malé Emmě.
V dubnu se uskutečnil turnaj v zábavné společenské hře Dobble. V nejstarším oddělení se
uskutečnila soutěž „Super holka“, a to proto, že tuto třídu navštěvovaly výhradně holky. V závěru
školního roku se uskutečnil v lanovém centru školní zahrady 1. ročník celodružinové soutěže
„O nejrychlejšího lanáčka“. Také proběhl 3. ročník celodružinové show „Sympaťák - sympaťačka ŠD“.

Mateřská škola
V MŠ Bolatice pracovalo 13 pedagogických pracovnic, z toho jedna na zkrácený úvazek. K 1. září
2014 se po mateřské dovolené vrátila pí uč. Lucie Baránková, do Dolního Benešova odešla pí uč.
Monika Spruchová. Ve funkci vedoucí učitelky MŠ pracovala pí Věra Návratová. O úklid a výdej stravy
se staralo šest uklízeček.
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 2014/2015 navštěvovalo MŠ 170 dětí, z toho bylo 25 dětí v MŠ Borová. Děti byly ve
třídách rozděleny podle věku, pouze na Borové byla třída smíšená. Do základní školy odešlo 59 dětí
a 11 dětí mělo odloženou školní docházku. Dvě děti byly vedeny jako integrované.
V odpoledních hodinách probíhaly pro děti tyto kroužky - Flétnička (v Bolaticích i v Borové), Hallo kroužek angličtiny, Logopedická poradna, Školáček (MŠ Borová - příprava na školu), Klubíčko (MŠ
Borová - pro děti, které nenavštěvovaly MŠ), gymnastika (vedly trenérky SK Gymnastika Špičková
v Opavě). V rámci dopoledního programu navštěvovalo MŠ pravidelně divadlo Smíšek a divadlo
Šikulka, se svým programem Vyčaruj mi pohádku přijel kouzelník Aleš Krejčí a kouzelníci Kellner. Děti
ze 4., 5., 6. a 7. třídy zhlédly v Loutkovém divadle v Ostravě představení Broučci a děti MŠ Borová
navštívil cirkus. Děti 4. - 7. třídy navštívily akci Vánoce na zámku v Kravařích. Na zahradě MŠ
proběhlo společné koledování u vánočního stromu, pak jednotlivě ve třídách. Všechny třídy

absolvovaly návštěvu kostela s prohlídkou betléma. Den dětí proběhl v rámci zábavného dopoledne
ve třídách, všechny děti pak zhlédly v místním kině pohádku Strašpytlík. Rovněž se všechny děti
zúčastnily Veselého sportování U vodníka Slámy a navštívily Jo-Jo park v Ostravě. Děti ze 4. - 7. třídy
podnikly výlet do ZOO Ostrava a děti z Borové navíc podnikly výlet do Kravař spojený s prohlídkou
zámku a parku. Děti ze 4., 5. a 6. třídy navštěvovaly pravidelně solnou jeskyni, děti z předškolních
tříd navštívily 1. třídu ZŠ a školní družinu. Se svými pejsky navštívila děti paní Šárka Blokeschová a
policejní pohádky přijela dětem předčítat nprap. Bc. Pavla Welnová. Děti ze 4., 5., 6. a 7. třídy si
mohly vyzkoušet své dovednosti na dopravním hřišti v Malých Hošticích. Pro nejstarší děti si
připravila pí Michaela Češková přednášku na téma „Zdraví“. 43 dětí, z toho 11 dětí ze ZŠ, se
zúčastnilo lyžařského výcviku na Vaňkově kopci a 43 dětí z Bolatic i Borové se zúčastnilo plaveckého
výcviku v Aquaparku v Kravařích. 126 dětí využilo nabídky měření zraku - Lions.
Pro děti a zákonné zástupce dětí byly v rámci tříd připraveny tyto akce - výroba „Skřítků
podzimníčků“, předvánoční posezení, Den matek, přednáška PhDr. Daniela Trubky na téma „Školní
zralost“, koncert flétniček, informativní schůzky spojené s ukázkou práce s dětmi, malý předškolák,
slavnostní rozloučení se školáky, ve spolupráci s Dětskou organizací KONDOR proběhlo Indiánské
rozloučení se školním rokem a děti z MŠ Borová si připravily pro své rodiče vánoční muzikál Sněhová
královna.
Pro veřejnost uspořádala mateřská škola několik akcí - Cesta za pohádkou, malování na asfalt proběhlo v rámci Evropského týdne mobility, uspávání broučků (v MŠ Borová), děti ze 6. třídy
vystoupily s pásmem písní na akci pro seniory, děti z MŠ Borová vystoupily na Kácení máje na Borové
a děti z 5. třídy na Vítání občánků. Pro všechny děti byl v KD připraven Maškarní ples.
Spolupráce se zákonnými zástupci dětí byla velmi dobrá, někteří rodiče se také zapojili do
organizování akcí pro děti. Mateřská škola dále spolupracovala se ZŠ Bolatice, se zřizovatelem (obec
Bolatice), s Dětskou organizací KONDOR a s SDH Bolatice.

Školní jídelna
Školní jídelna zajišťovala celodenní stravování dětí MŠ (170 dětí), žáků ZŠ (cca 250 obědů) a
zaměstnanců organizace (60 obědů). V doplňkové činnosti zajišťovala vyvařování obědů pro
veřejnost (senioři, zaměstnanci OÚ - cca 65 obědů). Prostřednictvím školní jídelny byl zajištěn pitný
režim pro děti v MŠ a školní družině. Pracovnice školní jídelny se podílely na zajišťování některých
akcí školy nebo obce Bolatice (Školní ples, Den dětí, Den zdraví). Ze sponzorských darů dodavatelů
potravin byly dětem připravovány balíčky k Vánocům, Velikonocům nebo ke Dni dětí. Vedoucí školní
jídelny byla pí Zdeňka Ballarinová.

Technické služby Bolatice, s.r.o. (TS)
Rok 2015 byl třináctým rokem samostatné činnosti Technických služeb Bolatice, s.r.o.
V průběhu roku udržovali zaměstnanci TS zeleň v katastru obce (sekání, sběr a odvoz trávy, stříhání
stromků a keřů), prováděli úklidové práce, zajišťovali provoz vodovodu, kanalizace a čistíren
odpadních vod, prováděli drobné údržbářské práce v obecních budovách, zajišťovali provoz kotelen
a rozvoz obědů. V zimním období navíc odklízeli sníh, sypali komunikace a chodníky inertním
materiálem. Největší zakázkou roku 2015 byla rekonstrukce chodníku na ul. Opavská a úprava a
rozšíření křižovatky ulic Luční a Slunečná, spojená s výstavbou nového chodníku a oplocení části
areálu ZŠ. Začátkem roku proběhla úplná demolice RD na ulici Svobody. Velkou zakázkou byla
rekonstrukce kanalizace na ul. Třešňová. Před hrází č. 1, v Důlku, bylo provedeno propojení
kanalizace a napojení mimo vtok do hráze. Na místním koupališti bylo započato s přestavbou a
rozšířením banketky, bylo provedeno zateplení a částečná fasáda ze severní strany objektu. Na
garážích Hasičské zbrojnice v Bolaticích byla provedena kompletní fasáda a byly vybudovány
okapové chodníky z východní strany budovy. Před a za náměstím na Borové byly zbudovány
zpomalovací prahy. U školní kuchyně došlo k rozšíření zpevněných ploch a předláždění celé
příjezdové komunikace. V samotném závěru roku začaly menší úpravy v pohostinství Pod Kostelem,
které dostaly Technické služby Bolatice od 1. 1. 2016 do nájmu. V průběhu roku bylo realizováno i
několik drobných zakázek místním občanům.
Výnosy firmy za rok 2015 byly ve výši 11 649 221,34 Kč, z čehož bylo 10 379 584 Kč, tj. 89,1%,
fakturováno obci. Náklady měla firma ve výši 11 568 282,43 Kč. Zisk firmy v roce 2015 činil 80 938,91
Kč. Ve srovnání s předcházejícím rokem byly výnosy o 554 542 Kč vyšší. Spotřeba pohonných hmot
v roce 2015 byla ve výši 332 235,- Kč, byly zakoupeny ochranné pomůcky za 46 662,- Kč, leasingy
činily 171 319,- Kč, mzdové náklady byly (bez sociálního a zdravotního pojištění) ve výši 4 117 017,Kč.
V roce 2015 pracovalo u Technických služeb Bolatice 14 stálých zaměstnanců (z toho 2 THP
pracovníci). V průběhu letních prázdnin se zde vystřídalo 26 brigádníků z řad studentů. Přes Úřad
práce v Kravařích bylo na dobu určitou od 1. 5. do 30. 11. 2015 ve firmě zaměstnáno 5 občanů naší
obce (4 muži a 1 žena). Jednomu z mužů byla smlouva prodloužena do 30. 4. 2016.

Úspěchy bolatických občanů v roce 2015
- Bára Straková - stolní tenis
- družstvo malých borovských hasičů
- družstvo bolatických hasičů
- Kateřina Kocurová - členka Voltižního družstva Albertovec
- Nela Stříbná- členka Voltižního družstva Albertovec
- Veronika Nováková - členka Voltižního družstva Albertovec
- Regína Řehánková - členka Voltižního družstva Albertovec
- Vojta Kolarčík - běh (sprint)

Těmto občanům naší obce se dařilo v roce 2015 nejvíce a na posledním zasedání Zastupitelstva obce
Bolatice v roce 2015 byli odměněni. Celkový výčet jejich úspěchů naleznete ve Výroční zprávě
starosty obce Bolatice za rok 2015, která je přílohou kroniky.

Ekonomické údaje
Hospodaření obce za rok 2015
- obec měla schválený rozpočet ve výši

68 824 000,00 Kč

- po úpravě činil rozpočet

91 210 353,96 Kč

- skutečnost k 31. 12. 2015

76 073 772,52 Kč

- vydání dle schváleného rozpočtu činila

79 228 000,00 Kč

- vydání upraveného rozpočtu činila

101 614 353,96 Kč

- skutečná vydání k 31. 12. 2015

99 116 804,44 Kč

Hospodaření sociálního fondu obce Bolatice za rok 2015
- příjmy podle rozpočtu činily

160 000,00 Kč

- příjmy ve skutečnosti činily

185 190,21 Kč

- vydání podle rozpočtu byla ve výši

160 000,00 Kč

- vydání ve skutečnosti byla ve výši

127 780,00 Kč

Zůstatek na účtu sociálního fondu k 31. 12. 2015 byl 201 715,91 Kč.

Fond rozvoje bydlení I. a II. v roce 2015
- počáteční stav k 1. 1. 2015 FRB I. + II.

296 457,31 Kč

- zůstatek na účtu FRB II. k 31. 12. 2015

336 976,79 Kč

Získané dotace v roce 2015
- dotace „Hasičům Bolatice na mzdy“

50 000,00 Kč

- dotace „Hasičům na akceschopnost“

125 000,00 Kč

- dotace z ÚP „Na vytvoření pracovního místa“

257 189,00 Kč

- dotace z ÚP „Na účelně vytvořené místo“

16 000,00 Kč

(platba v r. 2016)
- dotace „Zeleň IV.“

198 000,00 Kč

(platba v r. 2016)
- dotace průtok. pro ZŠ „Zkvalitnění jazyků“

1 160 456,20 Kč

- dotace průtok. pro ZŠ „Na vzdělávání“

30 616,80 Kč

- dotace „Zeleň III.“

569 907,00 Kč

- dotace „Na zateplení hasičské zbrojnice“

1 219 430,62 Kč

- dotace „Podpora soc. bytů - přístavba“

3 285 000,00 Kč

- dotace „Zateplení soc. bytů“

410 791,45 Kč

- dotace „Zateplení soc. bytů“

61 618,55 Kč

(platba v roce 2016)
- doplatek dotace „Volby do zastupitelstev obce“

449,27 Kč

Dotace celkem: 7 384 458,89 Kč;
Skutečně čerpáno: 7 108 840,34 Kč.

Pohledávky za odběrateli celkem k 31. 12. 2015

2 625 988,70 Kč

Pohledávky za správními poplatky k 31. 12. 2015

10 400,00 Kč

Zůstatek úvěrů celkem k 31. 12. 2015

18 007 617,55 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 2015 ve výši 156 390,77 Kč byl přerozdělen takto:
- Fond odměn

50 000,00 Kč

- Fond rezervní

106 390,77 Kč

Závěr
Rok 2015 skončil a bolatická kronika je bohatší o další zápis. I v tomto roce obec pořádala pro občany
mnoho kulturních a společenských akcí, různé besedy a setkání s občany. Občané výborně pečovali
o svou obec a hlásili poruchy na obecním majetku.
V průběhu roku 2015 se uskutečnila v obci řada investic - na ulici Opavská byly zrekonstruovány
chodníky po obou stranách, které byly navíc rozšířeny o cyklostezku. Na vlakovém nádraží byla
rekonstruována chátrající budova na bytový dům se sedmi sociálními byty. Na ulicích Luční a
Slunečná byla rozšířena křižovatka, která byla spojena s výstavbou nového chodníku k ZŠ a
oplocením části areálu ZŠ. Hasičská zbrojnice v Bolaticích dostala novou fasádu. Byla dokončena
rekonstrukce místní knihovny, která byla v průběhu měsíce října slavnostně otevřena. Byly opraveny
některé komunikace a na starém hřbitově byla dosázena zeleň.
V červnu 2015 řešila obec velký problém s výpadkem dodávky pitné vody. Dodávku vody se podařilo
obnovit díky obětavosti hasičů ze Strahovic, Bohuslavic a Bolatic, zaměstnancům TS Bolatice a
vstřícnosti obce Kobeřice.
Skvělých výsledků v různých sportech dosahovali mladí občané, kteří úspěšně reprezentovali obec
Bolatice a na posledním zasedání Zastupitelstva obce Bolatice v roce 2015 byli odměněni.
V roce 2015 zažila obec Bolatice výměnu kněží. Po několika měsících v naší farnosti nastoupil na
nemocenskou o. Radoslav Skupník. O Velikonocích se zastupujícím knězem stal o. Dominik Girašek,
řecko-katolický kněz. V červenci do farnosti nastoupil nový kněz, o. Leslaw Mazurowski.
Obec Bolatice oslavila v tomto roce 765 let od 1. písemné zmínky. Oslavy proběhly 20. prosince.
Začaly ve 14,30 hod. slavnostní mší svatou, kterou sloužilo pět kněží, kteří působili v naší farnosti o. Leslaw Mazurowski, o. Dominik Girašek, o. Radoslav Skupník, o. Przemyslaw A. Traczyk a o. Jan
Vecheta. Nezúčastnil se pouze o. Zdeněk Šimíček. Poté následovalo slavnostní zasedání
zastupitelstva obce s doprovodným programem v kulturním domě, kterého se zúčastnili i hosté
z družebních vesnic - z Linum, z Rud, Dol’an, Kysuckého Lieskovce a Královského města Slaný. Na
tomto zasedání bylo oceněno na třicet místních občanů i zástupců z družebních obcí za rozvoj či
podporu rozvoje obce Bolatice. Čestné občanství Bolatic obdržel bývalý kněz Mgr. Przemyslaw A.
Traczyk. Od 18:00 hod. byl na autobusovém nádraží připraven pro všechny občany program, který
byl zakončen ohňostrojem. U příležitosti 765. výročí byl vydán kalendář se současnými i dávnými
fotografiemi obce.
Také v roce 2015 vyšla v novinách řada článků o naší obci, objevilo se hodně fotografií, informace se
objevovaly v televizi i rádiu. Toto všechno jsem se snažila zachytit jak v kronice, tak v jejich přílohách.

Na závěr chci velmi poděkovat panu starostovi Mgr, Herbertu Paverovi, panu místostarostovi
Martinu Bortlíkovi, paní Janettě Gratzové a paní Mgr. Janě Štěpáníkové za pomoc při tvorbě kroniky.
Naše obec je známá jako obec velmi aktivní, se spoustou kulturních akcí, řadou pracovních
příležitostí, krásným prostředím a skvělými službami pro občany. Do dalších let obci přeji, aby ubylo
takových lidí, kterým pořád něco vadí, jsou stále s něčím nespokojeni, závistiví a jen nadávají, ale
naopak aby bylo více těch, kteří žijí spokojeně a pomáhají druhým. Kéž jsou Bolatice i nadále 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

