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kronikář

předseda MM

1)

1963
Prožili jsme dobrý rok. Dobrý rok, ve kterém tak mnohé dozrálo. Nebylo ale všechno tak sladké jak
bychom si to přáli, byly i mnohé trpké chvíle a i občasné zklamání. Tak, jak už to přináší život. Ale
impuls XII. sjezdu KSČ pomohl uvolnit síly, které dřímaly zakřiknuté v koutku lidských srdcí, které
vyvolaly další pohyb. A tak jak lavina z kopce valí se všechen ten nános bahna a všeho zlého, co
minulá léta nějakým způsobem poznačilo každého z nás a lidé se nějak lépe cítí, jsou jaksi
uvolněnější, šťastnější, i když v mnohém přece starosti nejsou menší. Oživila se vůle lidí, jejich
myšlení a slova jdou bez zábran na svět, ne aby zranila, nebo svou neomylnosti ničila, ale aby
pomohla tak či nějak naší společné věci. Vzrůstají ale také požadavky na lidi. Zakořeňuje se pomalu
ale jistě zásadovost, charakternost a neústupnost tam, kde před léty bylo těžko ztratit slovo za
přítele, kterého jsme dobře znali a kterého neomylná hlava zatratila. Život začíná nabývat na ceně!
Ano, cení ho fráze, vždyť i v minulých letech se nám dobře a radostně tvořilo a žilo. Nově se díváme
na mnohé jevy kolem nás, nově hodnotíme i okolní svět a lidi. V tom je ta krása a radost!

2)
Sice to sluníčko v našem národním hospodářství i občas se ztratilo za mraky, ale každý i přes určité
potíže se nějak jasněji dívá dopředu, neboť ví, že je v našich silách, aby bylo zase lépe. Krutá zima
nám dala taky zabrat. Vázla doprava a tak mnohá odvětví národního hospodářství překonávala potíže
nepředstavitelné. Ale vůle lidí, obětavost tisíců bezejmenných pracovníků dala v akčních plánech
najevo svou lásku a odhodlání bojovat a vítězit. Byl to bohatý rok, prověřil životnost našeho zřízení,
ale prověřil i lidi. Velká většina v tomto boji čestně obstála. A ti, kteří bokem tohoto úsilí čekali na
svou chvíli, se jí nedočkali.

Mnohé se změnilo i v té naší vesnici. Není na tak klidná, jak se zdá. I u nás se svedl boj s tím starým,
mnohé bylo třeba usměrnit, ale i mnohé zrealizovat. Mohu však klidně říci, že nám to pomohlo.
Nezastíráme si přitom i ty potíže. Krutá zima, špatný chov dobytka, nedostatek krmiv, ztížená situace
v zásobování mrazem, zbytky v těžkopádnosti v řízení i v myšlení lidí, to vše nějak splynulo v těch
našich denních starostech a ztratilo svou váhu. Lidé si totiž začínali uvědomovat, co nám naše zřízení
dalo a nějak s větší chutí nastupovali tam, kde bylo toho třeba. Vždyť každý si uvědomoval, že
nepomohou slova a plané fráze, ale činy.

3)
V tom je a byl bezesporu význam XII. sjezdu KSČ. Nemalujeme si život tak, jak bychom ho chtěli mít,
ale začínáme brát v úvahu i všechny ty objektivní jevy růstu naší společnosti se všemi mnohdy i
negativními jevy. Život je boj, je ho stará a vžitá zásada, lépe se však bojuje, když víme a vidíme, že
život se nezastavil ani za hranicemi naší vlasti, že i tam žijí a bojují lidé, že dosahují úspěchu a
překonávají i své potíže. Můžeme totiž srovnávat a to je dobré, ale můžeme se i učit. A to je lepší.
Vidíme totiž, že jsme mnohé mohli udělat lepší, poznáváme, že nejde svět vtěsnat do formule, byť by
i sebe lepší. Nakonec se život přihlásí o svá práva. Není a nebylo všechno u nás, co jsme v minulosti
dosáhli špatné. Naše vlast, naše vesnice, vše kolem nás je v rozkvětu, plno života a síly. Zbavili jsme se
jen zbytečné zátěže a nějak volněji můžeme vykročit za cílem, který před nás postavila naše strana. A
když kráčím v tyto dny naší vesnicí, cítím, že v ní nejsem sám. Že máme kolem sebe lidí, kteří jdou
s námi. Jdou s námi i takoví, nad kterými jsme kdysi lámali hůl. Jdou s námi a jsou naši. Plni naděje, že
naše práce není nadarmo. Ztratili se ale mnozí, kteří před léty měli plná ústa lásky k vlasti a jejímu
lidu. Ty život vyvrhl, není jich škoda, snad ale nejsou ještě ztraceni.

4)
Přehled mezinárodních událostí:
Tento rok byl velmi bohatý a rušný na mezinárodní události, které se tak či onak projevily v našem
životě. Kladně hodnotíme tu skutečnost, že lidstvo přišlo k poznání, že veškeré problémy ve světě
není možno řešit hrubou silou, ale liberálním jednáním. Politika SSSR v tomto směru plného uznání a
oči lidstva hledí s nadějí do budoucna.

5. ledna došlo ke změnám ve složení vlády, to jistě pomůže a vláda bude operativnější a důslednější
při prosazování cílů XII. sjezdu KSČ.

Prezident republiky odjel na vládní návštěvu do Jihovýchodní Asie, navštívil Indonésii, Kambodžu,
Vietnam, Barmu a SSSR.

V Berlíně se sešel VI. sjezd SED za osobní účasti s. Chruščova. NDR tak důsledně hodnotí svou cestu a
klade si úkoly do příštích dnů.

Počátkem února dochází k vojenskému převratu v Iráku. G.A. Kasim je zavražděn a celá země se topí
v krvi vlastenců. Začíná i boj proti Kurdům.

USA zesílily svůj vojenský nápor ve Vietnamu, kde válka trvající již řadu let přináší utrpení chudému
lidu.

Mezi Paříží a Bonem dochází k uzavření smlouvy, která posiluje vliv německých militaristů na
evropském politickém poli.

5)
Počátkem března bylo zahájeno mistrovství světa v ledním hokeji. Naši však neuspěli. Pořadí
družstev: SSSR, Švédsko, ČSSR, Kanada.

8. března došlo k voj. převratu v Sýrii. Ghana však poněkud neúspěšnější řešila vnitřní problémy.

Francouzský výbuch atomové pumy na pokusné střelnici na Sahaře vyvolal mohutnou odezvu
v Africe.

Došlo ke zkáze atomové ponorky USA Trasher, při níž zahynulo 129 mužů posádky.

V dubnu se sešel VI. sjezd ČSM, který podrobně hodnotil práci mládeže a vytkl ji další cíle.

29. dubna byl odsouzen ve Španělsku k trestu smrti J. Grimau, statečný bojovník proti fašismu.

9. května byl odstartován závod Míru v Praze. Pořadí družstev: NDR, Belgie, SSSR, naši byli 8.

Fidel Castro navštívil SSSR. Jeho cesta upevnila postavení kub. revoluce, která je socialistickou.

5. června došlo k jednání mezi KSSS a KS Číny v Moskvě k řešení sporných názorů čínských
představitelů. Je škoda, že nedošlo k dohodě a že rozpory trvají. Je to jen ke škodě mezinárodního
děl. hnutí.

Zemřel papež Jan XXIII., osvícený papež, jehož encyklika „Pacem in terris“je velmi tolerantní a vyzývá
k mírovému soužití. Novým papežem byl zvolen Pavel VI., který přislíbil pokračovat v cestě
předchůdce.

6)
Došlo k dohodě mezi USA a SSSR v zřízení přímé dálnopisné linky Moskva – Washington, která bude
uvedena v činnost od 1. září.

V Římě se konal ekumenický koncil, který po prvé v dějinách církve řeší otázky soužití církve na
zásadách tolerování a vyznání.

Americký prezident se vydává na státní návštěvy do Itálie, Záp. Německa, Francie.

Francouzský prezident de Gaulle odjíždí na státní návštěvu do USR. Jeho cesta je triumfální a de
Gaulle některé projevy mluví německy.

Počátkem července se koná zasedání RVHP v Moskvě. Program další utužení spolupráce.

V Berlíně byl koncem července odsouzen státním soudem NDR Dr. Klaus Globke na doživotí pro
aktivní účast na vyhlazovací politice proti židům.

V USA ožívají stále boje černochů proti rasistické politice zastánců segregace. Několik černochů bylo
zabito.

5. srpna dochází v Moskvě k podepsání dohody o částečném zákazu zkoušek nukleárních zbraní.
K podpisu se dostavili D. Rusk, Lord Honce, N. Tbaut a Gruzycko.

15. srpna přijíždí na triumfální návštěvu do ČSR s. Těreškovová, sovětská astronautka.

20. srpna navštěvuje s. Chruščov Bělehrad, aby tak ještě více upevnil přátelství SSSR – Jugoslávie.

7)
Alžírsko volí svého prvního prezidenta. Je jim Ben Bella.

Schází se XVIII. zasedání VSOSN, které má k projednání 79. bodu pořadu.

20. září na základě usnesení ÚVKSČ dochází k další podstatné změně ve vládě. Je odvolán s. Viliam
Široký a předsedou vlády se stává Jos. Lenárt. Noví ministři jsou Jiří Burian zem., R. Dvořák fin, Jos.

Osvádka, paliv, Č. Císař školství, J. Pieler, státní komise výstavby, St. Gašpařík a Michal Chudík
ministři.

Dochází počátkem října k dalšímu schůzkám ministrů zahraničí SSSR, USA, Anglie.

V polovině října dochází k bojům na alžírsko – marockých hranicích; v pozadí stojí však zájmy
zahraničních monopolů.

15. října odešel konečně západoněmecký kancléř Konrad Adenauer na odpočinek.

16. října byl zvolen novým kancléřem dos. ministr hospodářství K. Erband. Dalo by se očekávat, že by
souvislosti s tím mohlo dojít ke změnám v zahraničně – politické koncepci vlády.

18. října odchází ze zdrav. důvodů ministerský předseda Anglie Mae Milan a novým se stává lord
Home, takto nechvalně známý průvodce lorda Chamberleina při mnichovské dohodě.

8)
V Jižním Vietnamu vypukl vojenský puč, který smetl nenáviděný režim Wgo Dinuh Diem.

Počátkem listopadu je uveřejněn v denním tisku rozhovor A. Novotného s redaktorem
západoněmeckého listu Der Stern s Egonem Varelianem. Svým obsahem je velmi zajímavý a dává
tušit výchozí postavení pro utváření se poválečných vztahů mezi našimi zeměmi.

10. listopadu po ratifikaci vládami zúčastněných státu vchází v platnost Moskevská dohoda.

18. listopadu povstání v Iráku, jehož cílem je ukončit hrůzovládu strany Buas.

22. listopadu v 19,30 h t. č. je v americkém městě Dallasu zákeřně zavražděn prezident USA J. F.
Kennedy. Po těžkém zranění na hlavě prezident krátce na to skonal v nemocnici. Celý svět je otřesen,
neboť odchází politik, který reálně hodnotil ve světě poměr sil a který poznal, že válkou se spousta
problémů nevyřeší. Jeho vrahy možno hledat ve fašistických kruzích USA a údajný pachatel Oswald
může zřejmě sloužit jako loutka.

V tentýž den byl zvolen prezidentem USA L. B. Johnson, dos. I. náměstek prezidenta. Jeho nástupní
projev dává tušit, že chce následovat ve šlépějích svého předchůdce.

27. XI. dochází k dalšímu prodloužení smlouvy v přátelství a vzájemné pomoci mezi ČSSR – SSSR
v Moskvě. Slavnostní akt je široce dokumentován po celé republice.

9)
Počátkem prosince byl zahájen ve Frankfurtu nad Mohanem proces s nacistickými vrahy
z koncentračních táborů, kteří byli nedávno odhaleni.

Některé úspěchy techniky:
26. ledna pronikla sov. atomová ponorka pod ledovým krunýřem k severnímu pólu.

Japonci zahájili 25. února stavbu největšího podmořského tunelu Seikam dlouhého 37 km.

25. března zahájil SSSR přehrazením Jeniseje stavbu největší hydroelektrárny světa.

2. dubna startovala z kosmodromu Bajkonur k měsíci autom. stanice „Luna VI.“

Sovětští fyzikové udrželi plasmu s teplotou téměř 70 milionů Co po dobu setiny vteřiny.

7. května odstartována ze základy J. F. Kennedyho telekomunikační družice „Teltar II.“

15. května obletěl americký kosmonaut Gorden Cooper 22x zeměkouli.

17. května obletěli sovětští kosmonauti V. Bykovskij a V. Těreškovová 113x zeměkouli. „Vostok 5 a
Vostok 6“.

26. července vypuštěna v USA stationární družice „Syncom 2“, která je stabilizována nad
Jihoamerickou pevninou.

10)
1. listopadu startoval v SSSR první řiditelné kosmické těleso „Lef 1“.

20. listopadu byly Alpy překonány silničním Svatogorhadským tunelem.

28. prosince dána do provozu i severní větev Ropovodu Družba.

SSSR vypustil během roku již kosmickou sondu v počtu 23.

Některé přírodní katastrofy:
Největší zima v Evropě, na kterou se již dlouho nepamatujeme. Prý v SSSR největší od r. 1763.

29. července těžké zemětřesení v Jugoslávském městě Skopje.

V celé Evropě počátkem srpna tropická vedra. Tím se uplatnila verze: Po kontinentální zimě, velká
vedra.

9. X. řádí zhoubný uragán „Flora“ na Kubě a Haiti, kde zanechává strašné škody.

10. října v důsledku sesuvu půdy se vylila přehrada Vajont v Haiti a zničila pod 100m násypem život
obce Longarone. Přes 3 000 obětí na životech.

2. prosince zasahuje zemětřesení v Rakousku i naše oblastí kolem Bratislavy. Síla asi 3, škody
způsobeny.

V zimě silné sněhové závaly v Maďarsku a p.

11)
Lidospráva. Místní národní výbor byl v činnosti bez kádrových změn. Po odchodu s. Zátopka z funkce
předsedy došlo ke stabilizaci vedoucích funkcionářů. Práce však není zcela dobrá pro pasivitu
některých volených členů, kteří nekonají ani své základní povinnosti v obvodech, ani se nedostavují
na zasedání MNV, ani do komisí. Tak se stává, že aktivisté z řad složek mají lepší účast na veřejném
životě než voleni poslanci.

Hlavním úkolem práce MNV bylo zajišťování zemědělské výroby a to ale směrnice XII. sjezdu KSČ.
Avšak ani v tomto roce nedošlo k dokončení socializace. Jednak tomu, že hospodářský výsledek
sloučeného celku byl neuspokojivý a dále i proto, že převážná část zem. půdy je v drobném držení
malých vlastníků, tzv. Kovozemědělců.

U místního národního výboru pracuje celkem 8 komisí. Komise mají v čele předsedu, který je členem
rady, a jsou navíc doplněny aktivisty z řad občanů.

Zemědělská komise s předsedou taj. MNV s. Loskotem Karlem se sešla celkem 12x. Tíha její práce leží
v drobné přesvědčovací práci na zemědělci. Soukromý zemědělský sektor vážně zaostává v plnění
dodávek. Někteří zemědělci to omlouvají částkou HTÚP, která se v minulosti hodně prováděla a při
níž došlo k přesunům v půdě. Tím dostali někteří zemědělci špatnou bonitu půdy, mnohdy i léta
nevyhnojenou. Připusťme tuto skutečnost.

12)
Je však pravdou i to, že někteří zemědělci právě v posledních letech v důsledku silného tlaku
v socializaci vesnice neinvestovali ani korunu do svého závodu, inventáře a dobytka. A výsledek se
projevuje, dobytek je brakový, nemá užitkovost a hospodářství upadá. Takový typický příklad je
usedlost p. Frant. Kupky a pí. Marie Řehánkové. Pan Kupka sice staví nový domek, ale neplní a neplatí
daně. Co s ním? Úpadkové hospodářství a jejich likvidace dle 50 Sb. se ukázala jako neúčinná, neboť
půdu dostalo JZD bez pracovních sil a bývalí její majitelé odešli do průmyslu. Tím problémy ještě
vzrostly. To je práce zem. komise, která za těžkých podmínek zajišťuje zem. výrobu, kromě aktivního
místního JZD. Dále komise projednala i neplnění a vznesla řadu opatření trestního rázu. Velký tlak se
na komisi vyvíjí ve směru povolování domácích porážek, kdy někteří žadatelé, aniž splní dodávku,
chtějí porážku. Že tato práce není lehká a že při ni i dojde ke scénám s pláčem a nadávkami je
obvyklé. Je třeba při ni i kus srdce a citu, aby celospolečenské zájmy byly sladěny se zájmem každého
jednotlivého žadatele. Velkým problémem komise je útěk od půdy, tím narůstá MNV další problém a
to co s půdou, když JZD ji odmítá převzít a dotyčný majitel ji také nechce? V této denní, těžké práci je
třeba hodně odvahy i kus životního optimismu. Prozatím je lepší perspektivy v zemědělství třeba jako
soli.

13)
Komise sociální má předsedu s. Složila, člena rady a I. nám. předsedy. Tato komise řeší hlavně otázky
důchodu, jejich kontrolu a navíc přiznává ještě potřebným jednorázové výpomoci a také příspěvky na
Tbc a podporu osob, které slouží aktivně na vojně. Celkem bylo vyplaceno takto 29 000 Kčs. Obec má
mnoho důchodců, vdov a invalidů. Velké částky přicházejí do obce každý měsíc a navíc se hlásí i
takoví lidé, kteří to nejmíň potřebují. Ani v tomto roce se ještě nepodařilo zajistit rozšíření
zdravotnického střediska, v budově pí. Kolarčíkové, kterou MNV pro tyto účely převedl okr. ústav
národního zdraví v Opavě. Dosavadní lékař. Dr. Herbert Kavan je již v místě řadu let, vesnici celkem
zná a u lidí je oblíben. Pod jeho patronací bylo provedeno i několik zdravotních přednášek v místě.
Jedno je však na rozdíl od minulých let jasné; lidé se opravu začínají léčit a to mnohdy ještě včas.
Totiž ve zdravotnictví v minulosti se těžko pracovalo. Lidé neměli peníze a k lékaři došli, když již měli

duši na jazyku. Navíc bývalá nemocenská a rozdělení nemocnic na třídy léčbu nemocných nijak
nezpříjemňovalo. Největší zdravotní závadou v místě je otevřený příkop přes vesnici.

14)
Zdravotní komise i rada MNV na situaci upozorňuje; jedná se však o investiční akci s nákladem kolem
2 milionů Kčs, která se nenechá udělat z prostředků akce „Z“ a pro nedostatek vhodných materiálních
prostředků. Ohromná bytová výstavba v minulých letech si nutně žádá celkové řešení kanalizace a
sanitní stránky věci. Po této stránce je situace neutěšená, zvláště v souvislosti se značným úbytkem
vody v blízkém okolí. Vodovod Kružberk plánovaný v příštích letech se pravděpodobně neuskuteční.
Je zvykem, že až na několik veřejných studní má každý majitel domu studnu svou vlastní, jejichž
hloubky jsou v místě od 3 – 22 m. Přesto, že se na úseku zdravotním v místě hodně udělalo, chybí
toho ještě mnoho. Kladem je však skutečnost, že mládež je do života fyzicky lépe připravena než
starší generace, takže tím se i omezuje zásah zdravovědy na minimu. Velkým nedostatkem je
vypouštění močůvky na vozovku, což je klasické pro ulici Svobody. Nemohoucnost orgánů je
zemědělci využívána a tak močůvku na místo aby šla na louky, nám hyzdí obraz naší vesnice. V tomto
roce proběhla akce hromadného snímkování plic. Tuberkulóza je na ústupu, ale poplašně se množí
výskyty rakoviny, které v minulém roce podlehlo i několik našich občanů. Poslední prohlídka
veřejných lokálů nasvědčuje, že vedení Jednoty je věnována malá pozornost zdravotním a soc.
zařízením.

15)
Finanční komise měla během roku 8 schůzí. Jejím předsedou je s. Sněhota Heřman, tiskař. Komise
velmi operativně zajišťovala během roku výběr daní a poplatků a je její zásluhou, že přes špatnou
platební morálku některých občanů svůj úkol částečně splnila. Velká část zemědělců totiž dobrovolně
daně neplatí a komise je získává částečným obstavením plateb u výkupních podniků. Srážka se
pohybuje do 30% platů. Přesto ještě členové komise osobně vyčisťovali nedoplatky přímo na vesnici u
dlužníků. Průvodním jevem posledních roků je skutečnost, že velká část zemědělců má velké daňové
nedoplatky zaviněné zvýšením daně o 100% v době zvýšeného tlaku. I zde však finanční komise a
rada situaci řeší a tak alespoň částečně napraví chyby v minulosti. Stejně však zvýšení daně
zemědělské u drobných držitelů vyvolalo hodně nespokojenosti. To u drobných; větší zase ukazují, že
jim to nevynese a poukazují na hospodaření JZD.

Plánovaný příjem MNV za rok 1963 byl 612 600 Kčs, dosažená skutečnost činila 635 803,83 Kč. Ve
zvýšeném příjmu figuruje překročení u příjmů z ovocných stromů, místním kině, bytovém
hospodářství apod. Část těchto zvýšených příjmů požaduje finanční komise pro doplněk. rozkvět. U

čerpání nejsou spokojeni s náklady na údržbu komunikace a polních cest, neboť částka 15 000 Kčs je
nedostatečná.

16)
Mateřská škola měla plánovaný výdej 17. 000 Kčs a tento nepřekročila. ZDŠ dosáhla skutečnosti
85.682 Kčs, takže také dobře hospodařila. Školní jídelny však plán 180.900 Kčs překročily na 216.032
Kčs, což se zdůvodňuje zvýšením počtu strávníků oproti původně plánovaným.

Na učebnice školním dětem jsme zaplatili 31.126 Kčs. Sbor pro občanské záležitosti plánoval částku
Kčs 1. 700, vydal 1.255 Kčs. Za tento obnos se kupují upomínkové dárky osobám přestárlým, u svateb,
zlatých a stříbrných ap. Tento způsob se uchytil a lidé rádi a s vděkem na dárky čekají. Správa NV
vyčerpala 73.885 Kčs. Došlo k neúnosnému překročení, které vzniklo zvýšením ceny papíru.

Národní výbor odvedl do užšího rozpočtu částku Kčs 40 000, tedy o 25 000 Kčs méně a to z důvodu,
že musel uhradit schodek z roku 1962 ve výši Kčs 20.895. V průběhu roku bylo hospodaření MNV
ohroženo, takže jsme požádali o půjčku u ONV v částce Kčs 40 000, která byla v průběhu roku
vrácena. Velkým přínosem hospodaření je domovní daň, která je občany včas a řádně placena.
Zemědělská daň se platí ve 3 splátkách. Práce celé Komise hodnotíme jako vzornou.

17)
Komise pro veřejný pořádek měla celkem 11 schůzí. Jejím předsedou je Leo Engliš, tech. úředník a
kronikář obce. V komisi pracují jako aktivisté soudci z lidu, čímž je zaručeno i projednávání v rámci
platných zákonů a ustanovení. Kromě běžné protipožární bezpečnosti bylo projednáváno asi 45
případů porušení zásad občanského soužití. Největší část jednání této komise řeší hádky mezi
sousedy. Začíná to slepicemi a končí hádkami s rvačkou, při nichž padnou i jména, která nenajdeš
v žádném slovníku. Je až podivné, z jakých příčin si občané otravují nejen svůj život, ale i život svých
sousedů. Dělá to touha po mamonu, touha mít víc, než soused a to i za cenu, že nebude jísti! Snad
nikde nejsou ty majetkové vztahy tak zakořeněny, jako u nás. Přitom se u komise hádají dvě ženy,
sousedky - prý i dobré katoličky, které přes týden nebo v neděli svorně sedí vedle sebe v kostele, aby
se zase jak z něho vyjdou, pustily do sebe, bez ohledu na toho společného Pánbíčka. Další potíž leží
v tom, když soused potřebuje si ve starém domku zvětšit okna. Tisíce výmluv, kleteb, nadávek a věc
přijde k projednávání. Co ovšem udělat, kde není rozum? Přitom zapomínají, že třebas již za krátkou
dobu budou vedle sebe ležet odděleni 20 cm hlíny svého hrobu!

18)
Častým jevem jsou rvačky a to buď ve střízlivém stavu, nebo i v opilosti. Škody přitom bývají jak na
zdraví, tak i věcné. Zde dohoda o úhradě škody, dobré slovo, napomenutí, ale i pokuta pomáhá
rovnat spory a vytváří podmínky ke vzájemnému porozumění. Řeší se i manželské hádky, domácí
rodinné sváry, což je nechutné, řešíme, ale i špatnou péči o děti, kdy otec alkoholik peníze propije a
rodinu bije. Drobné krádeže, polní pych a jiné záležitosti putují před komisi, kde člověk poznává
hloubku lidské zloby, která je malicherná, ale zlá, otravuje lidi a škodí naší společnosti. Málo se
setkáváme s lidmi, kteří poznali svou chybu a podají sobě ruce. Většina odchází uražena s tím, že si
budou jinde a výše, jakoby v Opavě znali lépe jejich vzájemné vztahy a v minulosti pokřivené páteře!
Přece je to však práce dobrá, neboť člověk poznává lidské povahy, jejich úmysly, poznává, jak těžko
pokřivila slavná společnost člověka, který v honbě za kůrkou chleba zapomněl, že vedle něho je také
člověk! Oč radostněji je nám, když vidíme, že jsou i lidé, kteří již myslí jinak a když se chyby dopustí, ji
také uznají a napraví. Přesto však je to mnohem lepší, než kdysi. To věčné žalování po sousedech
skončilo. Pomalu, ale přece i zdejší člověk poznává, že život a člověk se měří jinými hodnotami. Tak
nakonec se domnívám, že činnost této komise je přece jenom užitečná!

19)
Komise bytová a pracovních sil se sešla celkem 6x. Předsedou je s. Vrbka, učitel. Tato komise celý rok
pracovala velmi slabě a přenechávala rozhodování o nepopulárních otázkách radě. Bytový problém je
ve vesnici celkem uspokojivě vyřešen v důsledku velmi vysoké soukromé občanské zástavbě. Tady
totiž každý, kdo jen trochu může, si postaví rodinný domek. V místě je velmi dobrá sousedská
výpomoc, takže práce tady stojí nejméně. Každým rokem se v průměru nastěhují občané do 10 – 15
domků. Je pravda, že málokterý domek je v tuto dobu hotov, trvá to ještě až 4 roky, kdy ho dokončí.
Domky jsou pěkné, zdravé a vcelku velmi výstavné. V poslední době však stavební ruch poklesl;
Jednak že není dostatek tzv. „obecních“ stavebních míst a dále i po celku vysoké, ba možno říci se
zvyšující prodejní ceny stavebních materiálů. Ty tam jsou doby, kdy se bydlelo v jedné místnosti a
spalo víc osob v jedné posteli. Jiná záležitost je ovšem zařazování pracovních sil. Je přitom zajímavé,
že nejvíc křičí ty rodiny, které toho nejméně potřebují. Do zemědělství a do učení je velmi málo
zájemců. Vše se hrne do blízké Ostravy, kde si chtějí vydělat. Je potom velmi těžké rozhodování. Co ti
lidé toho naslibují, dávají si závazky, co všechno pomohou, jen aby dostali povolení. A pak skutek
utekl! Někteří lidé v honbě za korunou již dávno ztratili důstojnost člověka. Tak se dost často stává, že
potřebná osoba zůstává doma a práci nedostane a ti, kteří pracují na „pýchu“ se do práce dostanou.

20)
Komise místního hospodářství pracuje nejslabší. Jejím předsedou je s. A. Duda, mistr v MSA. Komise
se sešla celkem jen 2x, i když situace v místě, by si vyžadovala vzhledem k velkým požadavků na
služby obyvatelstvu daleko lepší činnost. Místní hospodářství patří i nadále pod Komunál v Kravařích
a nedošlo v minulých letech k žádným podstatným změnám. Vedoucím je s. Lexa, který dojíždí
z Kravař. Máme v místě stolařství s výrobou rakví a zasklíváním, krejčí, holiče, švadleny, malíře,
hrobnictví. Výrobce schodů s. Hluchník z Borové přešel pro stáří do místního celku u MNV. V tomto
celku máme ve vlastní režii těžbu písku a štěrku, kde možnosti po vydrancování při stavbě letiště
v Zábřehu jsou již velmi omezené. Mimo to i v tomto roce prováděly výmlat dvě obecní mlátičky pod
vedením p. Musiola a p. Dudy J. To jsou zdroje příjmů MNV, přebytek po úhradě oprav a nákladů
přechází do rozpočtu MNV. Dávno se již v místě volá po rozšíření holičství a to o dámské oddělení.
Přes sliby komunálu a MNV se dosud nic neuskutečnilo. Velmi potřebná je i oprava praček, televizorů,
radiopřijímačů, kol, motorek a mopedů. Tak ubíhá měsíc za měsícem, pořád se slibuje a jak se říká
„blázen se raduje“. Praní prádla a čistírna je v Opavském komunálu a můžeme říci, že slouží velmi
dobře. Jinak převážnou část služeb provádějí blízké podniky, včetně pololegálního Kovářství v místě a
desítky tzv. „fušerů“ proti jejichž činnosti je komise MH dosud bezmocná!

21)
Komise školská a kulturní má za předsedu s. Josefa Zajíčka, železničáře. Komise měla celkem 8 schůzí.
Její činnost by byla v celku dobrá, až na menší výsledky v náboru dorostu do zemědělství a hornictví.
V těchto oblastech je právě kámen úrazu. V zemědělství se špatně platí a v hornictví, ach kolik tu
máme již mladých invalidů! Stále jen výmluvy a to nejvíc u těch, kteří by mohli a měli pomoci. I na
školu, tj. další studium jich chodí málo. Upadají i tradiční obory v místě jako zedník a tesař. Nápor je
na černá řemesla. Všecko chce být sám automechanik, elektrikář, zámečník, televizní nebo rádiový
technik, méně již v poslední době je zájem o soustružníka. Jak ve škole, tak i v komisi – co se během
roku jen provedlo pohovorů! A výsledek? Velmi bídný. Lidé zkrátka nechápou a nechtějí pochopit.
Každý rodič vidí jen sebe a svůj zájem. Že dříve práce nebylo a do učení se dostat bylo štěstím, to se
dnes odbývá mávnutím rukou a řečí „po staru se žít nedá“! Zde nejlépe poznáme, jak zaostalo
myšlení nás za ekonomickým stavem. K samotné práci školy se zde nevyjadřuji. Bude v kapitole o
školství. Další řekl bych takovou lepší práci komise je povolování tanečních zábav, plesů, slavností a
jiných podniků složkám NF. Dávno před termínem sejdou se žádosti a pak se handluje, hádá a rokuje
komu povolit!

22)
Je to velmi zábavná a poučná činnost. A tak tancuje ten, kdo to má lépe vyžehleno. Školská komise
má však i jinou a v místě značně nepříjemnou práci. Každým rokem při zápisu do školy se v místě
doslova bojuje! Jde o náboženství! A tak leckterá matka jak rozzuřená kvočna se vrhá kolem sebe a
bije hlava nehlava. „Co to ti komunisti po nás chtějí?“ Děvče přece musí na přijímání a tudíž do
náboženství! Bojuje se doma v rodině, ve škole; snad i v závodě a úřadě – o co? O hračku! Ano
náboženství je tak jako hračka pro malé dítě; když ji vezmeš a nedáš mu jinou, dítě křičí. Tak dejme
konečně těmto lidem nějakou rovnocennou náhradu za přežitky náboženského tmářství a bude jistě
lépe. Tyto první dny v každém roce zdá se vyšinují dědinu z rovnováhy. Letos však bylo již klidnější.
Jednak, že lidé pomaličku chápou a dále i proto, že již t.č. netlačíme tak, jako kdysi. Děti tam stejně
chodí nerady, jen na tlak rodičů a jsou udržovány v bázni a kázni místním farářem, který velmi štědře
rozdává na všechny strany bonbóny. Jsou jiné doby, jiné mravy! I zde se to časem spraví samo.
Školská komise má v budoucnu ještě široké možnosti a ona jich i jistě využije. Vždyť osvěta a televize
dnes vstupují skoro denně do každé domácnosti. A zrníčko poznání vždy zůstane. Takže jaképak
obavy! To staré, přežité nenávratně mizí, zda chce nebo nechce. A zvítězí pravda a poznání!

23)
Komise výstavby je možno říci nejlépe pracující složkou u MNV i když o ní píšu naposled. Jejím
předsedou je Ing. Blahetka. Komise měla celkem 12 schůzí, mimo nesčetných jednání v terénu.
Pracují v ni velmi dobře aktivisté z řad místních občanů a techniků. Velká výstavba nových rodinných
domků, adaptace starších, kůlny, studny a plochy to je úsek jejich činnosti. Oceňují dále i
pozůstalostní věci, provádějí odhady, asistují při zaměřování a kolaudaci – zkrátka pracují. A lidé se
doslova předhánějí v úpravě svých domků, plotů a okolí blízko nich. Méně je však již zajímá, jak vyhlíží
společné zařízení v místě. Každý, anebo většina vidí jen sebe, to je nutno po pravdě říci! Výstavba
v obci se prováděla v minulosti velmi živelně. Není pamatováno skoro na nic. Jsou potíže s místní sítí,
která je ve špičkách přetížena, takže lidé jsou nespokojeni. Stavební komisi byl doporučen nový
zastavovací plán obce, vypracovaný Krajským projekčním ústavem. Má své nedostatky, ale zdá se, že
na rozdíl od bývalého Šlapetového plánu konečně usměrní živelnou výstavbu všude tam, kde právě
stavebník měl místo a kde chtěl stavět bez ohledu na perspektivu. Rajonizace obcí nás zařadila do tzv.
II. kategorie. Můžeme stavět, ale musíme přitom více využívat proluk. Horší ovšem je, že se neuvažuje
s výstavbou v osadě Borová, kde jsou přímo ideální podmínky a prostředí. Půjde o to prosadit
výjimku.

24)
Veškeré plány staveb musí schvalovat projekční složka MNV ve Štěpánkovicích, což je absurdní. Zase
tímto způsobem vytáhne stavebníkovi koruna z kapsy. Jako bychom v místě neměli dostatek
techniků. Kolaudace prováděla ještě z počátku roku stav. komise. Teď to zase dělá stav. odbor ONV.
Lidé totiž vždy nestaví tak, jak mají v plánech povoleno. Tak se i sem tam zaplatí nějaká ta koruna
pokuty. Směrem K nádraží leží několik domků, představující náznak ucelené zástavby. Tam se již
stavět nesmí. Stavebník B. Blokeš dostal ještě výjimku. Velkou pozornost věnovala komise i otázce
rozšíření státní silnice přes vesnici. Někteří občané již couvli a uzpůsobili své ploty nové stavební čáře,
i když se to neobešlo bez křiku. Bývá zvykem, že členové komise musí u stavebníka vypít nějakou tu
půlku, inu bez gořalky se to snad při ničem neobejde. Otevřená je však otázka obecních cest a
kanalizace. Výstavba družstevní však nemá v místě dosud uplatnění. Stavební komise má i v tomto
roce za sebou kus poctivé práce. Čekají ji však v budoucnu další a těžké úkoly. Je splnit nebude lehké,
díváme-li se na tu spoušť kolem sebe, kterou tu zanechala ta bezplánovitá výstavba v minulosti. Je
pěkná jinak ta naše vesnice a bude hezčí, až si všichni občané uvědomí, že i práce pro celek přináší
užitek jednotlivci. Tak chceme doufat, že to naši občané po čase i pochopí.

25)
Rada MNV:
Rada NV jak již řečeno sestává z předsedů 8 komisí a předsedy NV s. Leopoldem Hertla. Rada se jako
obvykle schází 14denně v místnostech MNV. Zápis ze schůze provádí taj. MNV s. Sněhota Karel. Úkoly
rady jsou jednak plánovány, jednak řeší vzniklé problémy. V letošním roce byl hlavní směr práce a
činnosti rady zaměřen na zemědělství. Mnoho se nám to stejně nedařilo, hlavně u soukromého
sektoru, který v tomto roce velmi těžko plnil. Rada řešila i některá odvolání proti rozhodnutí komisí.
Akční plán pro rok 1936 již počítal se skluzem v plnění dodávek živočišné výroby, skutečnost byla
ještě horší. Také otázka zaměstnání je tady často řešena, neboť každý chce se dostat z dědiny do
průmyslu. Hodnotí se také práce komisí, ale přece systém práce rady není ještě zcela propracován.
Rada NV věnuje i velkou část svých schůzí každodenním záležitostem, rozborem hospodaření JZD,
kontrolou CVP apod. Nejlepší účast v radě mají s. Hertel, Sněhota Karel a Heřman a Engliš. Nejslabší
účast měl s. Duda Alfréd a Zajíček Josef. Rada také kolektivně připravuje zasedání MNV, které je
konáno v celku pravidelně. Rada se sešla během roku celkem 28x; účast se v průměru pohybovala na
80%. Do rady si často přizveme dotyčné občany, třebas při projednávání stav. míst, výměru apod.
Účast členů ONV je slabší, řídí se ovšem podle potřeby. Náš NV počítají mezi lepší, který tolik pomoc
nepotřebuje.

26)
Zasedání MNV se konalo celkem 7x, účast však je velmi slabá; někdy 50 – 65%. Nejhorší poslanci jsou:
Dudová Anežka, Vltavský Vilém a další. Je škoda, že někteří se nechávají zvolit, dělají to dobře rok a
pak čekají 3 roky, až je vymění. A aby je jisto vyměnili, nic nedělají. Schůze zasedání se nám nikdy moc
nevydařily. Mám dojem, že plní funkci evidenční, neboť prakticky seznamovaly členy jen s tím, co
bylo hotovo. Ukazuje se, že různé plány jarních, žňových a dalších prací udělaných horkou jehlou u
zeleného stolu a schvalovány v plánu již dávno netáhnou. Lidé se na schůzích nudí a diskutují vždy
jedni a ti sami. To je opravdu závažné. Třebas rozpočet co může plénum v něm pozměnit, když
převážná část položek tak tak stačí pokrýt rozpočet školy nebo pod. To právě podlamuje aktivitu,
neboť něco předem neurčené planou řečí nezměníme. Je to kritické hodnocení, ale je tomu opravdu
tak. Účast občanů na jednání pléna není skoro žádná, je v řídkých případech přijdou právě ti, jejichž
věc se projednává. Do pléna jsou pozýváni i aktivisté. Velmi dobře se osvědčil Malchar A., Návrat
Max, Blokeš J., a další, kteří pracují lépe než voleni členové. Schůze se konají pravidelně na MNV
v zasedací síni, až na jednu v sále Kina, kde bylo přítomno asi 100 občanů a kde nás současně Dv.
Břidnáč seznámil s činnosti lid. Soudu v Opavě a s přípravou nových zákonů. Velmi málo se řeší
připomínky poslanců z obvodů a v mnoha případech je spojení poslance s voličem velmi slabé.

27)
U zaměstnanců MNV nedošlo k žádným změnám až na s. Z. Bělákovou, kterou po dobu její mateřské
dovolené zastupoval Komárek Karel, důchodce. V kanceláři i nadále pracuje s. Vavřínek, s. Kolarčíková
a zaměstnankyně s půldenním úvazkem Růža Řehořová, matrikář odešla na mateřskou dovolenou.
Její náhrada je paní Heisigová, roz. Kramářová. Úřední dny jsou pondělí a čtvrtek, ale jak už to na
vesnici bývá, lidé pořád něco chtějí a potřebují. Pracovní síla na údržbu obec. cest pan P. Kolarčík,
důchodce, ze zdravotních důvodů místo zanechal.

Údaje o pohybu obyvatel:
Obec Bolatice čítá podle ev. Stavu

3 312 obyv.

Z toho na osadě Borová žije

680 “

V tomto roce se narodilo

76 osob

Z toho bylo chlapců

47 “

děvčat

29 “

Z toho počtu zemřeli

3“

Celkem bylo uzavřeno našimi občany

57 sňatků

Z toho před MNV v Bolaticích

27 “

Zbytek byl mimo obec, dle příležitosti některého člena manželské dvojice.

Celkem zemřelo za rok 1963

29 osob

Z toho přímo v obci

24 “

V zemědělství pracovalo trvale v obci

191 osob

JZD Bolatice, součást EC má

43 členů

Ostatní údaje byly podrobně rozebrány ve výsledcích posledního sčítání lidu.

28)
Vlastnictví zemědělské půdy:
Zem. závod

Výměra v ha zem. půda

z toho orná

počet závodů

EC – JZ Bolatice

338,61

311,29

1

Záhumenky

17,51

15,25

34

nad 15 ha

32,98

27,82

2

od 10 – 15 ha

43,17

39,65

3

od 5 – 10 ha

33,29

30,02

5

od 2 – 5 ha

66,18

60,01

22

od 0,5 – 2 ha

176,03

159,75

173

od 0,21 – 0,5 ha

86,25

74,24

245

od 0,1 – 0,5 ha

10,27

7,60

70

11,37

4,17

201

Pozemky nepatří zem.
závodům

Obec Bolatice má celkem katastrální výměru 1.331,09 ha včetně lesů, z toho orné půdy 792,85 ha.
Z tabulky je zřejmé, že velké zem. závody poklesly a převážná část půdy je v držení drobných
vlastníků, kteří si tímto způsobem přilepšují. Z toho také pramení odpor drobných proti socializaci. Při
přechodu větší zemědělců do JZD nebude moci již nikdo drobným držitelům obdělávat půdu, takže
tím by JZD muselo postupně převzít i ostatní půdu.

29)
Jaké bylo letos počasí:
Úvodem uvedu několik dat, naměřených v r. 1962 v blízké Opavě. Opava, nadmořská výška 258 m.
Průměrná teplota ve Co:
měsíce
Ø teplota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-2,2

-1,1

2,9

7,8

13,1

16

17,9

17

13,4

8,4

3,4

-0,1

Průměrné množství srážek v m/m:
měsíce

25

23

33

45

73

Průměrná teplota půdy v Co:
Hloubka

78

97

85

57

51

41

32

měsíce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

-1

-1,1

-0,6

8,9

11,5

16,3

15,8

17,4

12

8

3,7

-1,4

10

-0,7

-0,7

-0,4

8,4

11,3

15,8

16,4

17,9

12,3

8,3

4,1

-1

20

-0,6

-0,6

-0,5

8,2

11,2

15,4

16,4

18,2

12,8

8,8

4,9

0,3

50

1,4

1,2

1,1

6,9

19,3

10,7

15

16,3

13,3

10

4,6

2,3

100

3,5

2,8

2,4

5

8,6

11,2

12,8

14,2

13,4

11,1

6,6

4,7

v cm

Jaké bylo letos počasí, hlavně zima, to si už dlouho nepamatujeme. Myslím, že snese klidně srovnání
s rokem 1928. Zima byla velmi tuhá, silné mrazy až -30 Co, silná pokrývka sněhu místy do výše přes
1m. Zima prakticky vydržela až do konce dubna. Velké byly škody na ovocných stromech, hlavně u
jabloní, které nebyly ochráněny proti ohlodávání zvěří. Můžeme skoro říci, že všechny jabloně byly
ohlodány, velká část jich je zničena. Přeočkování obětavě provedl Teodor Číž, člen spolku zahrádkářů.
Na podzim jsme již viděli, že koruny osychají. Tak naše obecní cesty jsou na léta poznačeny.

30)
Zvěř však chodila do vesnice do zahrad. Tak byly silně poškozeny stromky u p. Emila Kašného, Seidla a
další. V této zimě vzalo také hodně zvěří za své. Silně utrpěly srnčí stavy. Také koroptve byly hodně
zdecimované. Jaro bylo krásné, suché, takže sena se daly dobře sklidit. Před žněmi byla zase delší
perioda sucha, takže byly obavy o řepu a brambory. Letní teplota místy překročila +30Co. Přesto bylo
poměrně málo bouřek. Letní počasí suché, i když občas sprchlo, ovšem v průměru málo. Podzim
teplý, suchý, v prosinci málo sněhu, i když koncem již silnější mrazy až –15Co. Na podzim se začíná
projevovat v okolí nedostatek vody.

Průměrné ranní teploty v lednu:
den.

1

5

10

15

20

25

30

teplota

-1

0

až -15

-15

-20

-8

-20

odp. tepl.

+1

+3

-8

-10

-8

-3

-10

Průměrná teplota v únoru:
ráno

-16

-16

-6

-10

-6

-16

-22

odpol.

-10

-8

-12

-1

0

-3

-5

Průměrná teplota v březnu:
ráno

-10

-7

+3

0

0

-5

+1

odpol.

+2

+3

8

+10

+6

+7

+8

Byla značná kalamita s uhlím. Lidé dostávali jen po 5q a celoroční příděl činil 16 – 20q. V důsledku
silných mrazů a závějí vázl i přísun. Do Opavy byla také několikrát přerušena doprava v důsledku
závějí. ÚVKSČ a vláda vyzvala všechny občany k aktivní pomoci.

31)
Konkrétně situaci na Ostravsku řešila zvláštní vládní komise se sídlem v Ostravě. Vysoké pece jely na
nejnižší výkony, neb vázl přísun rudy a paliva. Organizovaly se zvláštní čety na skládání vagónů, jejichž
obsah byl zamrzlý. Hodně vagónů vzalo za své. Za závody byli vysíláni lidé na pomoc k opravám
vagónů. Školy měly 4 týdenní prázdniny pro nedostatek paliva. Podle zpráv ze SSSR byla to největší
zima u nich od r. 1763. Byla to zima, která nadělala velké škody v našem národním hospodářství. Tyto
pak byly během roku jen s krajním vypětím sil všech pracujících tak tak odstraněny.

Zemědělská výroba u soukromého sektoru:
Soukromě hospodaří v místě 547 zem. závodů (viz. tabulka). Obec Bolatice měla v tomto roce tyto
úkoly, které splnila:
Zem. produkty

Plán

Skuteč.

ocenění v %

mléko

288.400 l

233.943 l

81%

vejce

205.344 ks

210.442 ks

109%

maso celkem

620 q

437.49 q

70%

obiloviny celkem

850 q

810 q

95%

brambory

992 q

595 q

65%

cukrovka

11.496 q

7.006 q

62%

V neplnění dodávek masa se projevují důsledky tuhé zimy, která se projevila na snížení užitkovosti
dobytka, který následkem nedostatku krmiva měl velmi špatnou formu. V měsících lednu – květnu
dostával dobytek jen tzv. záchovnou dávku, což se projevilo na produkci.

32)
Ve srovnání s loňským rokem jeví se pokles až o 25%. Neplnění vepř. masa je důsledek pozdního
zástavu selat, která byla soukr. sektoru přidělena pozdě po pokrytí potřeb souk. sektoru. Hovězí
maso mohlo býti splněno, ale od října již nebyl dobytek vykupován. Obiloviny splnilo celkem 16
zemědělců.

Náhradní plnění dodalo 14zemědělců a dalších 6 dodávku nesplnilo. Nebylo splněno 45q obilovin.
Maso splnilo 134 zemědělců, náhradně jen 12 a nesplnilo 65 zemědělců, kteří dluží 170q masa.Mléko
splnilo 64 zemědělců, nesplnilo 45 závodů. Dluh činí 38 000 l. Vejce splnilo 276 zemědělců, 2
náhradně; nesplnilo 43 zem. závodů.

U zemědělců, kteří nesplnili dodávku, bylo provedeno řízení dle zák. 60/61 Sb. Nejhorším neplničem
je Fr. Kupka, pak Marie Řehánková, Emil Mrkva.

MNV měl vypracován akční plán na zajištění zem. výroby, ale akční plán nebyl splněn. U neplnění
některých zemědělců se ještě projevují vlivy HTÚP, kde v minulých letech jim byly několikráte
vyměněny pozemky.

V rostlinné výrobě byly docíleny tyto Ø ha výnosy:
žito

pšenice

ječ. jarní

oves

brambory

23q

28q

25q

22q

62q

cukrovka po 200q/ha. Průměrná dodávka na 1 ustájenou dojnici činí 3,52 l.

33)
Stavy hosp. zvířectva k 31.12. 1963:
Slepice 3950 ks

kohouti 247

husy 262

Kachny 108 “

krůty 9

kozy 456

Ovce 2 “

vepři 405

z toho prasnic 23

Hovězí dob. 361 “

z toho krav 209

koně 23

Pokud se týká údajů u drůbeže, bereme ji s rezervou, neboť skutečné stavy jsou až o 100% vyšší a
jsou během roku vítaným přínosem pro kuchyň.

V obci bylo v tomto roce povoleno 423 domácích porážek. U těchto porážek se již nemusí odevzdávat
sádlo, což se jistě projeví ve zvýšeném zájmu o chov vepřů.

Hospodaření EC-JZD Dolní Benešov:
Místní úsek, býv. JZD Bolatice patří k Ekon. celku. Podle poslední prověrky EC hospodaří na 1.666,93
ha zem. půdy, z toho 1.326,77 ha orné půdy. Po celkem neutěšeném roce (pouze j. něco přes 7 Kč)
byl dán úkol proměny konsolidovat a vytvořit podmínky pro zlepšení hospodaření. Docílená prac.
jednotka 14 Kčs ukazuje, že to se vcelku podařilo, i když nebyly plně splněny plánované ukazatele.
Tento dobrý finanční výsledek je plně podložen zem. výroby. Srovnáváme-li dosažený výsledek
s rokem 1960, bylo dosaženo splnění na 119%. Na 1 ha zemědělské půdy jsme dosáhli 5.744 Kčs
hrubé zem. produkce. Je třeba, aby tato produkce postupně dosáhla Kčs 8000 z ha. U tohoto zvýšení
se podílí rostlinná výroba 133%.

34)
Živočišná výroba 107%. Na dosažené hrubé zem. produkci se tak podílí živ. výroba částkou 2.680 Kčs
a rostlinná výroba 3.064 Kčs. Přesto je tento růst nedostačující. Stejně příznivý je i růst produktivity
práce, kde ve srovnání s rokem 1960 bylo dosaženo 133%. Výrazně se zde projevuje podíl
mechanizace v rostlinné výrobě.

Příznivý byl i vývoj výrobních nákladů na 1 Kčs HV. U rostlinné výroby poklesl z 0,31 Kčs na 0,20 Kčs. U
živočišné výroby pokles z 0,83 Kčs na 0,77 Kčs. V těchto nákladech je zahrnuta i spotřeba i náklady
vlastní, tj. osivo, krmivo apod.

Celkem bylo oseto v EC plodin; jejich výnosy:
plodina:

ha:

% or. půdy

ha výnosy v q

pšenice

225

17,1

26,2

žito

105

7,9

20,5

ozimý ječmen

39

3

20

jarní ječmen

175

13,2

27,4

oves

68

5,1

17

řepka ozimá

35

2,6

16,5

cukrovka

161

12,1

233

brambory

91

6,9

59,3

řepa krmná

7

0,5

408

pícniny na orné

166

12,5

65,8

kukuřice na sil.

62

4,7

200

louky

329

-

24,7

Vcelku hodnotíme hektarové výnosy jako nedostatečné. Hlavní příčinu vidíme v nedodržování
agrotechnických lhůt. V roce 1962 nebyla provedena vyvážka a zaorávka chlévské mrvy, ani zimní
orba; práce se prováděla na jaře.

35)
Vývoz chlévské mrvy byl prakticky ukončen teprve 13. června. V tomto termínu byla ukončena i
výsadba brambor. Osev řepy byl ukončen 20. května. Umělá hnojiva již situaci taky nezachránila pro
nedostatek vláhy. Nebylo využito plně fosforečných a draselných hnojiv. Nepříznivě se projevilo i
podmočení pozemků, vyplavení osiva i sadby brambor a cukrovky, takže plochy museli býti znova
zčásti zaorány. V minulém období jsme se přesvědčily o výhodě mechanizace. Byl pořízen další
kombajn SK4, souprava na sklizeň cukrovky, cepáky ap. Stroje plně osvědčují, velký problém je však i
nadále jejich údržba. Nedostatkem se jeví značná poruchovost a málo náhradních dílů. Kromě
materiálního zajištění rostlinné výroby se podstatně zlepšila organizace práce, i když zde docházelo
k nevyužití vydaných brigádníků z polostátních závodů. Při odměňování práci ručních a potažnících
nebyla plně uplatňována norma. Je nesprávné, že na jednotlivých úsecích si tyto normy změkčují,
zvláště platí-li se odměna v Kčs a zařazení do tříd neodpovídá vykonané práci.

Nadále byla hmotná zainteresovanost podporována výplatou prémií, kterých bylo vyplaceno za
65.000 Kčs, což na pracovníka v rostlinné výrobě značí 1 Kčs na odpracovanou PJ. V tomto jsou
zahrnuty i prémie traktoristům. Platy těchto se již skoro pohybují na úrovni platů v závodech.

36)
Rozbor živočišné výroby:
Těžkým údobím bylo překonávání důsledků kruté zimy. Za prvních 5 měsíců se vydojila jen třetina
z celoročního plánu výroby mléka, narodila se jen jedna čtvrtina selat a stavy prasat bylo 200 kusů
nižší, taktéž stavy skotu o 120 ks než koncem roku 62. Ke konci roku nebyl splněn zástav skotu o 187
kusů, z toho krav 113 kusů. Není tedy ještě dosaženo stabilizace zákl. stáda.

Stav krav je nejnižší z posledních let; bylo docíleno jen 27,1 krav na 100 ha zem. půdy. Naproti tomu
máme velký zástav mladého dobytka a to 45,2 ks/100 ha. Celkem máme tedy 72,3 ks skotu na 100
ha/zem.půdy. valná část tohoto dobytka však musela býti nahrazena, neboť vlastní odchov telat je
jedním z nejhorších úseků. Bylo odchováno jen 51 ks telat na 100 krav, nepočítaje v tom telata od
jalovic a úhyn telat. Přírůstek všech kategorií mladého dobytka, kromě býků na žír činí 28dkg/den,
z toho do konce června jen 17 dkg. Ve druhé polovině roku již činil 39 dkg. Uspokojivý byl žír býků,
kde dosaženo průměrné 62dkg denního přírůstku; I. pololetí 50 dkg, II. – 75 dkg/den. Průměrná

dojivost na 1 krávu činí 3,67 l na den; je to pouze 78% plánu. Je to nejnižší dojivost za poslední roky.
I. pololetí 3,23 l, II. pololetí již 4 l na dojnici a den. Snaha však je a předpoklady také;

37)
Obdobná situace se jevila i v chovu prasat. Zástav prasnic na 100 ha zem. půdy je nízký, jen 11,3 ks.
Zástav prasat v žíru činí 120,5 ha na 100 ha orné půdy. Půjde proto o doplnění zástav prasnic,
nedostatkem je však stájovací prostor, kterého není.

Odchov selat na 1 prasnici je pouze 10,8 ks, ale za posledních 7 měsíců činil jen 8,3 ks! Tato úroveň
výroby nekryje vlastní potřebu a představuje vážnou hrozbu pro příští roky. Průměrný roční přírůstek
u vepřů v žíru činil 32 dkg. Rovněž je třeba hodnot i chov slepic. Snůška 143,5 ks vajec na slepici je
velmi dobrý. Rovněž i zástav kuřat je dle plánu dodržen. Krmivová základna doznala v průběhu roku
značných výkyvů. Po hladovém zimním období byly krmné dávky v letních obdobích dobré. Pomohl i
mimořádný příděl jádra. Ke konci t.r. je k dispozici 5.330 q sena oproti 3.914 q loni, krmná sláma 9317
q oproti 4.109 q loni, 17.042 q siláže oproti 8.845 loni a 3.959 q zrnin proti 2.324 q loni. Přitom navíc
nemáme možnost nákupu dalšího jádra. Tato skutečnost by měla svědčit o určité stabilizaci, přesto
však si ještě neděláme žádné iluze. To umožní lepší přezimování dobytka, který loni v zimě a na jaře
příšerně trpěl. Odměňování je převážně prováděno podle norem a celkem bylo v živočišné výrobě
vyplaceno 80.000 Kčs prémií. Není zde ještě vyhráno, ale ženy v živočišné výrobě také neřekly své
poslední slovo.

38)
Celková naturální produkce u rostl. výroby:
dodávky na státní nákup
fond osiv a sadby
fond krmiv
naturálie družstevníkům
Celkem

2.455 tis.

48%

156 “ 3%
2.402 “ 47%
105 “

2%

5.108 tis

100%

3.515 tis.

79%

Rozdělení živě. produkce
dodávky na státní nákup
úhyn zvířat

103 “ 3%

aktivace

526 “ 120%

fond krmiv (mléko)

308 “ 6%

Celkem

4.452 tis.

100%

Bylo dosaženo těchto fin. výsledků:

náklady na výrobu

pr.

skut.

3.467

3.479

úbytky výroby z r. 62

43

odvody

1.088

831

rozdělení P.J

2.947

2.904

Celkem příjmy:

7.502 tis

7.257tis.

Příznivě se projevilo snížení zem. daně o ½ % spolu se slevou ve výši Kčs 50 000.
Fondy byly takto dotovány:
Nedělitelný fond

13,6%

Sociální fond

2,5%

Kult. Fond

1%

Dotace jsou v souladu s vzorovými stanovami JZD. Rozdělení na členy bylo provedeno takto:
Bylo rozděleno 2,506.000 Kč

39)
za odpracované prac. jednotky

2.242 tis.

Prémie členům

186 “

Za naturálie

78 “

K rozdělení členů tak bylo použito 34,5% celkových peněžních výnosů. Tento podíl je nejvyšší od r.
1960 a představuje zvýšení ve srovnání s tímto rokem 17%.

Plnění živočišné výroby:
druh:

plán:

maso hovězí

skut.
1090q

750q

60q

42q

“ vepřové

1.480q

1.121q

“ drůbeží

61q

85q

2.691q

1.998q

“ telecí

Celkem

Připočteme již maso vyrobeno, ale letos neodebráno, počítá se na úkol 1963

567q
Dodávka celkem: 2465q

mléko

700000l

594.130 l

vejce

545.000 ks

554.481 ks

Nesplněná dodávka mléka 360.000 Kčs představuje více než 2 Kčs na pracovní jednotku. Čili
zajištěním krmivové základny půjde zlepšit tento ukazatel k prospěchu JZD a společnosti. EC má
zakoupen i vlastní nákladní vůz, který překročil plán. tržbu o 62.000 Kčs. Bylo konáno 9 členských
schůzí, představenstvo mělo 19 schůzí.

40)
V souvislosti s prací JZD je třeba znovu připomenout, že ani tento rok nebylo splněno usnesení
„Každému podle jeho práce“. Tak se znovu stalo, že nepřihlížíme-li k vyplaceným prémiím, dostali
všichni stejně; bez ohledu na výsledky a výnosy.

V části EC Bolatice bylo dosaženo těchto výnosů:
Pšenice pl. 29q

žito 24,5

jarní ječ. 28

Skuteč: 36,30q

19,68q

29,55

Oves pl. 25q

skut. 19,06

Brambory skutečnost v Ø 63q/ha
Cukrová řepa

v Ø 295q/ha.

V porovnání jsou výsledky lepší, než v ostatních částech EC. Určitá spokojenost však již mezi členy
zavládla. Malé napětí však vzniklo na podzim mezi brigádníky ve sklizni cukrovky, kteří nebyli
spokojeni s odměnou. Situace se vyřešila a doplatek byl všem řádně doplacen.

V Bolaticích i nadále vede úsek osvědčený pracovník Josef Rataj. Zootechnik Emil Duda. Úsek má i
mladé lidi a to Řehánka, Teuera a Michalíka. Při podzimní a zimní orbě se osvědčil Emil Kašný. V práci
je třeba pochválit staré pracovnice jako p. Ratajovou, Hertlovou, Herudkovou a další. V živočišné
výrobě pracuje dobře pí: Burianová, Kretková, Ratajová, Bialonogová a další. V celku je možno průběh
prací hodnotit velmi dobře, neboť dvoufázová sklizeň se plně osvědčila.

41)
Školství a kultura: Úspěchy na škole nebyly náhodné. Velmi dobrých vyučovacích a výchovných
výsledků dosahovala s. Šimečková, Horáková, Lišková, Vrbková, dobrých Jerlichová, Kolarčíková,
Kociánová a další. Pracovní morálka učitelského sboru je dobrá, taktéž i smysl pro kolektiv. Ředitelem
školy je i nadále s. Zátopek, který však ke konci roku onemocněl a jeho práci přechodně zastává s. Fr.
Kubín.

Při vyučování se využívá moderních i klasických učebních pomůcek. Klasifikace je na škole jednotná,
až na menší úchylky.

Ve druhém pololetí bylo klasifikováno 574 žáků, z toho 323 na 1. - 5. postup. ročníku a 251 na 6-9 p.r.
Na škole neprospívá 10 žáků, to je 1,7% celkového počtu. 5 žákům byla povolena opravná zkouška.
V 1. -5. p.r. bylo klasifikováno nedostatečnou 6 žáků. V 6. - 9. ročníku byli klasifikováni nedostatečnou
4 žáci. Největší počet „nedostatečných“ celkem 7 má jazyk český, matematika 5, jazyk ruský 1.

Kázeň žáků na škole je vcelku dobrá, i když v učitelském sboru převládají mladé učitelky V průběhu
roku došlo k několika změnám v učitelském sboru. Na mateřskou dovolenou odešla s. Šimečková,
Stuchlíková a Kolarčíková. S. Segeťová byla přeložena do Brumovic.

42)
Nově přišla s. Londýnová z Bolnějovic, s. Lišková utrpěla v průběhu roku pracovní úraz. Veřejná
činnost u sboru je uspokojivá. V MNV pracuje 6 učitelů, 3 ve VŽ, 4 v ČSM, 2 v ČSSP, 2 v ČČK, 2
v Sokolu, 1 v ZoKSČ, 3 ve sboru pro obč. záležitosti, 2 v div. souboru, 2 v OP ap. 6 učitelů studuje
dálkově. Učitelský sbor se podílí i na výchovné práci v dobrovolné tělesné výchově pro nedostatek
zájemců z místa.

Spolupráce školy s místními občany je dobrá. Ke Dni učitelů byli odměněni 3 učitelé: s. Vrbková, s.
Horáková a s. Šimečková.

Zdravotní stav žáků je dobrý. V průběhu roku došlo jen k malým onemocněním – angína, černý kašel,
příušnice. Teprve v závěru roku onemocnělo několik žáků nižších tříd planými neštovicemi. Nejvíc
zameškaných hodin mají žáci 9. tříd, v průměru 39 hodin na žáka! Do výběrových škol podalo
přihlášku 7 žáků a bylo jich přijato 5.

Při náboru žáků do hornictví bylo získáno 5 žáků. Byl splněn i nábor do učení. Nedostatečné, až
zoufalé je plnění v zemědělství.

Pionýrská skupina měla celkem 402 žáky, z toho je organizováno 314. Organizovaných Jiskra bylo 84,
což představuje 70%. PO má celkem 12 oddílů Pionýrů a 4 oddíly Jisker. Pionýři měli možnost
navštěvovat kroužky zdravotní, technický, šachový, divadelní, turistický, baletní, pěvecko – recitační.

43)
V okresním kole sport. soutěže sehrána v SHM soutěž v odbíjené, ve které 9. třída za silné
konkurence obsadila 1. místo. Div. kroužek sehrál hru Zkoušky čerta Bertíka, která měla úspěch.
Kromě bohaté a jiné kult. Činnosti byly uskutečněny i zájezdy do opavského divadla a mimo školní
filmy byla sehrána i filmová představení v místním kině. Žáci aktivně zajišťovali celou řadu kulturních i
památkových akcí v místě a to velmi úspěšně.

Na úseku veřejné prospěšné práce bylo v JZD odpracováno 3.820 hodin, hlavně při sklizni brambor.
Místní kuriozita – rodiče pomoci nejdou nebo málo, a tak musí za ně pracovat jejich malé děti!
Mnoho hodin bylo věnováno úpravě prostranství před školou, u pomníku padlých a v lesní školce. Při
sběru odpadových surovin nasbírali žáci: 1200 kg papíru, 5.500 kg železa, 750 kg hader; léčivých bylin
bylo odevzdáno: 600 kg konvalinkového listí, 60 kg březového listu a 60 kg mochny husí. Škola taktéž
účinně pomohla při sběru vajec, kde získala 4.300 ks. Při sběru mandelinky bramborové bylo žáky
odpracováno 980 hodin.

Na škole pracuje výbor SRPŠ. I když výsledky spolupráce nejsou nejlepší, přece jen lze pozornost
zvýšený zájem rodičů o prospěch svých dětí. Finančně a materiálně pomoc SRPŠ hodnotím kladně.
Menší je ovšem účast při přesvědčování do přechodních odborů.

44)
Letošní příznivá zima byla na škole využita k sáňkování a lyžování. Byly dokonce uspořádány lyžařské
závody, jichž se účastnilo 200 žáků, na sáňkařských závodilo 170 žáků. Velmi čilá byla činnost
tělových. kroužků. Usilovně se soutěží o získání odznaku plavce. I v turistice, stanovení, koupání ap. si
přišli žáci na své.

Přírůstky v hodnotě sbírek a knih činí 9 000 Kčs. Během roku byla provedena elektroinstalace
v hospodářské budově, postaveny základy pro skleník, vybudován plot před školou a zakoupeno
vnitřní vybavení pro jídelnu, která byla otevřena v listopadu 62 a vyvařuje pro 215 strávníků.
Pro ilustraci hodnotíme ve třídách jazyk český:
1-9 postup. ročník:

1

2

3

4

Klasifik. známka:

111

168

157 131

7

Počet u matematiky:

123

164

173 109

5

Jazyk ruský:

174

106

123 86

1

5

Naše škola má své staré tradice. Vzpomínáme znovu na naše staré učitele jako s. Pospíšila, Teplého,
Glotymanna, Glotymannovou, Chovance, Skácelíka, Kleina, Pavlíčkovou, Starůstkovou a řadu dalších,
kteří kdysi za velmi těžkých podmínek pracovali a žili. Památka jich zůstane zachována a je radost pro
nás, když třebas p. učitel Talpal vzpomíná na Bolatice, na zámek a kdysi jeho idylu. V tomto směru
jsou jistě dnes podmínky jiné, ale domnívám se, že práce tehdejších průkopníků byla daleko těžší;
konali ji ale radostně.

45)
Místní osvětovou besedu i nadále vede učitel s. Ludvík Krejčiřík. Domnívám se, že osvětová práce
mohla býti v místě daleko lepší, ovšem předpokládá to čas a zájem. Tak světová beseda více méně
jenom eviduje to, co bez jejího přičinění se v místě koná.
Byly provedeny tyto akce:
poč. akcí:

Účast:

Vnitřní a zahraniční politika

14

413

Zemědělství

6

304

Technická a ekonom. Propagace

4

110

Zdravotnictví

5

148

Divadelní vystoupení prof. soub.

1

350

Výstavy

4

1040

Taneční zábava a veselice

21

5360

Ostatní akce

28

4805

V místě máme soubor divadelní, loutkářský, 2 soubory lidové hudby, 3 fotokroužky, 1 soubor
společenského tance. Byly mimo jiné provedeny 3 kurzy zdravotní a 3 hudební. Osvětová beseda
pracuje podle finančního plánu schváleného ONV.

Místní lidová knihovna je vedena s. Růženou Řehořovou, pracovnicí s půldenním úvazkem.
V knihovně máme t.č. 4.177 ks knih. Výpůjček bylo celkem 7.706 kusů. Z toho dospělí jenom 25%.
Nejlepšími čtenáři jsou tedy děti a mládež. Po stránce propagace se však pro četbu dosud velmi málo
dělá. Největší kulturní atrakci na vesnici jsou až dosud taneční zábavy. O nějaké místní tvůrčí činnosti
jako to bylo kdysi, nemůžeme dnes mluvit. Musíme ovšem přiznat, že veliký vliv v tom má i televize.

46)
V důsledku vlivu televize, četby na mládež začíná se i pomalu měnit zdejší dialekt, z něhož stále více
mizí různá německá slova dosud mnohde používaná u starší generace. Řeč se očišťuje, mládež se
dovede již lépe a spisovně vyjadřovat.

V místě máme kino, které po úpravě sálu je vždy velmi dobře navštíveno. Vedoucím je s. Šoltys.
V kině dále pracuje s. Vitásek, Stuchlíková a pí. Kretková. Novinkou je, že na programu se dávají i
filmy západních zemí, což v minulosti nebylo.

Podle zjištění na poštovním úřadě máme v místě:
koncesí na radiopřijímače

718

majitelů televizorů

426

V důsledku doplňkových půjček se i tento stav dále zvýší.
Chci uvést v souvislosti s tím i některé údaje ze sčítání lidu v našem okrese:
Okres Opava má celkem

166.611 obyvatel

Z toho mužů

80.526 “

Z toho žen

86.085 “

Věkové rozdělení obyvatelstva:
věk:

0-14

15-59

60 a více

počet:

49.885

97.355

19.371

Sociální struktura příslušnosti k průmyslu nebo jiný – ob.
dělnické rodiny

104.644

členové JZD

14.711

soukromí zemědělci

2.598

ostatní zaměstnanci

39.188

členové ost. výr. družstva

1.619

47)
Rozloha okresu činí

1.168 km2

Počet obcí:

131

Hustota obyvatel na km2

142 (údaje z r. 60)

ČSSR

107

Počet bytů v okresu k 30.6 1962 činí 48.486
Průměrné stáří bytu

52,7 let

Okres má celkem zem. půdy

75.312 ha.

Z toho státní statky 14.853 ha, JZD 49.667, JHR 5.311 ha. V okrese máme 129 JZD, které v důsledku
sloučení v EC poklesly na 76.
Počet důchodců v okrese k 1.7.1962

21.8333 osob

měsíčně je vyplaceno

Kčs 12,257.490

Počet důchodců polír. soc. důchod

1.194

Roční výplata soc. důchodů v rozpočtu ONV 5,270.000

V 1. pololetí roku 1962 bylo ČJAD v okrese přepraveno 3,549.000 osob. Z toho 73% dělníků a žáků.
V nákladní dopravě bylo v téže době přepraveno 849.000 t. V okrese máme celkem 882,5 km silnic
(státních) z toho je 555,8 bezprašné.

Celkem máme v okrese 117 mat. škol se 196 třídami a počtem dětí 4.831. Základních 9tiletých škol
máme 155 s 1029 třídami a 30.188 žáky. Střední všeobecné školy jsou 3, s počtem tříd 18 a počtem
žáků 499.Školních jídelen máme 75 s 10.499 strávníky.Družin mládeže 62 s

2.245 žáky.Účast dětí

na vyučování náboženství činí 40,9%.

48)
Kolik vyplácíme důchodů:
V místě se vyplácí měsíčně 400 důchodů.
Vyplacená částka činí

203.497 Kčs.

Průměrný důchod činí

508 Kčs.

Důchody jsou navíc evidovány na MNV a jejich přiznání je závislé na schválení soc. komise MNV a tzv.
důchodové okresní komise.

Zásobování obyvatelstva:
V průběhu roku došlo k některým závadám při zásobování masem. Příčiny jsem již rozvedl. V létě zase
ve vedru nebyl dostatek piva, tak se stávalo, že hospody prodávaly vodu se šťávou. Zaskřípalo to také
s uhlím a dřevem. Mimo to se nedostává čas od času prům. potřeb sice nepatrného významu
(hrníček, lžička, punčochové kalhoty, dětské boty určité velikosti ap.) ale občané jsou právem
rozhořčeni. Je si jen třeba přáti, aby se tato situace již konečně zlepšila, neboť do vesnice přijíždí stále
více cizích návštěvníků a tento stav nám nepřidá.
Místní prodejny Jednoty mohly plán tržby

15,529.000 Kčs.

Plnění plánu bylo

15, 723 470 Kčs

Z toho vyplývá, že plán byl překročen o 194.476 Kčs. V tomto obratu neuvažujeme osadu Borová; o
této se zmíním později.

Prodejní síť je v místě sice početně dostačující, ale provozně nevyhovuje. Nová prodejna se sice měla
stavět na Nádražní ulici, ale jaksi to kolem utichlo. Přesto však jsou jistě výhrady mezi občany ke
kvalitě obsluhy a prodeje. V tom směru má naše Jednota ještě co dohánět.

49)
Seznam prodejen, jejich čísla, vedoucí a tržby:
Číslo prodejny:

Vedoucí:

Plán:

Skut:

Prodej. 122

Řehánek Arnošt

2,594.000

2,678.440

“

151

Jurečková

1,165.000

1,191.000

“

152

Feiehauer

2,059.000

2,151.151

Výsek 242

Kurka Alois

800.000

903.000

“

Kurka Bedřich

947.000

1,015.507

Mlék. 318

Bortlíková

1,014.000

1,071.000

Textil 365

Valentová

1,345.000

1,407.383

Konf. 395

Kocurová

723.000

657.930

Obuv 406

Hrubá

725.000

688.268

Papír 459

Šoltys

254.000

243.074

Stav.

490

Blokeš

2,580.000

2,438.561

Pohost. 697

Kašný

438.000

392.749

243

“

698

Vltavská

417.000

448.756

“

699

Herudková

468.000

439.350

Celkem prodejny Bolatice

15,529.000

5,723.473

V tomto obratu je obsaženo veškeré průmysl. i potravinářské zboží. Počítáme proto s tržbou na 1
obyvatele v částce Kčs 6000! To je značné, uvážíme-li, že veliké procento zboží se do obce dováží
z blízkého okolí.

Kolik jsme čeho prodali?
cukr

610q

mouku

700q

máslo

200q

maso

400q

uzeniny

210q

sádlo

80q

mléka

94.800 litrů

tabák. výrobky za 250.000 Kčs
obuví

lihoviny

8.330 litrů

pivo

168.000 “

15.500 párů

50)
Bytového textilu a koberců ap.

Kčs 195.000

Punčochy a ponožky

210.000,-

Kusové text. zboží

520.000,-

dámská konfekce

142.107,-

dětská konfekce

205.000,-

Stavebnin se prodalo méně oproti minulému roku.
Cement

8000q

Cihly

820.000 ks

Řezivo

500 m3

Ve stavebninách naopak vidíme po delší době, že se začínají tvořit zásoby desek, dalšího kdysi
úzkoprofilového materiálu. Je třeba připomenout, že t.č. již skoro neexistuje tak zvaná III. třída, která
se cenově pohybovala do 500 Kčs a na skladě jsou desky a dřevo jen I. a II. jakostní skupiny.

Je třeba i říci, že letošní vánoční trh byl dobře zásoben. Obchody byly plné a také tropického ovoce
byl dostatek. Občané si stěžují na místy špatnou jakost chleba a pečiva. Vina leží v našich pekárnách.
Jednota konala během roku několik členských schůzí a zvolené představenstvo a revisní orgány
během roku kontrolují činnost jednotlivých prodejen. Až na několik menších připomínek nebylo z řad
občanů k činnosti prodejen kritiky. Jistě však i zde ve směru k jednání se zákazníkem není všechno
v pořádku.

51)
Život lidí. Životní úroveň občanů bezesporu je dobrá. Jsou však i ojedinělé případy, kdy rodiče peníze
propijí a děti pak živí hladem. Tomu se čelí tím, že peníze dostává manželka. Lidé jsou celkem i daleko
náročnější na způsob života, služby a jsou rovněž velmi kritičtí ke svému okolí. Mění se vztah muže
k ženě; ty tam jsou doby, kdy žena byla trpitelkou a domácím otrokem. Zvýšená zaměstnanost žen,
jejich vztah k veřejnému životu nechává postupně zanikat nadřazenost manžela a žena se stává stále
více rovnocennou partnerkou. Před léty by ještě budil na vesnici údiv muž, který veze v kočárku dítě

na procházku; dnes je to běžné a nikdo se nad tím nepozastaví. Dříve chodili muži do hospody sami,
dnes je doprovázejí ženy ap. Až na menší výstřelky je rodinný život občanů dobrý.

Také módě se velmi holduje. Hlavně u dívek a žen spatřujeme vkusné oblečení, dobrou úpravu vlasů
a vcelku není zde žádného rozdílu mezi městem a vesnicí.

Jedno je ovšem zarážející a to celkem malá aktivita mladých lidí na veřejném životě. Až na čestné
výjimky má mládež zájem o tanec, kino, ale méně se již všímá svých povinností v obci, složkách ap.
Děti jsou účelně a vkusně oblečené a mají oproti minulosti skoro všechno, co potřebují.

52)
Občané již kromě obvyklé práce v době dovolené začínají i léto využívat k rekreaci, k zájezdům.
Zájezdy jsou hlavně ve složkách velmi oblíbené. Jezdí se do blízkých okolních hor, ale i na Slovensko,
do Čech ap. I v tomto roce mnoho občanů navštívilo své příbuzné v NSR, což přispívá k dalšímu
sblížení lidí. I naše obec byla v tomto roce cílem návštěv, převážně rodáků z NSR, kteří přijíždějí i
osobním vozem. Jejich kritika je až na menší nedostatky pro nás příznivá. Jedno je snad příznačné;
říkají, že my u nás nějak rychle žijeme, zatím co u nich se tento shon tak neprojevuje. Je to věcí
názoru, ale něco nad tom je. My totiž nedovedeme dobře hospodařit s časem. Některým podružným
úkolům věnujeme hodně času a mnohdy nám to podstatné uniká. Lidé jsou také hodně pohodlní a
jsou aktivní jen tehdy, když sami něco potřebují. Heslo „Co tě nepálí, nehas“ je příznačné pro mnohé
naše lidi. Tak je ve vesnici jen hrstka obětavých lidí, kteří se veřejně aktivně činí na úkor svého
volného času a k tomu navíc jsou kritizováni právě od těch, kteří znají jenom sebe. Bohužel je to tak;
takový funkcionář nejen že může denně narazit, ale je i v nevýhodě, že ho někdo i anonymně očerní a
pak, aby se ještě obhajoval proti uznávanému sobci a kritikovi, který nepoznán otravuje.

53)
Negativní jevy v životě občanů:
Dne 6. ledna se na některých domech a vratech, obchodech na ulici Svobody a Padoly objevily bílou
barvou napsané nápisy „SS“ a to i u některých občanů, kteří byli takto obviněni ze spolupráce
s Hitlerem. Případ vyšetřil během 8 hodin místní okrskář. Pachatelkou byla pí. A. M., která se léčila
v ústavě v Opavě.

14. ledna byl založen v kostelních lavicích pomocí petroleje požár. Požár uhasil farář a během 10
minut byl pachatel objeven. Byla to zase pí. A. M, která byla ihned dána na psychiatrické vyšetření.

20. dubna byli u příležitosti taneční zábavy na osadě Borová zadržení při výtržnosti 2 mladíci W.W
z Chuchelné. Proti zakročujícímu orgánu VB pronesl slova „Es kommt der Tag“. Byl dán do vazby a
odsouzen soudem v Opavě k 18 měsícům nepodmíněně.

30. září byl zatčen známý recidivista A. Z. narozen r.1960 a dán do vazby a odsouzen na 3 roky
nepodmíněně. Dosud si odpykal 13 let vězení!

Koncem září byl rovněž zatčen G. B. nar. 1943 a dán do vazby pro krádež a příživnictví. Byl odsouzen
soudem v Opavě na 2 roky nepodmíněně.

27. září v 10 hod. dopoledne došlo na ulici Hlučínské před kovářem Juráškem k těžké dopravní
nehodě, při které G. Stuchlík z Bolatic, t.č. tajemník MNV v Bohuslavicích, padl pod jedoucího auto a
byl těžce raněn.

54)
Koncem září byla při krádeži v samoobsluze dopadena p. M. T. z Bolatic. Zjistilo se, že tento způsob
„nákupu“ prováděla již delší dobu. Byla odsouzena k úhradě škody a 8 měsícům podmíněně na 3
roky.

Orgánem VB bylo mimo těchto případů vyšetřeno 15 trestných činů, 15 případů bylo postoupeno
místním lidovým soudům, 40 případů komisi pro veřejný pořádek. Na blokových pokutách bylo
uhrazeno 4.800 Kčs.

Náboženský život: Převážná část občanů je římsko-katolického vyznání. Přesto jen malá část občanů
zachovává ve svém životě křesťanské zásady. Farářem je i nadále farář Lanča, který si celkem v místě
získal oblibu. Velmi dobře káže, cituje rád příklady ze života, což se mnohým moc nelíbí. Upravil okolí
kostela, v kostele jsou desky a běhouny. Zdá se, že odstranil výnosné „ofěry“ a i celkem to dělá
laciněji než jeho předchůdce. Varhaníkem je Fr. Duxa a kostelníka dělá M. Řehánek, důchodce. Farář
Lanča podporuje činnost složek občas i finančně a dovede velmi dobře využívat svého vlivu na školní
mládež. Jako každoročně i letos se konalo 1. svaté přijímání, což je v mnoha rodinách významnou
událostí. Samozřejmé hodinky na konec plesové sezóny, popelec, velikonoce a vánoce jsou událostí
v náboženském životě občanů velmi významné.

55)
Politický život. V místě máme dílčí organizaci strany, která je řízena zákl. organizací u EC v Dol.
Benešově. Předsedou byl učitel s. Bohuš Složil. Předsedou zákl. organizace je s. Gustav Vodička,
vedoucí závodu Juta. Organizace má 42 členů, kromě dalších 100 registrovaných členů. Věkové
složení členstva ukazuje, že organizace má 50% členů nad 50 let. Výbor dílčí organizace měl tyto
členy: Sněhota Max, Rataj Josef, Sněhotová Eliška, Hertel Leo, později byli zvoleni ještě s. Anděl a
Krejčiřík. Kromě pravidelné schůzové činnosti zajišťovala organizace směrnice a usnesení vyšších
stranických orgánů. Přesto však politický život v obci není na výši. Jen malá část občanů je aktivní a
ostatní raději ustupují do pozadí. Tak se stává, že v obci se projevují někdy nezdravé názory, kterým
se málo čelí. Často vzpomínají starší členové na doby na politické práce 1. republiky a před a těsně po
Únoru a říkají, že chybí častější styk mezi soudruhy. Málo se známe, nechápeme potíže svých spolu
soudruhů; v tom denním životě nám nějak uniká člověk. Jsou chyby ve stranické práci a také někteří
členové svým osobním životem nedávají ten nejlepší vzor. Hlavní směr práce byl i v tomto roce
věnován zemědělství. Účast členů na brigádách byla slabá; chodí vždy titíž lidé. I práci mezi mládeží
se věnuje pozornost, ovšem výsledky jsou slabší. Strana tak dosud nesehrává svou vedoucí úlohu.

56)
Svaz čsl. zahrádkářů a ovocnářů je zájmová organizace, která se v místě velmi činí. Má celkem 218
členů; předsedou byl Jindřich Zajíček, úředník. Celkem konáno 12 výborových schůzí, 3 schůze
členské, 4 komise a 2 schůze odboru. Práce této organizace je velmi záslužná a její výsledek je v místě
vidět. V tomto roce bylo zajištěno a vysázeno dalších 859 ovocných stromků, 137 angreštů a rybízu a
426 růží. Za poslední 3 roky bylo díky této práci vysazeno 2.935 ovocných stromků, 1000 ks
stromkového. angreštů, 350 keřů angreštů, 100 černého rybízu, 100 malin, 3 500 jahodových sazenic,
350 stromkových růží, 1700 ks keřových růží, 350 pnoucích růží, 400 ks okrasných výpěstků. Bylo
dodáno jen 1.260 kg draselné soli, čímž zem. zásob. podnik v Kobeřicích nesplnil plánovanou
dodávku.

V lidosprávě pracuje 21 a ve složkách NF 27 členů. Bylo provedenou 6 odborných přednášek a 2
školení letního řezu, jehož se zúčastnilo 225 členů. Byl zorganizován jeden zájezd na Slovensko
s účastí 40ti členů. Velmi úspěšná byla výstava ovoce a zeleniny v místě s účastí 650 občanů a celé
školní mládeže. Pro členy bylo zajištěno školkařských výpěstků za částku Kčs 30.000. Pro zkrášlení
obce bylo členy vysázeno 170 okrasných keřů u kostelíka a Nové školy; kromě toho odpracovali
členové na brigádách kolem 400 hodin a to převážně při ošetření a přeroubování obecních ovocných
stromků, které utrpěly v zimě značné škody.

57)
Velkou závadou bylo, že v místě nebyl důsledně proveden postřik ovocných stromků, což znemožňuje
dosahovati ještě lepších výsledků v ovocnářství.

Organizace čsl. červeného kříže. Stav členů 287. Předsedou je s. Šimeček A.; důchodce. Tento spolek
má rovněž velmi dobrou práci a výsledky této se očividně projevují. V místě pracuje 10
zdravotnických hlídek, které v průběhu roku ošetřili v první pomoci 172 případů. Na škole bylo dále
ošetřeno 74 žáků. Za pomoci místních učitelů se podařilo i na škole podařilo ustanovit 15 zdrav.
hlídek, které pečují o čistotu dětí, oděvů a školních tříd. Ve školní soutěži se soutěží o získání putovní
vlajky, dar to organizace. V organizaci velmi dobře pracuje družina ČSČK, která je i okresním orgánem
kladně hodnocena. Byla pořádána velikonoční taneční zábava a taktéž účast na celonárodních akcích
byla velmi dobrá. Pravidelně se kontroluje pitná voda odebíráním vzorků ze studní. Na veřejně
prospěšných pracích bylo členstvem odpracováno 1502 hodin. V akci hygieny 154 hodin a při úpravě
hrobů padlých čsl. tankistů 23 hodin. Členové organizace jsou zapojeni i do veřejného života. Taktéž
byly v průběhu roku řešeny nedostatky zdravotnického střediska. Práce této organizace byla i v tomto
roce velmi úspěšná a je příznačná kázeň, obětavost převážné části členstva. Dík patří i dobré práci s.
J. Herudka, E. Šoltysové, K. Solichové.

58)
Byla nacvičena a odehrána div. hra „Úklady a láska“. Představení skončilo úspěšně. Byl také pořádán
zájezd do Jeseníků spojený se zdravotnickou přednáškou „O vzniku a účelů lázně Jeseník“. Během
roku byla prováděna zdrav. kontrola v prodejnách, pekárnách a pohostinství. Při sportovních utkáních
funguje 3 členná zdrav. hlídka. Taktéž v době žní byly zdravotnické hlídky v činnosti. Během roku bylo
konáno 13 výb. schůzí a 2 členské. ČČK byl i organizátorem akce „Beseda s lidickými ženami“. Mimo
to byla provedena přednáška Dr. Měšťanem o vnitřních chorobách.

Československý svaz včelařů, zákl. organizace:
Tato zájmová organizace měla v posledních letech po leteckém práškování značné škody na stavu
včelstva. Mimo to i tuhá zima nebyla nijak příznivá. Přesto však dobrou péčí, přikrmováním a pěkným
jarem a létem se hodně napravilo.
Předsedou je i nadále Fus Bedřich, tesař Bolatice. O stavu této organizace podává přehled tabulka:
Obec:

Počet členů:

Počet včelstev:

Bolatice

21

112

Borová

13

53

Dol. Benešov

5

19

Bělá

3

21

Chuchelná

13

103

Organizace celkem:

55

308

Plánová dodávka na 1 včelstvo 1,80 kg. Dodáno celkem 1006 kg, tj. 191%. Okres Opava dodal 32.000
kg proti plánu 17.000 kg.

59)
Lidové myslivecké sdružení slučuje bývalou honitbu Bolatice a Zábřeh a hospodaří na 1100 ha zem.
půdy. Od 1. ledna ztratila honitba Bolatice veškeré pozemky ležící počínaje Štěpánkovská alej po
silnic Kouty Chuchelná až pod les za touto silnicí směrem k Albertovci. Byly postoupeny jako krycí
honitba státní bažantnici. Dlouho se vedl spor se sousední honitbou Dolní Benešov o hranici mezi
Zábřehem. Tento spor nebyl ukončen, přesto však hon se prováděl i na těchto sporných pozemcích.
LMS má 17 členů a 2 čekatele. V tomto roce byl přijat za člena Ludvík Matelský, zámečník. Předsedou
je s. Leo Engliš. Během roku konala organizace 6 schůzí, kromě práce v terénu spojené se stavbou
zásypu. Členové odpracovali po 25 hodin v místním JZD. Představenstvo tak upustilo od placení
nájemného.

Po tuhé zimě, která natropila značné škody ve stavu zvěře, byly stavy této v jarních měsících silně
zdecimovány. Největší škody utrpěla koroptev, která přezimovala si v počtu 40 kusů. I srnčí mělo
značné ztráty a během zimy se našly padlé kusy. Taktéž zaječí bylo zdecimováno. Zvěř přesto, že byla
přikrmována, natropila značné škody na ovocných stromech podél polních cest, hlavně jabloně byly z
70% tím zničeny. Byly pořádány 2 hony; střelilo se 81 zajíců a 48 bažantů a 3 ks srnčí. Odstřel škodné
se prováděl a byly střeleny lišky, psy, kočky, vrány ap.

60)
Tělocvičná jednota Sokol, organizace čítá 294 členů. Je nejmladší složkou v místě a má za členy hlavně
mladé lidi. Hlavním směrem se v tomto roce nesla práce k fotbalu, který je v místě velmi oblíben.
V jednotě pracuje dobře šachový oddíl, kopaná a méně již odbíjená. Po neúspěšném sestupu z Ia třídy
se podařilo v kopané na jaře vybojovat postup do nově zřízené Ib třídy, kde ovšem hlavně v její
ostravské části je silná konkurence. Oddíl kopaná pod vedením s. Číže a trenéra E. Solicha se umístil
na podzim na 3 místě odzadu s 8 body. Toto umístění není špatné. Přesto se hráči snažili a o
výsledcích mnohdy rozhodovala jenom náhoda. Dobrý výkon podávali s. Musiol Josef., Rataj Josef.,

Kocur, Ševčík, Jařab, Kupka, Sněhota Josef a Sněhota R. i další. Dobře si vedou žáci i dorost. II.
mužstvo, které bylo nahlášeno do soutěže, se nijak valně neumístilo, ba mělo potíže s nástupem
hráčů.

Předsedou byl i nadále Teuer Osvald; třebas i vyzvednou činnost dlouholetého obětavého pracovníka
Teuera Kornelia, který již roky vede prozíravě pokladnu jednoty. Ani v tomto roce se nepodařilo
zařadit výstavbu šaten do plánu. Celá řada závodníků získala výkonnostní třídy. Organizace
odpracovala stovky hodin na hřišti, kromě dalších na pomoc JZD. Náklady na činnost pořádáním
slavnosti, tanečních zábav ap. Tento rok se dobře vydařilo Kácení máje, Lesní slavnost, Sportovní
slavnost a několik karnevalů na hřišti. Značné potíže máme s talentovaným dorostem. Třeba
připomenout, že do vesnice se provdala s. Jordánová, nyní Vodičková, výkonná sportovkyně a
funkcionářka.

61)
Československá požární ochrana Bolatice:
Stav členů k 31. 12. 62 byl 92; ani v tomto roce se členská základna podstatně nezvýšila. Jednota má
celkem 101 členů, z toho 8 žen. Předsedou byl s. Leopold Hertel, velitelem Solich Josef. Po stránce
materiálové je PO vybavována MNV, kde se v ročním rozpočtu počítá s částkou Kčs 10.000 ovšem pro
oba sbory (Borová).

Požárníci si jako složka NF plně zapojili do práce v místě. Tak ve sněhové kalamitě, na výpomoci v JZD
a při údržbě výstroje a výzbroje bylo odpracováno stovky hodin. Jako každoročně i letos se u žňových
hlídek vystřídalo 64 členů.

PO se účastnila okrskové i okresní soutěže s družstev mužů a čestně se umístila. Během roku
proběhla pro členy 4 taktická a 4 praktická školení.

Požárníci se ve 24 dvojicích účastnili prohlídek domků a usedlostí v rámci protipožární bezpečnosti.
Během roku se požárnici účastnili lokalizace požáru stohu slámy v Chuchelné. Velká je účast členstva
při celonárodních akcích jako 1. Máje, 9. května a 7. listopadu. Ve spolupráci s místní skupinou ČČK
bylo provedeno praktické cvičení na hřišti s lokalizací požárů a první pomoci. PO se i v tomto roce
činí; lze si jen přát, aby i členská základna se zvýšila a oheň vymizel.

62)
Požární ochrana Borová. Stav členstva je přibližně 80 členů. Předsedou je s. Stoček Evald, stav.
technik. Připomínám znovu, že se jedná o první český sbor na území tehdejšího Hlučínska. Ze zakl.
členů ještě žijí a se i aktivně účastní práce s. Michalik Adolf, cestář důchodce a s. Sněhota Adolf,
pracovník PO MSA Dol. Benešov. Sbor byl založen v r. 1927 a ve svém vývoji prošel bouřlivým růstem.
Velmi dobře se členstvo činí i na poli kulturním, kde se odehrálo div. představení a estráda. Tradiční
je požárnická lesní slavnost, která se i v tomto roce zase plně vydařila. Tato slavnost se koná na kraji
lesa a je dostaveníčkem mladých i starých. Při veselé hudbě a na zdravém čerstvém vzduchu se lidem
velmi líbí, navíc mladým, když zelená a štědrá příroda kolem tak láká! Velitelem sboru se s.Piekarczyk,
rodák z Chuchelné. Sbor potřebuje nutně novou zbrojnici, ovšem finančních prostředků je tak málo.

Sbor československých invalidů:
Je to organizace, ve které se sdružují hlavně invalidé poslední války. Má v místě celkem 56 členů;
takto zájmová organizace jednak, že chrání zájmy svých členů navenek, ale navíc i velmi aktivně
zasahuje do veřejného života. Řada členů pracuje jako aktivisté v komisích MNV; další pracují
v komisích při čtvrtletním sčítání dobytka a sběru železa. U sběru se zvláště dobře činí s. Max Balarin
a Kolarčík Josef. Předsedou organizace je s. Josef Vavřínek, pracovník MNV Bolatice.

63)
Výbor československých žen pracuje v místě průměrně. Předsedkyní je s. Březovská, učitelka. Vcelku
je udivující, jak málo se zdejší ženy, až na čestné výjimky účastní veřejného života. Stále ještě platí u
starší i střední generace a to práce, práce, kostel a zase práce! Málo zdejších žen dokáže žít plnými
doušky tento život.

VŽ aktivně zasáhl do práce našich dojiček, se kterými měl během roku styk. Byly organizovány i
zájmové kursy. Jako každoročně se podílely naše ženy na přípravě MDŽ, kde některé ženy byly
pozvány i na OMV. Dále zajišťoval výbor žen i besedu s lidickými ženami, která měla velmi dobrý
průběh.

Svaz československé mládeže:
Udivuje, jak tato organizace v místě upadla. Kdysi sdružovala stovky mladých lidí, kterým vštěpovala
radost do života i lásku k naší společné věci. Dnes představuje ČJM jak v místě, tak i na Borové jen
torzo, bez života a členů. Předsedou na Borové byl s. Řehánek a v Bolaticích s. Kolarčík. Jsou to ale
prakticky generálové bez vojska. ČSM nemá více členů jak 40. To nás zaráží. Mladí lidé před vojnou
projevují ještě zájem, po vojně pak již žijí svým vlastním životem. Několik mladých učitelek v místě

nápravu nesjedná. Mládež se stává apolitickou, pozorujeme to na každém kroku. Bude jen dobře
uvážit o nové náplni práci v ČSM.

64)
V závěru ještě několik slov k osadě Borová: Přijde-li cizí člověk na Borovou, hned pozná, že je v jiném,
než v bolatickém prostředí. Čisto, úhledno, nové a upravené domky to je okraj osady Borové. Sice se
říká, že je na Borové 680 osob, jak to roky roste, ale tito lidé jaksi našli daleko lépe cestu k sobě než u
nás v obci. To je příznačné a možno říci, že charakterizuje kdysi dávné poměry borovských kolonistů,
kteří v zápase s přírodou postavili domky, ale vnutili i půdě, po staletí zalesněné, svou vůli.

Na borovské škole ani v tomto roce nedošlo k žádným změnám. Ředitelem školy je i nadále s. Bohuš
Složil, zasloužilý učitel. Dále tam učila s. Večeřová, dcerka ředitele na Albertovci. Předsedou SRPŠ je s.
Kocián.

Tržby v obchodech:
Ve srovnání s rokem 1962 vzrostly tržby v potravinářském obchodě o 25%.
Obrat v roce 1962:
Kčs 1.277.719

1963:
1,581.489

Pro zajímavost ještě uvádím obrat pohostinství:
Rok 1962:

Rok 1963:

423.481 Kčs

406.518 Kčs

Místní pokles možno odvodit z nedostatku piva v létě. To znamená, že Borová propije na hlavu částku
Kčs 600! A na potraviny v průměru vydá 2.320 Kčs ročně! Zásobování se vcelku zlepšilo. Osada však
měla v létě citelný nedostatek vody, takže mnoho rodin vodu dováželo a donášelo z blízkého i
dalekého okolí.

65)
Závod Juta. Tento závod má své tradice; od Slezských provazáren se díky obětavé práci svých
zaměstnanců se vypracoval mezi nejlepší závody svého podniku. Závod vyrobil hodnotu zboží přes
20, 000 000 Kčs. Jen na mzdách bylo 190 zaměstnancům vyplaceno 2,541 000 Kčs. Přitom se jedná
převážně o občany Bolatic. Roční produktivita práce na 1 zaměstnance činí 128.068 Kčs. Jen na
generálních opravách bylo provedeno prací za Kčs 550.000. Závod byl vybaven světelnou instalací,
novou parketovou dlažbou a na sklonku roku se začala dláždit nová příjem. hala. Ve zlepšovatelském

hnutí se závod umístil na 1. místě nár. podniku. Druhý patent již získali zaměstnanci závodu s. Vodička
a Matoušek za ochranný pás práce ve visutém prostředí. Titul Brigáda social. práce získal kolektiv s.
Heleny Kocurové s členkami Teuerová A. ml., Teuerová A. st., a Sněhotová Dana. Titul „Nejlepší
pracovník nár. podniku“ byl udělen s. B. Mertensovi a s. Heleně Přibylové. Dobrých výsledků dosáhl
taneční soubor závodu, který zvítězil v soutěži nár. podniku, přesto že přešel od tanců národních na
tance společenské. Velkou zásluhu na tom mají manželé Seidlovi a kapelník Jos. Šoltys. V rámci
pomoci tělovýchovy zakoupil závod rozhlasové zařízení; místní škole věnoval Kčs 2000. Na brigádách
v JZD bylo odpracováno přes 14.000 hodin. Na pomoc soukromým stavebníkům bylo zapůjčeno z JFP
Kčs 65.000. Ředitelem závodu je i nadále s. Gustav Vodička, který se letos oženil se sl. Jordánovou.

66)
Úprava obce, doprava, spoje:
V letošním roce bylo dáno do užívání dalších 13 rodinných domků. Družstevní výstavba dosud nenašla
v místě patřičný ohlas. Skoro všechny staré domky jsou obnovovány a modernizovány. Požár nebyl
zaznamenán.

Ani v tomto roce nebyly provedeny opravy cest a to s ohledem na značné škody po zimě na
frekventovaných silnicích. Tak nedošlo na úpravu Padol a ulice Svobody.

V kanalizaci se v tomto roce nepokračovalo, i když je to nanejvýš nutné. Nejsou peníze a tak se již
odkanalizovaný „suezský průplav“ zanáší bahnem a pískem.

V tomto roce plánována rekonstrukce el. sítě se zase neuskutečnila, takže potíže ve špičkách při
odběru budou i nadále a budou se navíc zhoršovat. Na tf. ústřednu máme napojeno celkem 38 tf.
účastníků. Místní rozhlas vyžaduje nutné úpravy a ve svém rozsahu již dnes nestačí.

Ve vesnici nebyla v tomto roce žádná zvelebovací akce. Bylo jen dokončeno místní kino. Přesto však
občané odpracovali tisíce hodin na úpravě svých domků, plotů ap.

Místní motoristé se znovu rozrostli. Máme celkem 450 držitelů motorek a pionýrů a 32 aut.
V průběhu roku se pro ně konala v místě školení. Také autobusová doprava byla posílena o další
autobusy, přesto je situace ještě i nadále zoufalá (přecpané autobusy). Na fasádě budovy zámku se
objevují vlhká místa a omítka se na některých místech drolí.

67)
Závěr. Rok 1963 je za námi; hodnotím ho přece jako dobrý rok i když potíže zimních měsíců nám daly
co proto. Nejlépe ovšem hodnotím to zásadní, co souvisí s názorem na život, na objektivní pravdu na
to, že se lidem začíná nějak lépe dýchat a že z nás padá tíha posledních let, která v mnohem nás
poučila, ale každého i něčím poznamenala. Mluvit proto dnes o překonávání kultu osobnosti
znamená, že si každý, ale každý z nás vnitřně zkoriguje i svůj přínos kultu a že nebude hledat ostrá
slova odsouzení, ale spíše pochopení a porozumění. Bouřlivá byla doba posledních let. V ní se rodil
nový život, který zvítězil a hrdě hodnotí své dílo. Nebylo všechno špatné kolem nás, naopak, jen
některým lidem se z našich úspěchů zatočila hlava, zapomněli, odkud vyšli a soudržný přístup k lidem
nahradili podezíráním a terorem! Těžké byly ztráty, ale tím pevnější je jistota, že se toto údobí
v našem životě již nikdy nesmí opakovat.

I ta naše vesnička je mi zase nějak bližší. Je to snad tím, že roky života letí a že každé nové jaro
probouzí v člověku radost a upřímný pozdrav životu. Je krásnější, nějak pyšnější díky obětavé práce
našich občanů. Má však i těžké problémy, které ani tento rok nevyřešil. Budou se ale muset řešit
v příštích letech. A tak bouřlivý a kypící život vesnice navenek nijak nepoznáš, ale cítíš ho na každém
kroku. Dobrý a šťastný to byl rok.

68)

1964
Píši nové listy do této kroniky s vědomím, že uplynulé roky byly bohaté na různé události, které tak či
onak každého z nás poznačily. Dobré je, že se naše společnost začíná dívat na život bez iluzí, ovšem
s vědomím, že o zdárném splnění roku již nerozhoduje nějaká dogmatická poučka, ale tvůrčí práce a
vědecké hodnocení jevů života, který jistě není dnes jednoduchý. Život naopak je velmi složitý. Ve své
pestré palatě se střídajících jevů, jakož i dozvuků okolního světa začíná nám denně a neustále
připomínat, že si ho tak lehce a přirozeně jednoduše vykládat nesmíme. Stovky článků v novinách,
reportáže v rozhlasu a televizi nám najednou objevili svět, který byl sice skoro za humny, který nám
byl ale cizí a o jehož existenci jsme měli divné představy. Mnohdy nám bylo úzko a nějak těžce jsme
se vypořádávali s fakty, které „pohádkově neuvěřitelně“ nám připadaly neskutečné. Každého z nás
ihned napadají výzvy, které jsme před léty pustili do světa. Hospodářská soutěž a vítězství v ní je
reálné, ale oproštěná od prázdných frází a podložená poctivou prací našich předních vědců, techniků
a dělníků. Má naději na úspěch. Poznáváme totiž najedno, že naše ujišťování o dokonalém životě
kolem nás zbavilo mnohého z nás klidné soudnosti a úvahy.

69)
Není pozdě. V době ve které žijeme, vytvořilo lidstvo ze své bohaté studnice poznání svět, který by
byl opravdu dokonalý, kdyby v něm nezapomínaly spodní a nedůstojné vášně. Moderní svět je jistě
dokonalý, uvážíme-li mohutný rozmach lidské fantazie, seznámíme-li se se všemi vynálezy a úspěchy
vědy. Ale přece stojí svět pod hrozbou existence strašné atomové zbraně, jejíž ničivé účinky si těžko
představíme. A ten drobný, každodenní boj proti této hrozbě se zdá neúčinný, ale přesto musí být
vybojován. Lidstvo nesmí ztratit naději ve vítězství zdravého rozumu. Tento rok nám ukázal, že svět,
jeho věda a poznání nemají hranice. Využit tohoto bohatství, bude i nám k prospěchu.

Tak se nám ten rok 1964 rýsuje tak přirozeně a jistě, že znovu nabíhá naděje a důvěra tam, kde veliké
přeměny života ji nahlodávaly. Hodnoty života totiž přehodnocujeme v tom katalyzátoru pravdy a
objektivně vyhodnocujeme klady i nedostatky všeho toho, co jsme již vykonali a hlavě, do čeho se
ještě chceme pustit. Jedno je ovšem jisté. Existence socialismu již hluboce zapustila kořeny do
každého z nás. Lidé si už ten život kolem sebe ani jinak představit nechtějí.

70)
Chtějí jen, aby těch drobných nedostatků bylo stále méně, neboť právě jen sny „ty maličkosti“ nám
připomínají, že život je právě přes ně někdy těžký. A je to tak snadné. Žel, že ještě nepřistupuje člověk
ke člověku, tak jak to chceme. Až příliš poznačila stará společnost každého z nás a mnohé z toho
přechází i na mladou generaci. Těžko se probojovává člověk k poznání, že jeden každý z nás je závislý
na svém bližním a že ten zájem celku je přirozeným důsledkem výchovy nového člověka.

Neztrácíme naději! Ten každodenní zápas o člověka se bojuje i v té naší vesnici. Je to nyní krasavice a
den zde dne se obléká do nových šatů. Ty denní těžkosti mizí, při pohledu na mladé a zdravé lidi. Jak
jistě vystupují; těžko hledáš rozdíl mezi mládeží z Prahy a u nás. A ta drobotina! V poledních hodinách
jsou ji plné ulice veselé, růžolící, bezstarostné. Radostné volání, zpěv a výskot ji denně provází.
Připravuje se do života za jiných, lepších podmínek.

Jdeš zimním večerem a vesnice spí. Je tak tichá, bez problémů, rušena jen štěkotem psů. Ale je to
klamný pohled. Naše vesnice žije bouřlivým životem, denním kvasem a ruchem. Pod každou, sněhem
zavátou chalupou žijí lidé se svými radostmi, ale i starostmi. Lidé rozdílní, ale přece jen v něčem blízcí:
Ve své tužbě a naději po kráse života.

71)
Mezinárodní události:
Myslím si, že nejzávažnější událostí tohoto roku bylo odstoupení s. Chruščova ze svých funkcí. Nějak
těžce dopadla tato kusá zpráva na každého z nás. Až příliš často jsme spojovali s. Chruščova se vším
tím novým v našem životě. Každý, i ten zatvrzelý kapitalista musel tomuto geniálnímu muži přiznat
odvahu, elán, radost ze života a hlavně důvěru v člověka, jeho hodnoty a jeho osobnost. Právě
v údobí kultu byla osobnost člověka znevažována, ničena a zneužívaná. A tento odvážný člověk a
státník dal životu milionů lidí znovu ten pravý význam. Byli jsme zaraženi, neboť první kusá zpráva
byla záhy doplněna úvodníkem „Pravdy“, kde jsme se mezi řádky dozvěděli mnohé z toho, co jsme
znali pod slovem kult osobnosti. Není přece možné, to není pravda, tak reagovali lidé všude, kde se
potkali. Na členských schůzích byli lidí znepokojeni, neboť tento náhlý odchod tohoto tak
významného člověka až příliš živil v myslích tu tvrdou, drsnou skutečnost, kde člověk neměl ceny.
Soudruh Chruščev již neřídí kormidlo světových událostí. Osiřel ten svět najednou; již neuslyšíme jeho
živé, vtipné přirovnávání života. Zapadl do ústraní a do politické arény nastoupili noví lidé. Na politice
sovětského svazu se nic nezmění, jsme slyšeli z úst nových soudruhů ve vedení. Soudruzi Brežněv a
Kosygin respektují dnes sovětský svaz a řídí osudy nejen této země, ale i osudy světa.

72)
Avšak práce s. S. U. Chruščova zůstane v živé paměti nás všech. Vždyť jsme ho ještě letos vítali na
Slovensku u příležitosti 20. tého výročí Slovenského národního povstání. Soudruh Chruščov u
příležitosti této návštěvy pronesl významný projev o některých závažných otázkách mezinárodního
socialistického hnutí i mezinárodní politiky. Byli to mezi jiným otázka Německa a uzavření mírové
smlouvy, vyslovil se k otázce Kypru, Vietnamu, Konga, Laosu i Kuby. Národy bojující za svou svobodu
naleznou vždy podporu Soc. svazu i celého socialistického tábora. Varovná slova s. Chruščova na
válečné štváče zapůsobila. Poslední stisky rukou, poslední pozdravy s. Chruščov 1. tajemník a
předseda rady ministrů SSJR odcházejí. Máme ještě v živé paměti jeho návštěvu ve Skandinávii.
Moudrá a vtipná přirovnání, přátelský úsměv a vášnivý a znamenitý postoj při obhajobě věci míru a
socialismu, tak jsme ho znali a tak si uchováme v živé paměti. Byla to významná osobnost, byl to
člověk odvážný a přímý, který se nebál odhalit i deformace sovětské společnosti, způsobené v údobí
kultu. Život jde dál. Nové sovětské vedení má důvěru sov. lidu. Otázky související s odchodem s.
Chruščova byly i navíc projednány se všemi komunistickými stranami. Čekáme na další zprávy o jeho
osudu. Československý lid mu přeje hodně zdraví a síly, jakož i spokojené stáří.

73)
Další úspěch sovětských kosmonautů byl zaznamenán dne 12. října, kdy na oběžnou dráhu byl
vypuštěn koráb „Voschod 1“ se třemi kosmonauty. Oběžná dráha 90,1 minut, výška 178 km a 409
km. Byli to Vladimír Komarov, velitel, Boris Jegorov a Konstantin Feoktislov. Tento let ukončil pokusy
s prototypy družicových lodí a zkoušky prokázaly, že člověk může v kosmu žít. Tento let potvrzuje
postupné zabydlování kosmického prostoru a je prvním krůčkem k vyslání výzkumné stanice kolem
země a přistání na planetách. Ukázalo, se že po osmi až dvanácti hodinách kosmického letu se lidský
organismus částečně adaptuje a přizpůsobí se stavu beztíže. A lavina dotazů se dala do pohybu. Co
bude dalším cílem sovětských kosmonautů? Kosmonautika bez ohledu na tuto otázku pohání
neustále vývoj vědy a techniky kupředu. Kosmonautika je dalším stupněm lidské kultury, epochy,
která vynese civilizaci na vyšší úroveň. Celý svět sledoval na obrazovkách televizorů odvážný let
těchto hrdinů a byl také svědkem jejich triumfální cesty Moskvou. Plným právem jim patří ta nejvyšší
sov. vyznamenání, plným právem jim přísluší náš obdiv a láska. Tak je to zase sov. svaz, který popsal
další vítězné listy o letu člověka do vesmíru, o letu, který je příslibem blízké budoucnosti.

74)
Volby v Anglii:
Dne 17. října došlo v Anglii k volbám, které přinesly vítězství straně Labour Party. Do čela této vlády
se dostává předseda této strany Harold Wilson, profesor, který studoval v Oxfordu a od roku 1945 je

politicky činným. Ve straně se řadil k levici a dá se čekat, že tato volba bude mít ohlas i v zahraniční
politice Anglie, hlavně ve směru na Sovětský svaz. Ve volbách byla Konservativní strana malou
většinou poražena a její předseda lord Home, známý jako průvodce Chamberleina v Mnichově roku
1938, odstoupil.

Volby ve Spojených státech USA:
V listopadu došlo v USA k volbám, kterým předcházel dlouhý volební boj mezi demokraty a
republikány. Republikánský kandidát Goldwarter svou fašistickou a demagogickou propagandou
odradil americké voliče, kteří dali přednost Demokratickému kandidátu Johnsonovi, který po smrti
Kennedyho nastoupil do úřadu prezidenta. Mezi oběma stranami sice není žádný podstatný rozdíl,
ale citlivý americký volič nechce býti zatažen do žádného dobrodružství. Johnson vyhrál svým heslem
„Boj proti chudobě, blahobyt a mír“! Volba Johnsona za prezidenta nepochybně se projeví v jeho
aktivnějším přístupu k řešení mezinárodních otázek. Goldwarter pro katastrofální porážce na čas
ustoupil do pozadí.

75)
XVIII. Olympijské hry v Tokiu:
„Sport je zábava silných, nebo těch, kdo se jimi chtějí stát – fyzicky i morálně. Zahrnuje proto sílu,
vybočení z míry, nerozvážnost. Nic by ho neubilo tak bezpečně jako úsilí spoutat ho umíněností, jež
odporuje jeho podstatě.“ (Pier de Coubertin) Od 11. října byly denně přenášeny prostřednictvím
americké družice reportáže z Tokia, kde jsme se zápalem a nadějí přihlíželi úsilí našich sportovců.
Tokio těchto dnů zářilo dokonalostí a výstavba jeho sportovního zařízení a úprava města, včetně
dopravy a organizace snese každou kritiku. Olympijské hry jsou dramatické, neboť v několika
desetinách vteřiny jsou pohřbeny naděje, jimiž předcházela tvrdá příprava, dlouholeté odříkání a
čekání. Naši sportovci obstáli čestně. Patří mezi ně Věra Čáslavská, H. Zdražila, Daněk, Odložil i
vítězství našich fotbalistů. ČSSR se tak zařadila na přední místo ve světě. Znovu bylo těmito hrami
upevněno přátelství mezi národy, které je základem mírového života. Olympijské ohně uhasly, ale
dlouho budeme ještě vzpomínat na tyto dny.

Úmrtí min. předsedy Indie Džaváharlal Néhrú dne 27. 5. hluboce ve světě zapůsobilo. Zemřel
představitel 450 miliónů Indické republiky, která se po dlouholetých bojích osvobodila od anglické
nadvlády. Néhrú navštívil i naši zemi. Všude ve světě ho znali jako moudrého a uvážlivého politika,
jehož směr mírového soužití byl přijatelný každému. Tento osvícený muž pracoval až 14 hodin denně,
přijímal návštěvníky z celé Indie, radil a pomáhal. Více jak 50 let stál Néhrú v čele boje indického lidu,

kterému dopomohl v roce 1947 k vítězství. Smrtí toho velikého muže ztrácíme dobrého přítele
našeho lidu a Indie největšího bojovníka za svobodu indického lidu.

76)
Světová konference o obchodu OSN byla zahájena 23. března v New – Yorku. Dlouholetá studená
válka nakupila ledy mezi vztahy národů ve světě. Lidstvo však potřebuje mír. Základem dorozumění
mezi národy je obchod. Embargo USA a jeho spojenců se ukazují býti neúčinná. Tato konference
vytýčila rámcové zásady mezinárodnímu obchodu a přispěla podstatně k uvolnění napětí. Západní
státy přes nátlak USA obchodují se Soc. táborem. Je to Francie, Anglie, Itálie, Japonsko a další, které
prolomily ledy a začínají uzavírat i dlouhodobé obchodní dohody. I naše republika začíná navazovat
širší obchodní styky se Západem. Důkazem toho je návštěva našich představitelů ve Francii, Anglii a
obchodně – politické jednání se Záp. Německem. Kladně se to projevuje i zvýšením obchodu
kapitalistických států s Kubou.

Problémy mezinár. dělnického hnutí
Během celého roku neutichla polemika komunistické strany Číny, kde ústy předních představitelů je
napadána KSSS a osoba s. Chruščova. Tato polemika vyvolala celou řadu ostrých závěrů, které jsou ke
škodě jednotě komunistického hnutí.

77)
Tato průhledná kampaň podporována komunisty Albánie, Koree, Japonska a dalších stran má za cíl
převzít vedení v mezinárodním dělnickém hnutí, s cílem rozbít jednotu hnutí. Převážná většina
dělnických stran tyto rozbíječské akce odsuzuje a je slyšet hlasy, které volají po svolání Konference
dělnických stran, která má odstranit rozkol a utlumit polemiku. Otevřené listy KS Číny ostře napadají
SSSR, odsuzují jeho mírovou politiku a zaujímají negativní stanovisko k jeho vedoucímu postavení.
V otázce války pak prosazují čínští představitelé názory, které musí býti každému z nás cizí. Zdá se, že
odstoupením s. Chruščova ostrá polemika poněkud ustala a byli to čínští komunisté, kteří jako první
zaslali nové sov. vládě svá blahopřání. Ke konci roku došlo k prvnímu výbuchu atomové bomby
v Číně, což vyvolalo hlavně v Asii silné rozhořčení.

Mraky na mezinárodním nebi vyvolaly v průběhu roku boje mezi Řeky a Turky na Kypru. Extrémní
turecké skupiny volají po oddělení z Kyperské republiky. Arcibiskup Makavias se snažil nepokoje
urovnat, ale bez výsledku. Jelikož boje dosáhly velkých rozměrů, došlo na žádost Kyperské vlády
k vyslání vojsk OSN na Kypr. Situace se po tureckém bombardování značně přiostřila, ale zdá se, že

zásahem SSJR došlo k uklidnění. Každopádně přinesly tyto boje rozkol mezi členy NATO, hlavně mezi
Řeckem a Tureckem. Nejvíce ovšem doplatí na stav lid Kypru.

78)
Znovu Tshombe začíná v Kongu ovlivňovat situaci. Čtvrté osvobození Konga zastihuje zemi v těžké
krizi. Přestože Kasavubova vláda je 3 roky u vedení, je hospodářský rozvrat dokonalý. Belgičané, kteří
v roce 1970 uprchli, se skoro všichni vrátili a nešetří peníze na zasévání rozkolu. Lumumbův
spolupracovník Gizenga dlouhá léta vězněn, je propuštěn. Ostrá -partizánská válka ve východní části
země, nabývala na síle. Imperialisté znovu nastrčili Tshombeho, vraha Lumumby, aby zasáhl. A tak
konec roku je zmáčen krví a těžkými, jakož i utrpením lidu. Bílí žoldáci pálí a vraždí. Lid Afriky
protestuje nejen u OSN, ale chce i se zbraní v rukou pomoci k nastolení míru v zemi.

Mladými africkými státy lomcuje revoluce. Nemine skoro týden, aby v některé zemi, která změnila
mapu světa v posledních letech, se nestřílelo. Série politických atentátů na ghanského prezidenta
Nkmuaba; zavraždění prezidenta Toga Olympia; státní převrat v Dahomé; zatčení předsedy vlády
Senegalu, pokračující občanská válka v Kamerunu, pokus o státní převrat v Čadu; revoluce
v brazilském Kongu; revoluce v Zanzibaru, vojenská vzpoura v Tanganicích, Ugandě a Keni – to je jen
strohý výpočet bojů v Africe. Imperialistům, kteří tyto boje podněcují, tak slouží za záminku ke
tvrzení, že africké národy ještě nejsou si schopny vládnout. A tak v krvi a obětech se rodí svoboda
černého světadílu.

79)
Intervence v Kongu, v níž mají prsty západní státy je ostře odsuzována. Afrika se však již sjednocuje a
blízká budoucnost ukáže, že imperialisté již nebudou beztrestně strkat prsty do problémů, do kterých
jim nic není.

V Jižním Vietnamu zuří během celého roku tvrdé a těžké boje. Spojené státy americké přísnou
intervencí ničí zemi pod heslem boje proti komunismu. Tvoří se strategické vesnice, lid je vyháněn ze
svých domovů, bombami a napalmem se ničí úroda a vraždy a násilí jsou na denním pořádku.
Americké vládnoucí loutky v zemi se střídají, v zemi vládne nepokoj a roste revoluční odhodlání. Stále
silněji útočí partyzánské jednotky na vládní a americké pozice. Došlo i k napadení Severního
Vietnamu ze strany USA. Americká dolarová pomoc však nevyřeší vzniklé problémy a je již dnes jasné,
že vojensky se situace nevyřeší.

Situace v atlantické alianci i NATO přes četné ujišťování představitelů těchto zemí není nijak růžová.
Očividně je to Francie, která se odklání od USA a vytváří v Evropě a ve světě protiváhu americkým
stranám. Návštěva de Gaulla v zemích Latinské Ameriky to plně potvrzuje. Taktéž úsilí Francie ve
změně na získání podpory NSR je průzračné. Je to obchod něco za něco. Bonn chce atom. zbraně a
násilné sloučení Německa. De Gaulle váhá. Amerika nevraživě přihlíží.

80)
Západní Německo se pohybuje mezi USA a Francií. Jakékoliv jednoznačné stanovisko nedává. Chce
těžit. Má k tomu předpoklady. Tak zvaný hospodářský zázrak je na vrcholu. Německý kapitál a
výrobky pronikají do světa. Nevraživě se dívá Anglie, Francie, Amerika a další. Hospodářská integrace
má své problémy, i když je vážnou výstrahou našemu úsilí v rámci RVHP. Dravci číhají na novou kořist.
Navenek jednotní, ale uvnitř plni rozporů a bojů. Francie jako první země Západu navazuje
diplomatické styky s Čínou! Sensace a zase boj. Došlo k volbám v Řecku, kde přišla k moci umírněná
pravice. Zde ze rýsují zlepšené vztahy k soc. zemím. Itálie dostala soc. demokratického prezidenta;
čilý diplomatický ruch mezi Záp. státy svědčí o úsilí zformovat blok do jakés takés jednotky. Dochází
k dalším dohodám o propustky k návštěvě obou částí Berlína, i když revanšistické rejdy neumlkly.
V Záp. Německu se chystají na volební boj. Sociální demokracie vítězí v celé řadě měst, bude však
záležet na cílech strany v příštích volbách.

I mezi našimi zeměmi dochází k čilé výměně názorů a osobní návštěvy čelních představitelů se
vzájemně střídají. Náš prezident navštívil Jugoslávii, Maďarsko a SSJR a další. Nové vztahy mezi našimi
státy se po všech stránkách upevňují. Hospodářská integrace RVHP se těžko rodí, je ale nanejvýše
nutná. Jiné cesta není a nebude.

81)
Procesy proti válečným zločincům a vrahům koncentračním táborům probíhají v mnoha městech
Německa. Otřesná svědectví sta svědků, mezi nimi i našich ještě jednou oživují bestiální zločiny
v Osvětimi, Birkenau, Dachau a dalších. Milióny obětí volají: Nikdy více člověk člověku vlkem!
Spravedlivý trest není vyvolán touhou po pomstě. Ať neunikne ani jeden z těchto zločinců
spravedlnosti, i když NSR slyšíme hlasy, které chtějí v květnu 1965 se spravedlivými soudy končit.
Protesty z celého světa snad si získají váhu a spravedlnost zasáhne všude tam, kde je toho třeba.

Volba prezidenta republiky. Dne 12. listopadu došlo ve starobylých sálech pražského hradu k volbě
prezidenta republiky. Funkční činnost dosavadního prezidenta a 1. tajemníka KSČ s. Ant. Novotného
se dle Ústavy končila. Na návrh všech organizací byl ústy s. Laštovičky znovu navržen a všemi

přítomnými jednomyslně zvolen Antonín Novotný na další funkční období prezidentem
československé socialistické republiky. Nový prezident složil Ústavou předepsaný slib. Volbou
prezidenta republiky se v tomto roce dovršil veliký politický úkol. Novými volbami zvolený parlament
a doplněna vláda tak jednoznačně dokumentují snahu a odhodlání upevňovat v naší zemi socialistický
řád, rozmnožovat bohatství země ku prospěchu vlasti a každého jejího občana.

82)
Místní národní výbor se připravoval na volby. Již delší dobu pracovala v místě komise NF, která pod
předsednictvím s. Karla Gillara sbírala návrhy od složek a připravovala kandidátku. Po zkušenostech z
práce starého národního výboru bylo dohodnuto, že nový národní výbor bude omlazen. Byla
současně zhodnocena práce starých členů NV a na zasedání rady a pléna po dohodě s vesnickou
organizací bylo určeno, kdo zůstane v novém, zvoleném orgánu. Tato práce jistě nebyla lehká,
uvážíme-li, že mnozí lidé rádi kritizují, ale jakmile se jim dá možnost k spolupráci, tu najednou vidíme,
že nemají čas, že jsou nemocni, že tomu nerozumní a další a další důvody snesou k tomu, aby měli
pokoj. Ale u piva tam mají řečí; tam jsou tvořeny smělé plány na vedení obce, tam se staví akce a
perspektiva, o kterém se ani největšímu snílku nezdá. Tak už to jednou na tom světě bývá a má
pravdu staré přísloví, které říká, že je těžko býti prorokem ve vlastní zemi. Jednotlivé složky NF
navrhly své kandidáty, tito byli schváleni na členských schůzí a pak byli místní volební komisí
zaregistrováni. U starých členů NV nebyli stavěni náhradnicí; u nových členů kandidovali za každý
obvod dva. Současně se volili poslanci okresního a krajského nár. výboru, poslanci nár. shromáždění a
soudci z lidu. Před volbami se v obci rozvíjela čilá schůzová činnost.

83)
Představovali se jednotliví poslanci a až na 3 připomínky nebylo v zásadě nic na návrhu volební
komise změněno. Nový národní výbor předstupoval před voliče s akčním programem, který jistě
s ohledem na budoucí finanční možnosti je velmi labilní. Tak v neděli dne 14. června došlo k volbám.
Obec byla jako obvykle rozdělena do tří volebních obvodů. Stará škola, zámek a škola na Borové.
Volební místnosti byly vyzdobeny a za stoly seděli členové volebních komisí, kteří registrovali příchod
občanů, vydávali jim kand. lístky a celkem jim do voleb nezasahovali. Přesto, že v místnosti byla
zástěna, jen velmi málo občanů této použilo. V neděli časně ráno hrála ve vesnici hudba budíček.
Celkem se i počasí velmi vydařilo. V každém volební místnosti byl zmocněnec okresu, který podával
zprávy o průběhu voleb na okres.

Celkem bylo v místě zapsáno voličů

2035.

z toho žen

1020

vydáno hlas. lístků

2033

Obec byla rozdělena do 34 volebních obvodů, z toho 7 na osadě Borová.
Celkem bylo odevzdáno platných hlasů

2028.

Hlasovalo proti

8.

V průběhu voleb nedošlo k žádným rušivým vlivům. Tak komise mohla v 17 hodin přistoupit k sčítání
volební urny, jakož i přítomných uren (navštěvovali se nemocní) a započalo sčítání hlasů. V 18 hodin
pak byly známy výsledky voleb.

84)
Do národního shromáždění byla v naší obci zvolena s. Marie Miková, pracovnice KVKSČ, původní
povolání dělnice. S. Miková se představila na předvolební schůzi, kde byla velmi dobře přijata.
V místě i okolí je velmi dobře známá, neboť pracovala dlouho na OVKSČ v Hlučíně. Zvláště dobře je
známa zemědělským ženám.

Do krajského nár. výboru byl našimi voliči zvolen s. Vilibald Sebrala, dispečer MSA, ref. Dolní Benešov.
Je to rodák z Bohuslavic; byl taktéž kladně přijat na volebních schůzích. Po volbách se několikráte
dostavil do schůzí MNV.

Jako poslanci ONV byli zvoleni:
s. Marie Burianová, členka JZD, velmi aktivní a obětavá soudružka, která si získala zásluhy v udržování
lidových tradic a folklóru. Pracovala i v posledním ONV velmi aktivně a má naši plnou důvěru.
s. Ing. Rudolf Hluchník byl navržen na místo s. Pavla Herudka, který nebyl schůzí přijat. Ing. Hluchník
pracuje jako mechanisátor STS v Opavě. Je to mladý, aktivní a nadějný pracovník. Bydlí na osadě
Borová.
Do místního národního výboru byli podle odvodu zvoleni:
1. Herudek Emil, ved. výroby inv. družstva v Opavě
2. Benešová Helena, dělnice závodu Juta
3. Jarolím Jindřich, soustružník MSA Dol. Benešov
4.

Kašný Richard, zámečník Juta Bolatice

5. Kretek Karel, šamotář, VŽKG
6. Bufka Jaroslav, dělník, MSA Dol. Benešov
7. Řehánek Max, horník důchodce
33. Ing. Blahetka Adolf, tech. úředník

85)
8. Slivka Rudolf, učitel ZDŠ Kobeřice
9. Sněhota Heřman, tiskař, Slezské tisk. záv. Opava
10. Engliš Josef, zedník, Pozemní stavby v Ostravě
11. Harazim Karel, zedník, nositel Čsl. ceny míru
12. Solich Josef, zedník důchodce
13. Šoltys Osvald, ved. drůbež. podniku Kravaře
14. Krejčiřík Ludvík, učitel ZDŠ Bolatice
15. Harazim Teodor, hutník VŽKG
16. Vavřínek Josef, zaměstnanec MNV Bolatice
17. Ruský Manfred, stav. technik
18. Thiemel Josef, technik PJO Ostrava
19. Zajíček Josef, strojvůdce, žel. Depo Ostrava
20. Šoltys Gerhard, soustružník Ostroj Opava
21. Fojtík Jan, předseda ZVROH Juta Bolatice
22. Sněhota Adolf, stav. technik Bytostav Ostrava
23. Duda Adolf, zámečník Juta Bolatice
24. Hertel Leopold, dosavadní předseda MNV
25. Kolek Evald, dlažd. mistr
26. Sněhota Karel, dosavadní tajemník MNV
27. Miketa Leo, horník Borová
28. Sněhotová Eliška, v domácnosti Borová
29. Rataj Richard, mistr Juta Bolatice
30. Fojtík Adolf, stav. technik PJO Ostrava
31. Ďurkáč Josef, soustružník MSA Dol. Benešov
32. Herudek Max, stav. technik Borová
34. Sněhota Alfréd, horník Borová
Po volbách se sešla ustavující schůze nového NV, která zvolila nový NV v tomto složení:

86)
Rada místního nár. výboru:
Leopold Hertel, předseda nár. výboru
Sněhota Karel, tajemník a předseda Komise veř. pořádku
Herudek Max, nám. předsedy a předseda Komise stavební
Šoltys Osvald, předseda komise finanční

Thiemel Josef

školské a kulturní

Šoltys Gerhard

sociální a zdravotní

Vavřínek Josef

zemědělské

Sněhota Adolf

pro služby obyvatelstvu

Dřerkáč Josef

bytové

Solich Josef

místní obchod

Ing. Blahetka Adolf

plánovací

Plénum nár. výboru se scházívá pravidelně alespoň jednou za měsíc. Jinak komise NV mají plnou
pravomoc a aby mohly lépe rozhodovat, jsou posíleny aktivisty z řad starých členů MNV a občany.
Rada národního výboru se scházívá pravidelně 14ti denně. Národní výbor při hodnocení práce dne
28.12 přijal na svém plenárním zasedání usnesení pro zlepšení práce jednotlivých komisí. Byli
vyměněni někteří členové komise.

Činnost národního výboru se převážně zaměřuje na plnění úkolů v zeměď. výrobě. V místě je ještě
silně zastoupen soukromý sektor, neboť v posledních letech nedošlo v držbě půdy k žádným
zásadním změnám, má nár. výbor těžší práci. Zajištění zemědělské výroby je rozložením do mnoha
zeměď. závodu značně ztíženo. Přesto se obec jako celek na tomto úseku čestně vypořádala. Nový
nár. výbor stojí před celou řadou těžkých problémů. Ještě dnes se projevují v místě pozůstatky
ostrých bojů o socializaci.

87)
V těchto letech veřejně prospěšná práce v obci upadla. Lidé byli rozliti a úzké příbuzenské svazky
v obci se plně projevovaly při jakékoliv represi vůči některému zemědělci. Tato situace našla svou
odezvu v pasivitě občanů. Občané obrazně zalezli do ulit a žádná akce je nepřivedla k projevu.
Obdobné to bylo i na schůzích; lidé mlčeli a bylo jim všechno jedno. Jen velmi pozvolně se překonává
nedůvěra občanů a velmi těžko se přitahují k práci. Toto dědictví převzal nový národní výbor, který
není, až na výjimky zatížen minulosti. To snad pomůže a práce MNV se bude postupně lepšit.

Přes veškeré úsilí se nepodařilo ani v tomto roce zajistit alespoň dokumentaci pro místní kanalizaci.
Stav je velmi neuspokojivý, neboť otevřená a zabahněná obecní kanalizace je semeništěm možné
nákazy a hmyzu. Ani tak zv.“Suez“ není ještě dokončen, takže položená kanalizace se zaváží a čistící
pokusy provedeny v tomto roce nemají trvalý úspěch. Dalším problémem jsou místní vozovky, polní
cesty a navíc také domovní kanalizace. Přes značné potíže se podařilo MNV v rámci údržby upravit
cestu K prodejně Jednoty na Borové, upravit ulici severně od hospody pí. Beldové a taktéž zpevnit

cestu z Nádraží směrem západním na nové sídliště. Veškeré další nutné práce jsou ovšem
znemožněny přídělem finančních prostředků z ONV. Z akce „Z“ bylo z počátku přiděleno okresem
50.000 Kčs. V říjnu pak dalších 45.000 Kčs.

88)
Za tuto částku byla na hřišti TJ. Sokol Bolatice zahájena výstavba šaten; tato byla ke konci roku díky
obětavosti především starších členů zhruba dokončena. Hodnota díla 160.000 Kčs.

Dále provedli členové Zahrádkářského spolku úpravu prostranství MNV, výsadbu okrasných keřů a
vyčistění příkopu.

Velmi příkladně si počínal bolatický farář, který zorganizoval několik větších brigád, sám je osobně
organizoval i pracoval, čímž dal MNV dobrý příklad.

Dobrých výsledků dosáhl nár. výbor při pomoci místnímu JZD, hlavně při okopávce a sklizni cukrovky,
ve žních a při sklizni brambor.

V tomto roce se značně zlepšila účast občanů na veřejných schůzích. Dobrý příklad dal zase místní
farář, který se i osobně účastní diskuse.

Přes veškeré úsilí se nepodařilo obsadit místo údržbáře obecních cest a kanalizace, čímž obec silně
trpí. Špatný stav obecních silnic, hlavně Padoly a ulice Svobody je příčinou stále kritiky veřejnosti.
Hlavně po deštích je zde plno bahna a bláta. Obdobně vyhlížejí všechny boční uličky, které jsou
nezpevněné a hlavně po dešti jsou neschůdné. Kámen dovezený v minulých letech MNV se postupně
ztrácel a místní „zlodějíčkové“ ho využili na opravu rodinných domků, na novostavby ap.

Místní občané uzavřeli na zkrášlení obce celou řadu hodnotných závazků. Nejvíce ovšem každý
pracuje kolem svého domku, plotu a v zahradě.

Celkem bylo uzavřeno 1.398 závazků a bylo při nich odpracováno 9.172 hodin. Na údržbě
soukromého majetku bylo odpracováno dle vydaných stavebních povolení celkem 27.715 hodin.

89)
Jedná se o práce na fasádách, plotech, rekonstrukcí a novostavbách rodinných domků ap. Obec
Bolatice čítá k dnešnímu dni 3.312 obyvatel. Obec má 680 obytných domů. Z toho Bolatice 529 a 9

nových. Osada Borová 133 a 9 nových. V tomto roce bylo postaveno 9 rodinných domků.
Rekonstrukce domků s výměnou oken provedeno 12 př. Dále bylo zhotoveno 10 fasád, postaveny 2
verandy, 3 garáže, 21 plotů, 11 studní, 14 hospodářských budov, 3 prádelny. Rozbourány 4 objekty.

Stojí za zmínku, že místní občan Jan Michalík postavil výhradně pro svou ženu na dvorku své usedlosti
koupaliště, pěkný to bazén, který slouží navíc i místním klukům při dodržení zásad hygieny k osvěžení.
Vzorný manžel, příklad mnohým!

Sběr odpadových surovin:
Železný šrot

10.287 kg

papír

1.350 “

textil

1.000 “

kosti

300 “

I zde zajistil bolatický farář brigádu na odvoz šrotu z místa, které hyzdilo celou vesnici. O sběr šrotu se
i nadále stará s. Robert Vaněk.

Zaměstnanci MNV:
Soudružka Kolarčíková odešla na mateř. dovolenou; na její místo nastoupila pí. Sněhotová. Dále je
tam pí. Běláková, Josef Vavřínek a matrikářka pí. Heisigová. Mimo to je uvolněn předseda a tajemník.
Úklid na obci provádí pí. Kořístková, neboť pí. Kalusová odešla do důchodu.
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Údaje o pohybu obyvatelstva:
Naše obec čítá 3 328 obyvatel. Celkem se narodilo 80 dětí, z toho 78 mimo obec. Bylo uzavřeno 23
sňatků. Zemřelo celkem 23 osob, z toho 6 úmrtí mimo obec.

Velmi kladně hodnotím činnost sboru pro občanské záležitosti, která se projevuje zápisem občánkům
a hlavně gratulací slavným občanům spojenou vždy s menším dárkem. Mimo to oslavili tito manželé
svou zlatou svatbu: Rudolf a Anna Vodákovi, Bolatice Padoly, Bedřich a Ludvína Navrathovi, Bolatice,
Nádražní. V tomto roce zemřel i významný občan p. Emil Muschalek, typická to vesnická postava.

Volby soudců z lidu:
Současně s volbami do NV probíhala i volba soudců z povolání a lidu. Jako soudce z povolání byl
zvolen známý Dr. V. Břichnáč. Za soudce z lidu zvoleni: Slaný Adolf, Teuer Osvald, Stuchlíková
Hedvika, Vitásková Anna, Andělová Hilda a Herudek Pavel.

Hospodaření MNV:
Úhrn výdajů MNV činil 781.449,87 Kčs. Celkem byl překročen o 30.649,87 Kčs. Národní výbor
hospodařil díky dobré práci finanční komise dobře. Celkový příjem MNV činil 794.074,40 Kčs.
Položka příjmová sestává:

Daň z příjmu obyvatelstva

Kčs

3.269

“

zemědělská

“

904.804,02

“

domovní

“

78.754

Správní poplatky

“

15.825

Vodní hospodářství

“

1.960,80

Doprava

“

1.337,50

Stravné ve škol. jídelnách

“

111.108,70

Tržba kina

“

Vnitřní správa

“

697,12

Bytové hospodářství

“

10.694,80

Neplac. služby

“

600

56.048

Ostatní příjmy, výmlat štěrk 46.235,42. Celkový příjem činil Kčs 651.278,41. Zbytek na úhrn výdajů
byl uhrazen z vyššího rozpočtu.

Výdaje byly čerpány takto:
Akce „Z“ výstavba šaten

Kčs

91.367,18

Místní komunikace

“

90.106,04

Mateřská škola

“

25.255,55

Zákl. devítiletá škola

“

77.152,42

Školní jídelna

“

175.442,88

Školní poličky pro žáky

“

10.633,75

Osvětová činnost

“

4.032,16

Kino

“

27.532,60

Požární ochrana

“

9.905,40

Sbor pro obč. záležitosti

“

2.239,70

Správa nár. výboru

“

63.596,97

Speciální zabezpečení

“

24.500

Ostatní činnost - výmlat ap.

“

49.225,02

Obytné domy

“

16.471,70

Těchto několik čísel dokazuje, že správa nár. výboru zasahuje do širších oblastí veřejného života a je
nutno ocenit snahu aktivit národního výboru, že dovedl svěřené prostředky řádně využít. V nové
finanční komisi se velmi dobře uvedl její předseda Osvald Šoltys.
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Stav hospodářského zvířectva k 31.12.1964
Soukromý sektor:

Záhumenkáři:

Skot

350 ks

9 ks

z toho krav

196 “

7 ks

Vepři

345 “

22 “

z toho prasnic

18 “

-

3.256 “

261 “

Husy

289 “

24 “

Kachny

14 “

3“

Kruty

9“

-

Kozy

434 “

23 “

Slepice

Stav hosp. zvířectva u EC JZD, středisko Bolatice jsou součástí přehledu EC.
Plán dodávek a jejich plnění: (soukromý sektor)
Druh:

Plán:

Plnění:

%

obilí

870 q

758 q

85

brambory

983 “

966 q

98

cukrovka
maso celkem

11.238 “
500,2 q

7.935 q
560 q

mléko

252.100 l

257.895 l

vejce

196 720 ks

208.417 ks

75
112
102
106%

Záhumenkáři:
mléko

6.900 l

vejce

13.650 ks

10.172 l
12.259 ks

186 %
90%

Kromě toho splnili ještě někteří občané, kteří nemají dodávkové povinnosti. Nesplnění jmenovaných
úkolů bylo místními občany nahrazeno tzv. náhradním plněním. Nižší výnosy cukrovky jsou
důsledkem záplav a krup.

Průměrné ha výnosy:
pšenice

25 q/ha

cukr. řepa

200 q

žito

23 q

řepka

-

ječmen

24 q

seno

34 q

oves

23 q

brambory

140 q
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Letošní úroda je v průměru slabší; je to zaviněno špatným počasím, jako krupobitím, záplavou a
suchem. Vůbec lze v posledních letech pozorovat zajímavé přesuny. Jaro přichází velmi pozdě, i když
zima nebyla nijak zlá. U senoseče pak přichází většinou deštivé počasí, což se projevuje hlavně u
sklizně JZD, kde není dostatek prac. sil. Soukromí držitelé sklidí vždy kvalitní seno. Ve žních je
z počátku pěkné, ale pak přijde perioda dešťů, která posune ukončení žní až do konec srpna. Letos
byla velmi slabá bouřková činnost, přesto kroupy nadělaly značné škody. Podzim pak bývá velmi
pěkný, suchý, i když přišel již v polovině října první sníh. V celku byl podzim chladnější, než loni.

Denní teploty v I/64 v jednotl. dnech:
Měsíc

ráno/ odpol:

Dny:

Leden

6.I

17.I.

22.I.

31.I.

–8o/0o

–15o- -20o/-8o

-12o- -16o/-4o

-4o/+3o

Únor

-6o/+2o

-5o/+2o

-13o/+3o

0o/+5

Březen

-8o/-2o

-13o/-7o

-3o/+8o

+2o/+6o

Vánoce byly pěkně bílé, sníh se vcelku udržel až do konce roku. Sněhu bylo velmi málo, což se
projevilo zmenšením vláhy na polích.

Jedna zajímavá zvláštnost se velmi rozšířila v obci. Velká řada soukromých zemědělců si obstarala
starší traktory, se kterými si začínají obdělávat své pozemky. O vstup do JZD nechce velká jich část ani
slyšet. Soukromý sektor se značně zkonsolidoval, hlavně v živočišné výrobě, samozřejmě až na
některé notorické neplatiče jako Kupka Fr., Řehánková Marie ap.

94)
Počet osob trvale v zem. činných:
V tabulce rozvádím strukturu osob činných v zemědělství trvale. Skladba je velmi nepřeznívá; daleko
horší je to však u JZD, kde se potřeba pokrývá jen z brigádníků.

Mnoho soukromých zemědělců si postavilo v posledních letech obytné domy. Jsou to: Ondruf,
Kolarčík Emil, Kupka Fr., Nevřela Matěj, Teuer Josef, Řehánek Jan. Svědčí to o určitém hmotném
vzestupu, i když daňové zatížení u nich je značné. Soukromý sektor je převážně zajišťován ženami a
lidmi značně přestárlými. Každým rokem je přímo katastrofální únik do průmyslu, hlavně do Ostravy.
Mnoho žen se umístilo v závodě Juta v souvislosti s rozšířením výroby. Výhodou tohoto sektoru však
je, hlavně u menších držitelů, že ve špičkových pracích mají dostatek sil, neboť pomáhá každý rodinný
příslušník. Po pravdě řečeno je ekonomická úroveň jen některých zemědělských závodů dobrá,
ostatní to dělají na přilepšení a někteří ze vzdoru. Při omezení změn v THP však se začínají
zemědělské závody konsolidovat.

V místě bylo provedeno celkem 430 domácích porážek, což představuje značné nadlepšení
zásobování obyvatel.

Ekonomický celek – přehled plnění:
Druh:

Plán:

Plnění:

%

Maso celkem

2860 q

2952 q

103%

Jateční skot

800 q

1118 q

140%

Jateční vepři

1960 q

1716 q

87%

Mléko

790 tis. l

635 tis. l

80%

Vejce

685 tis.ks

583 tis. ks

85%

Ekonomický celek plán ani v rostlinné výrobě. Nepříznivě zapůsobilo počasí, hlavně v době žní a
sklizni cukrovky.
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To bylo vidět i ve středisku Bolatice, kde přes dobré vedení obětavým soudruhem Josefem Ratajem
došlo ke značným ztrátám. Dvoufázová sklizeň má své výhody, ale nedostatek kombajnů a hlavně
jejich velká poruchovost zavinila, že pokosené obilí bylo dlouhou dobu vystaveno dešti, čímž se
značně znehodnotilo. Jinak je takto zmechanizovaný průběh žní velmi úsporný na pracovní síly,

kterých je v místním JZD poskrovnu. I v těchto žních již byla těžká mechanizace řízena ústředně. Má
to své výhody, ale přináší sebou i značné časové ztráty. Chybou je také, že ústřední dílna je v Dol.
Benešově; menší opravy tím se prodlužují. JZD má t.č. již značnou mechanizaci, ale její využití je
nedostatečné; hlavně se potýkají s obsazením strojů a to pak již nelze přiblížit ke kvalifikaci. Životnost
strojů je velmi malá, nehledě na starší stojní park a přímo katastrofální nedostatek náhradních
součástí. V souvislosti s tím značně rostou náklady na údržbu strojů.
Finanční plán v rostlinné výrobě:

3,280.000 Kčs

Finanční skutečnost

2,620.000,-

Finanční plán v živoč. výrobě

5,500.000,-

Finanční skutečnost

5,250.000,-

Čerpání nákladů plán

4,155.000,-

Čerpání nákladů skutečnost

4,280.000,-

Plánová výroba vajec nebude splněna ani v příštím roce pro trvale neuspokojivý zdrav. stav nosnic.

96)
Taktéž bylo ONV v Opavě povoleno náhradní plnění za 100.000 l mléka skotem. Na plánovanou výši
jednotky se nedostává zhruba 1 Kčs. Toho času je výše PJ 12,80 Kčs. Tohoto výsledku bylo docíleno
tím, že došlo ke sníž. zem. daně a odkladu splátek na úvěry.

Hospodaření EC je neuspokojivé a je předmětem četných stížností a narážek družstevníků hlavně
v obci, kde před sloučením hospodařilo JZD velmi dobře a kde pracovní jednotka přesahovala i 20 Kčs.
Je třeba navíc dodat, že od založení JZD nebylo toto posíleno žádným přírůstkem pracovních sil, takže
ženy, které pracují v JZD od počátku, jsou dnes přestárlé a jedna po druhé družstvo opouštějí. Uvedu
jen namátkou dva případy: pí. Kramářová a Fusová, obě pro nemoc. A tak to chodí den ze dne. Mladé
ženy, které by v místě mohly pracovat, odcházejí do blízkých závodů. Na MNV je kolem odchodu
každé takové pracovní síly hodně přesvědčování, ale i pláče a křiku a výsledek je ten, že žena odchází.
Tento stav je povážlivý. Třeba obdivovat odvahu a přehled Josefa Rataje, který s nedostatkem
pracovních sil dovede přece dobře zajistit plánované úkoly. V některých lidech klesá odvaha a pak se
pije. Pijí, jak říkají na žal. Lidem v JZD je třeba pomoci. Třebas ženy v živočišné výrobně v kravíně. Tyto
obětavé pracovnice nemají prakticky celý rok ani chvilku volna pro sebe. O nějaké delší dovolené se
jim může jenom zdáti. Snad nějaká ta pouť k Panně Marii a to je vše.

97)
Za takového stavu tam nikoho nedostaneme. Ale řešit se to nějak musí. Různá opatření však se
problémů dotýkají jenom pozvolně a neřeší to zásadní. Hlavně naše oblast, kde Ostrava přímo požírá

pracovní síly. Je jasné, že každý jde tam, kde to má lepší. A to zemědělství, ten základ našeho života,
nějak nejde rychle kupředu. Pro porovnání uvedu tabulku celostátní úrovně zem. výroby v porovnání
s rokem 1936:

Na 1 ha zeměď. půdy připadá:
Plodina:

1936

1950

1955

1962

1963

zemin celkem q

7,1 q

6,6

7,3

8,1

8,1

chléb. obilí q

3,7

3,5

3,4

3,6

3,7

brambor q

14,5

11,1

10,9

6,9

9,1

cukrovky q

6,7

8,6

8,5

8,1

11,2

masa kg

81,1

108,4

106,2

137,9

138,1

mléka l

611,2

432

472,1

493,6

479

vejce ks

242,2

218,8

239,7

329,9

351,3

1964

Na jednu osobu trvale činnou v zemědělství připadá:
zemin celkem q

16,6

24

28,9

45,1

45,8

chléb. obilí q

8,6

12,8

13,4

19,8

20,9

brambor q

90,9

40,6

43,5

38,7

57,3

cukrovky q

14,3

31,3

33,8

45

63,2

masa kg

188,4

396,1

422,4

768,7

779,4

mléka l

1.428,4

1.578,2

1,878,6

2.751

2.703

vejce ks

566

799,4

953,7

1.838,7

1.982,4

Výsledky ale tabulky 2 jsou velmi dobré, uvážíme-li, že jsou v letech 1950 –1963 ubylo v zemědělství
562.000 osob. Proti předválečnému stavu je jistě o 61,3% méně.
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Celostátní přehled hosp. zvířectva
Skot

Prasata

Ovce

Drůbež

Průměr let
celkem

z toho krávy

celkem

z toho prasnic

celkem z toho slepic

1934 –1938

4.296

2.384

3.144

470

458

39.675

15.140

1955

4.041

2.096

4.771

549

1017

42.999

16.672

1961

4.387

2.047

5.962

628

646

59.750

20.430

1964

4.480

1.984

5.845

612

527

57.207

21.350

Tyto dva krátké přehledy myslím dostatečně charakterizují stav zemědělství. Obdobné je to i u nás
v místě. Pomoc místnímu JZD se uskutečňuje formou brigádnické výpomoci. Místní závod Juta účinně
pomáhá, ale musí navíc vysílat brigády i do Dol. Benešova, Zábřeha nebo Bohuslavic. V místě se
brigády z okresních zdrojů skoro vůbec neobjevují. Celoobecní závazek na pomoc zemědělství
vyjádřený kvůli porovnání v hodinách, celkem 12.075 hodin. Celkem bylo odpracováno 21.187 hod.

V jarních pracích z toho bylo odpracováno:

8.049 h.

Ve žňových

4.524 h.

V podzimních

8.614 h.

Postupným zlepšováním mechanizace a jejím využitím se bude snižovat i potřeba pracovníků. Tak
letos bylo 14 ha cukrovky sklizeno kombajnem. Bude žádoucí, aby se plocha strojní sklizně zvyšovala,
ovšem požadavek na stále kvalifikované síly stejně trvá. Závod Juta odpracoval na pomoc JZD 4.268
hodin. Malá byla pomoc společenských organizací, kde bylo odpracováno jen 120 h!

Kladem letošní práce byla její komplexnost. Všechny ostatní práce, jako vyvážka chlévské mrvy,
včetně zaorávky a zimní orby byly provedeny v agrotechnických lhůtách a lze očekávat, při příznivých
podmínkách dobrou sklizeň.

99)
Předsedou EC je i nadále s. Rud. Pyš. Z našich občanů zastává funkci zootechnika J. Max Sněhota.

Průměrné hektarové výnosy střediska JZD Bolatice:
V důsledku nepříznivého počasí byly i docílené výnosy nižší.
pšenice

30,5 q/ha

seno z orné půdy

65 q/ha

žito

16,5 “

seno luční

34 q

ječmen

20

“

tráva semeno Lipnice

oves

18

“

psineček bílý

2,5 “

cukrovka

270 “

kostřava

3

brambory

120 “

jetel

2,5 q

2,5 q/ha

“

Vedoucí střediska Josef Rataj byl u příležitosti ustanovení nového národního výboru vyznamenán okr.
vyznamenáním a byl ke konci roku navržen na vyšší vyznamenání. Ovšem takto bývá! Svět a

společnost dává diplomy, ale nikdo se už neptá, jak soudruhu žiješ, co tě trápí, co bys potřeboval
apod. A soudruh Rataj by si to opravdu zasloužil.

Počet osob trvale v zeměď. činných: (soukr. sektor)
Věkové rozvrstvení:

-

-

-

-

-

-

1903
1902-

1898
1897

dříve
1947

1943
1942

1923
1922

1908
1907

1903
1902

-

-

-

-

-

1

4

-

1

0,5 6

-

6

-

0,5 92

1

91

-

-

1

-

-

-

10

37

17

27

14

38

1

4

1

3

5

3

9

14

4

8

15

135

1

4

1

3

5

3

20

55

21

36

ha
Od

do 2 ha
Nad

2 52

ha
Celkem

150

100)
Podle předchozího zjištění je třeba ještě zaznamenat počet pomocníků po zaměstnání u soukromého
sektoru. Jedná se o 545 osob z toho 254 žen a 291 mužů.

Stav pracovních sil ve středisku JZD Bolatice:
Středisko obdělává 368,28 ha orné půdy, louky 24,04. Celkem tedy 392,32 ha. Oproti roku 1958 je
nárůst o 100 ha. Státní statek Moravec vrátil 40 ha půdy.
Mužských pracovních sil celkem

13 osob

Ženských

90 osob

V průměru vypomáhá 50 brigádníků povětšinou u rostlinné výroby. Družstevnice jsou zaměstnány jen
v živočišné. Ve 13 m. prac. silách jsou i traktoristé včetně vedoucího. V tomto roce zemřel náhle
družstevník Šoltys.

Průměrné stavy živočišné výroby:
Skotu celkem

320 ks

Slepice

2 550 ks

z toho dojnic

180 ks

Koně včetně hříbat

12ks

Vepři

300 ks

plemeni kozli

4ks

z toho prasnic

40 ks“

dříve

-

Do

Z toho

1923
1922

prac.

-

v ha

1943
1942

Celkem

ženy

-

Výměra

muži

1947

muži ženy

Výroba se však sleduje centrálně v rámci EC.

Poštovní úřad Bolatice je umístěn i nadále v zámku. Vedoucí poštovního úřadu s. Lamplotová
z Opavy. Dlouholetý doručovatel s. Valuga Adolf odešel do invalidního důchodu. U telefonní ústředny
není změn. Jako střediskový pošt. úřad je napojeno celkem 30 tf. účastníků. Automatizace není dosud
provedena. Celkem je 711 radiokoncesionátů, z toho 300 televizorů. Tisk denní v počtu 437 ks.
Časopisů 110 titulů. Byly přijaty dvě doručovatelky a to pí. Stavašová Helena a Teuerová Anděla.
Celkem je vyplaceno měsíčně důchodů

515

Jejich měsíční výše činí v Kč

268.721

101)
Školství:

Ředitel:

Základní devítiletá střední škola

Ludvík Zátopek

Post.

Chlapci

Dívky

Celkem Opožď.

roč.

Zaměst.

Nechodí

matky

do nábož.

Vycházejí:

Třídní učitel

1.A

14

13

27

-

11

-

-

Marie Lišková

1.B

14

12

26

1

10

-

-

Eva Horáková

2.A

15

15

30

2

12

-

-

Marie Březovská

2.B

11

17

28

2

14

2

-

Alena Davidová

3.A

13

18

31

1

14

2

-

Lucie Teuerová

3.B

15

17

32

2

21

1

-

Věra Zemanová

4.A

19

11

30

2

9

3

-

Jana Plachá

4.B

20

11

31

2

12

6

-

Ludm. Nováková

4.C

14

12

26

2

10

5

-

Marta Fišerová

5.A

15

17

32

5

13

5

-

5.B.

17

17

34

2

14

4

-

6.A

20

16

36

3

11

4

-

6.B

15

21

36

4

2

9

-

Oldř. Vrbka

7. A

17

16

33

5

13

4

-

Ludv. Krejčiřík

7.B

16

16

32

6

9

11

5

Dana Vodičková

8.A

17

13

30

3

6

-

3

Frant.
Kolarčíková
Věra Kučerová
Marc.
Januošková

Světla
Matoušková

8.B

17

12

29

3

15

-

3

Jiří Fišer

9.A

16

18

34

-

22

-

34

Zdena Vrbková

9.B

18

17

35

-

9

-

35

Milada Pečivová

167

160

327

21

140

29

-

136

129

265

24

105

28

80

303

289

592

45

245

57

80

1-5 p.
roč.
6-9 p.
roč.
Celkem

Zástupce ředitele Kubín Fran.

102)
Škola hodnotí žáky podle uvedeného klasifikačního řádu a to komplexně. Přehledná tabulka uvádí
prospěch:
Post.

Počet

roč.

žáků

Mají nedostat.

Prospěli

známky

Neprospěli
celkem

vyznam.

2.
Neprosp.

jazyk český

rušt.

stupeň
chování

1

53

51

-

2

2

-

2

-

2

58

57

-

1

1

-

-

-

3

63

59

-

4

2

-

2

-

4

87

84

-

3

2

-

2

-

5

66

62

9

4

4

-

2

-

1-5

327

313

9

14

11

-

8

-

6

72

70

19

2

2

-

-

-

7

65

65

14

-

-

-

-

-

8

59

59

11

-

-

-

-

-

9

69

69

16

-

-

-

-

-

6-9

265

263

60

2

2

-

-

-

1-9

592

576

69

16

13

-

8

-

Průměrná známka:
Jazyk český

2,5

Fyzika

Vlastivěda

2,4

Praktické cvič.

Matematika

2,5

Biologie

2,7
1,2
2

Na škole pracuje dobře pionýrská organizace, která má 12 kroužků: pěvecko – recitační, technický,
divadelní, baletní, turistický, přírodovědný, odbíjené, stolní tenis, kroužek dovedných rukou,
zdravotnický. Během roku byly uspořádány různé soutěže a turnaje i v okresním měřítku. Dále
probíhala soutěž o nejlepší 5ti členný kolektiv v lehké atletice. Turistický kroužek získal pod vedením
s. Vodičkové 107 odznaků v akci „100 jarních km“. Vydatná byla pomoc při sklizni brambor. Další
stovky hodin odpracováno u úklidu a úpravě prostranství kolem školy ap. V STM postoupilo 40 žáků
do okresního kola. Pěvecko-recitační kroužek vyplňuje všechny veřejné akce a oslavy. Zdravotní stav
je dobrý, taktéž stav fyzický.

103)
Funkci školního lékaře vykonává Dr. Kavan. Zubní lékař je s. Chnera z Dol. Benešova. Školník Kupka V.,
uklízečky: s. Breuerová, Hladíková, Schoberová, Vodáková; topič: s. Emil Kašný. Ve školní jídelně
pracují: vedoucí: s. Bočková, Fojtíková a 1 pomocná síla.

Práci naší školy hodnotíme velmi kladně. Pod vedením ředitele školy se tato velmi aktivně zapojuje
do veřejně prospěšných prací v místě a její výsledky jsou i po stránce výchovných výsledků velmi
dobré. Kladem je skutečnost, že se v místě udržuje poměrně vysoký stav trvale vyučujících učitelů
(14). Síly jsou většinou mladé, které se zaleknou prvních překážek. Okolí školy je velmi pěkně
upraveno; žáci dbají i o hroby čsl. vojáků a mohyly Rudoarmějců. I ve sběru odpadových surovin bylo
docíleno dobrých výsledků. Kladem školní výchovy je, že mládež má velmi dobrý poměr k technice a
po stránce tvořivosti je velmi dovedná. Potěšující je i stav, že stále větší počet rodičů projevuje živý
zájem o prospěch svých dětí. Dobrá je spolupráce se SRPŠ, předsedou je s. Herudek Emil.

Mateřská škola Bolatice:
Zdejší MŠ je celkem na potřebu a požadavky malá. I umístění je již t.č. nevyhovující. Celkem máme 3
oddělení a 72 dětí. Vedoucí školy: s. Drastíková. Učitelky: Martínková, Štenclová, Rašková, Tkačiková,
Šoltysová Eliška (zkrácený úvazek). Kuchyň: s. Poskočilová a Hilda Loskotová. Úklid: s. Kolarčíková
Lucie a Škrobánková Hel. Problém umístění dětí zaměst. matek nebude tedy v dohledné době
vyřešen.

104)
Škola na osadě Borová. Tato jednotřídní škola má 3 stupně.
I. stupeň má celkem

15 žáků

10 dívek (z toho).

II.

14

7

III.

21

11

Práce na této škole je lepší, ale zásluhou dobré práce dlouholetého zasloužilého ředitele a učitele s.
Bohuše Složila dosahuje velmi dobrých výsledků. Při přechodu dětí na školu do Bolatic nejsou žádné
nedostatky, naopak zdá se, že škola vychovává děti k větší samostatnosti. Do prázdnin učila na škole
s. Jitka Večeřová. Od 1.9 nastoupila za ní s. Ada Štěpánová a od 1. X. po jejím odchodu s. Vlasta
Helštýnová.

Klasifikace:

nedostatečná - počty

čeština

dostatečná

6

6

Předsedou SRPŠ je místní rodák Ing. Rudolf Hluchník. Ve školní knihovně je v průměru 110 knih.

Kulturní život:
Po této stránce se v obci mnoho nezměnilo. Naopak se zdá, že kultura v tom smyslu, jak ji známe
z minulosti, upadá. Nemáme v místě žádná div. představení, až na výjimky, která pořádá škola. Tím,
že rodiny vlastní televizory, omezuje se kultura na domácnost. Místní kino má průměrné návštěvy;
hlavně dobré filmy jsou přeplněny. Celonárodní akce jako MDŽ, 1. a 9. květen, osvobození obce a
výročí VŘSR, k tomu slavnosti zájmových složek - to je zhruba celý kulturní život vesnice.

Přitom jistě nelze upřít vedoucímu osvětové besedy s. Krejčiříkovi dobrou vůli a snahu. Záleží i to
v tom, že při volbách kulturních pracovníků, kteří tvoří jádro OB, nevěnují složky patřičnou pozornost
jejich výběru.

105)
Rozhodující vliv má však poměr mládeže ke kultuře a k veřejnému životu. Zdá se, že mládež, až na
malé výjimky nemá zájem o život kolem sebe, že se straní politické činnosti. Mládež je bezstarostná,
přistupuje bez zájmu a mnohdy pochmurně k problémům života v místě. Spíš se zájem soustřeďuje
na tancovačky a různé ty karnevaly, kde převládají moderní tance a kde mnozí mladí hrdinové se
posilňují alkoholem. Kloním se plně k tomu, že okolí formuje člověka. V místě opravdu kromě
sportovního vyžití nemá mládež kam jít. Je tu kostel a hospoda. Přitom víme, že na postavení
kulturního stánku není v současné hospodářské situaci ani pomyšlení. Jistě přitom nelze podceňovat
vliv televize, která svým obsahem formuje morální profil člověka, ale cítíme, že je třeba rozvíjet i
bezprostřední vliv na člověka, hlavně mladého. Jak dobré byly kdysi pěvecké sbory, divadelní soubory
ap. Tam se mládež scházela, měla si co říci a hlavně kulturně se vyžívala a navíc kulturu i přinášela do
vesnice.

Víme, že nedostatečně využíváme místního rozhlasu; tím se stává, že lidé nejsou dobře informováni
ani o místních problémech, ani o současných mezinárodních událostech. S těmito problémy jdeme do
nového roku a přitom víme, že nemíníme zavírat oči před různými výstřelky některých mladých lidí,
že je třeba tyto mít v patrnosti a neustoupit do boje za získání těchto lidí. Kladně hodnotíme práci
některých složek v místě v tomto směru, je to ale málo.

106)
Znám v místě jen velmi málo občanů, kteří jezdí pravidelně do divadla. Velká část starších občanů
myslím ani si ještě nepřečetla kromě bible žádnou pořádnou knihu. Tito lidé nemají kromě své práce
žádné jiné hodnoty a radosti. A tak utíká den za dnem a všední život se naplňuje. Ptal jsem se již
několikráte známé občany, co soudí o té či oné knize. Bylo mi řečeno, že to jsou stejně pletky a že je
škoda času. Tak také soudí o knihách místního rodáka Augusta Scholtise, o kterém říkají, že má
„Vogla“. Při jeho knihy hlavně ta poslední „Ein Herr aus Bolatitz“ jsou věrným obrazem vesnice a
hlavně lidí. Mladá generace ovšem již zájem o četbu má.

Místní lidová knihovna:
Knihovna je i nadále umístněna ve staré škole. Knihovnice je pí. Růžena Řehořová, bývalá
zaměstnankyně MNV.
Knihovna má k dnešnímu dni

4300 výtisků.

Za minulý rok bylo výpůjček

10.000

Registrovaných čtenářů máme asi
Z toho osoby starší asi

300

50.

Domnívám se, že budou-li pro mládež zajištěny dobrodružné a cestopisné knihy, zvýší se i její zájem o
četbu. Ještě dnes se potýkáme s názory, jako by dobrá kovbojka či detektivka byla škodlivá. Bohudíky,
že se tyto názory mění. Celá literatury údolí „kultů“ byla tomuto kultu poplatná. Čtenář nepoznal
poctivého člověka se všemi jeho klady, ale i nedostatky. Spisovatelé nám vnucovali kladné hrdiny, lidi
bez poskvrny; na svět jsme se dívali v růžových brýlích a pak se nedivme, když jsme překvapeni, že
život nejde dle našich představ, ale že jde dravě vpřed a že má své problémy.

107)
Závod Juta Bolatice:
Přes počáteční potíže ve výrobní náplni a to v prvém čtvrtletí, patřil tento rok mezi nejúspěšnější.
Závod splnil plán ve všech ukazatelích a v rámci vnitropodnikové soutěže byl ze 13 závodů v každém
čtvrtletí vyhodnocen jako nejlepší závod. Stav osazenstva se v průběhu roku zvýšil na 223 osob. Na

mzdách bylo vyplaceno 2,410.000 Kčs. Do investic a generálních oprav bylo investováno 320.000 Kčs.
Kromě strojních investic byla dokončena dlažba v přízemí hlavního provozu a dlažba spodní části
nádvoří. Navíc byla opravena i střecha administrativní budovy. Všechny akce byly provedeny se
svépomocí. V průběhu roku byl udělen titul „Brigáda soc. práce“ desetičlennému kolektivu s. Ericha
Obrusníka a čtyřčlennému kolektivu s. Kolarčíkové Ruth. Titul nejlepší pracovník podniku získali s.
Brunu Mertens a Přibylová Helena. Bruno Mertens získal i titul „Nejlepší pracovník ministerstva“.
Ve čtvrtém čtvrtletí byla výroba rozšířena o další provozy na šití technické konfekce jako civilní, tak i
BH. Provoz je umístěn v bývalé závodní jídelně, která byla mezitím při posledních cenových úpravách
zrušena. V průběhu roku bylo podáno 19 zlepšovacích návrhů, s plánovanou úsporou Kčs 100.500; na
odměnách zlepšovatelů bylo vyplaceno 6.280 Kčs.

Dobře si vedl kulturní kroužek ČSM a to jak v okresním kole STM, tak i při přehlídce mládežnických
souborů národních podniků Juta, kde v celkové klasifikaci získali 2. místo a zvítězili ve společenských
tancích.

Závod oslavil 15 té výročí svého založení. Byli pozváni staří pracovníci k oslavě a občanům umožněna
návštěva závodu.

108)
Závod velmi účinně pomáhal v rámci uzavřeného patronátu JZD Opavice, kde odpracoval 4500 hodin
a převzal do celoroční péče 2 ha cukrovky. Z prostředků podn. fondu pracujících přispěl závod DZŠ
v Bolaticích částkou Kčs 4000, mat. škole Kčs 1500 a TJ Sokol Kčs 2000. Závod navíc zakoupil
naslibované zařízení pro hřiště a přispěl k rekreačnímu zájezdu spojeného s kopanou do Dvora
Králového n. L. Ředitelem je i nadále s. Gustav Vodička.

Výstavba obce ap.: Byly získány další stavební místa vyvlastněním pozemku p. Rudolfa Šoltyse,
důchodce. Přes jednání o prodej, tento místa nedal. Místa byla rozdělena a Josef Kramář jako první
postavil rodinný domek. Výstavba obce naráží na potíže v nedostatku staveb. míst. Přitom dodnes
není vyřešena otázka zástavby osady Borová a některé změny v zastav. plánu obce nejsou s ONV
vyřešeny. Zástavba proluk naráží na potíže, neboť vlastníci s nimi počítají pro své děti, což v současné
době je nutno chápat.

Místní JZD postavilo ve svépomoci stodolu u kravína, kde použilo nemontované ocel. střešní
konstrukce. Hrubá stavba byla ke konci roku dokončena. Provedla se i výstavba nové siláž. jámy; stará
byla opravena.

Na osadě Borové byly zahájeny svépomocí práce na úpravě místního vodovodu. Výstavba přípojky
vodovodu Kružberk se odložila na pozdější dobu.

Rekonstrukce místní elektr. sítě se ani v tomto roce neuskutečnila. To má vliv na napětí v síti, které
kolísá a hlavně na koncích obce ztěžuje televizi. Občané jsou z toho zoufalí a náprava nikde.

V obecní budově ve dvoře byly konečně postaveny schody, což nutno poznamenat v této knize.
Ovšem lidé, kteří se nejvíce těchto schodů domáhali, ačkoliv vyzváni, nehli ani prstem a dívali se
z oken na zedníky.

109)
Občanské soužití:
Vztahy mezi lidmi jsou ještě hodně poznamenány minulostí. Jen velmi těžko se překonávají. Lidé si
staví domky a tím, že si parcelu ohradí, utváří mezi sebou zeď. Kolik jen malicherných hádek vytrýská
z těchto vlastnických vztahů. Skoro celý rok jsme byli svědky sporů o okno, které soused nechtěl
povolit. Obdobné je to i s těmi různými chodníčky a políčky. Až někde zůstává rozum stát. Komise
veřejného pořádku, ba i soudy je řeší. Zdá se však, že mladá generace již není úzkoprsá a že se dívá na
tyto vztahy rozumnější.

Sebe menší věc, popřípadě rodinné neshody jsou předmětem diskuse celé vesnice. Lidé jsou i jinak
malicherní. Má-li soused něco nového, anebo se snaží, již se mu závidí a honem se spoří, aby se mu
vyrovnali. Majetek se cení více než zdraví. Lidé mají zařízené byty, ale nejraději přebývají v temných
komorách, aby ten majetek byl dlouho pěkný a byl lidem, hlavně návštěvám na očích.

Hodně diskusí bylo v souvislosti s rozšiřováním výroby v závodě Juta. Jedna žena nepřála druhé a
člověk se dovídal věci; těžko tomu rozumět. Velmi volný poměr mají lidé k cizímu majetku. Vůbec
družstevní majetek má v jejích očích nejmenší cenu. Tak se chodí na jetel, brambory, hrách ap. Nic to
ženám nevadí, že chodí do kostela a že přikázání ukládá „Nepokradeš“.

V tomto roce se počet návštěv, hlavně ze Záp. Německa velmi zvýšil. Lidé se poznávají po letech a
porovnávají.

110)
Tak mnohý z našich lidí podlehne lesku auta cizího návštěvníka a zapomíná na svůj domov a hrdost
občana tohoto státu. Přitom mnohý z našich lidí zapomíná, že na západě mají jiný životní styl. Stačí
mu auto a pak žít. A u nás musí být domek a pak ještě i auto!

Místní bezpečnost. Okrsek místní bezpečnosti byl zrušen a agenda soustředěna do Dolního Benešova.
S porovnáním k minulému roku se zvýšila v místě trestná činnost. Hlavní důvod této činnost je
alkohol. Přestupků a trestné činnosti se povětšině dopouštějí mladí lidé. Během roku došlo ke třem
haváriím v dopravě. Tak havaroval v podnapilém stavu na motorce D. CH. ze Sudic a způsobil sobě a
spolujezdci těžká zranění. Bolatický občan G. K. havaroval za podobných okolností s mopedem, při
čemž vezl svou 3letou dceru. Neumann Tomáš z Opavy při projíždění obcí havaroval s autem na
Ratibořské ulici, auto se převrátilo, ale žádná ze dvou osob nebyla vážně zraněna. Celkem došlo
v obci k 25ti případům občanského soužití. Tyto případy řešil soud nebo KVP.

Náboženský život: Třeba poznamenat, že v náboženské liturgii se začíná používat mateřského jazyka.
Tyto obřady jsou lidem přístupnější. V kostele u vchodu došlo právě díky úsilí faráře k umístění dvou
desek obětí druhé světové války. Kolem kostela a na hřbitově byly položeny betonové dlaždice. Kostel
je delší dobu bez kostelníka a to v souvislosti s přijímáním žen do závodu Juta. Na ulici Svobody došlo
v souvislosti s opravou domu p. Jurečky ke zbourání kaple. Velké církevní svátky se v místě slaví
obřadně. Lidé světí i ty svátky, které nejsou státem uznány.
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Zásobování obyvatelstva: V tomto roce se zásobování v obchodech podstatně zlepšilo. V průběhu
roku nebyly pozorovány žádné překotné nákupy. Velmi dobré bylo zásobování obchodu na Vánoce.
Je vidět, že peníze začínají mít cenu, lidé si jich více váží. Pro informaci podávám k porovnání některé
ceny:

Druh zboží Měr. jedn. Cena 1937
chléb
pšen.
mouka
pšen.
rýže

Cena
Kčs 1936

Druh zboží Měr. jedn. Cena 1937

Cena Kčs
1936

kg

2,25

2,60

Vejce

ks

0,50

1,10

“

2,90

3,80

Cukr kost.

kg

6,35

9

“

3,05

5

Káva zrnk.

“

36

190

brambory

“

0,5

0,70

Čaj

“

94

170

Maso vepř.

“

12,90

28

Čokoláda

“

24

120

“ telecí

“

12

19

Pivo 100

l

2,60

2,40

Kapr

“

13,50

11

Víno přír.

l

12

19

Párky

“

15,85

25

Rum 40%

l

19

80

“

16,50

38

ks

0,16

0,16

“

14,85

28

kg

5

7,20

Margarin

“

11

18

Uhlí hnědé

q

20,80

16

Olej stol.

“

11

25,40

“ černé

q

29,10

22,40

l

1,50

1,80

kg

22

32

Máslo I.

Vepř. sádlo

Mléko

Cigarety
Partyz.
Mýdlo
jadr.

Salám
šunk.

Ceny textilu a spotř. zboží:
Košile bavl.
Šatovka bavl.

Oblek

látka

vlna
Hubertus
pánský
Šaty dámské
Košile pánsk.

Polobotky p.

Obuv dámská
Nábytek
kuchyň

m

4,50

16

“

4,40

14

m

120

350

ks

168

250

“

156

215

ks

28

40

p

69

140

“

49

90

soup.

1292

2.474

El. trouba
El. pračka
odstřd.
El. vysavač

Šicí stroj

Příj.
Jízdní kolo
p.
Motocykl
250
Benzín
Elektřina

ks

810

1.040

“

3.600

1.640

“

760

600

“

1.250

1.480

“

1.800

1.200

“

595

530

“

4.990

9.000

l

3,10

4

KW

2,70

0,70
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Prodejní síť v místě - obrat:
Plán tržeb místní Jednoty byl stanoven po zkušenostech z minulých let a činil Kčs 15,393.000.
Dosažená skutečnost Kčs 15,026.000. V roce 1964 činila skutečnost 15,723.473 Kčs. Nižší skutečnost
se zdůvodňuje poklesem prodeje stavebního materiálu, neboť obec prakticky již velkou výstavbu
minulých let ukončila.

Protože obec Bolatice je považována bez osady Borová, kterou uvádím zvláště, činí prodej
maloobchodní sítě na hlavu zhruba 6.000 Kčs.

Obchodní síť byla v tomto roce již velmi dobře zásobena. Celý rok byl dostatek masa, bylo i dost
drůbeže a dále i zásobování máslem, sádlem bylo dobré. Nedostatky se projevovaly ještě u skla,
porcelánu, plech. konzervy, nové druhy televizorů, některé textilní výrobky, boty a konfekce.
Nedostatek se jeví ovšem ve výběru módních novinek.

V průběhu roku došlo ke změně ve vedení prodejny čís. 122, kde místo Řehánka nastoupila sl.
Janischová. Na této prodejně se prodalo kupříkladu: 150q cukru, 130q mouky, 4.100 kg másla, 45
televizorů, 25 rozhl. přijímačů, 22 ledniček, 12 vysavačů ap. Tato prodejna prodala zboží za 2,160.000
Kčs.

Velmi dobře si vede prodejna číslo 152 Feilhauer. Plán překročilo o 210 tisíc Kčs a splnil Kčs
2,445.000. Celkem prodáno 23.000 kg cukru, 26 tun mouky, 11 tun másla, 5.200 kg tuku, chleba za
210.000 Kčs, zeleniny za 149.000, zrnkové kávy 470 kg, pečivo za 55.000 Kčs ap. Tato prodejna je
vyhodnocena jako nejlepší co do obsluhy tak i čistoty.

Prodejna čís. 151 – pí. Jurečková plán splnila na 103% tj. na 1,262.000 Kčs.

Prodejna číslo 318 –pí. Bortlíková, splnila plán na 101%. Celkem bylo mimo jiné zde prodáno 85.000 l
mléka, 617 l smetany, 374q chleba, 403.000 ks housek ap.
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Prodejna obuvi 406, pí Hrubá prodala zboží za 677.000 Kčs. Mimo jiné prodala 2.100 páru pracovní
obuvi, vycházkové obuvi (pánské, dámské a dětské) celkem 9.920 párů, domácí obuv 6100 párů,
galoše 6800 párů, kožené galanterie za 65.000 Kčs a punč. zboží za 95.000 Kč.

Prodejna čísl. 242 a 243 výsek masa plán překročily. Stavebniny, ved. s. Blokeš splnil plán na
2,011.000 Kčs, přesto nebyl plán o 450.000 Kčs splněn. Tak například zde bylo prodáno: 8.999q
cementu, 672.000 cihel a 370 m3 řeziva.

Prodejna textilu a konfekce rovněž plán překročila. Pro nedostatek školních sešitů a některých druhů
lep39ch cigaret nebyl splněn plán v prodejně p. Šoltyse. Výčep, Kinosál – celkem překročen plán a
splněno za Kčs 570.000. Prodali zde 384 hl piva, 100.000 ks cigaret ap. Výčep pí. Vltavské splnil plán
na 90% částkou Kčs 345.000. K poklesu došlo z důvodu zařazení této prodejny do nealkoholické
skupiny. Toto bylo pak na přání občanů zrušeno.

Jednota v obci má 3 dohlížecí výbory, které po celý rok pracovaly dobře. Kladně se hodnotí v místě
výkup vajec, který byl v Jednotě prováděn a již v červnu splněn. Zaměstnanci Jednoty se zapojili do
práce v JZD, kde bylo odpracováno celkem 1.250 hodin.

Všichni zdraví zaměstnanci dali v tomto roce dobrovolně a zdarma krev, což je velmi kladný čin. Na
členských podílech se vyplácí 80% tj. 30 Kčs vkladu.
Je možno klidně říci, že se zlepšila celková úroveň prodeje, zaměstnanci Jednoty se snaží občany
dobře obsloužit a jim poradit. Hlavní důvod zlepšení však spatřuji ve zlepšující se zásobovací situaci.
Tento přehled o kupní síle však není úplný, neboť nepostihuje procento nákupu mimo obec, které je
značné.
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Politický život: Dílčí organizace KSČ čítá ke konci roku 34 členy. Jelikož platí k organizování místo
pracoviště, sestává dílčí organizace z důchodců, místních učitelů a žen v domácnosti. Předsedou
organizace je s. Štěpán Anděl, zámečník MSA np. Dol. Benešov. Členové výboru: Karel Sněhota, Valter
Šimeček, Josef Kretek, Pavel Herudek, Sněhota Max a Ludvík Krejčiřík. Dílčí organizace podléhá ve své
činnosti ZO KSČ u JZD Opavice, což v praxi přináší hodně potíží. Koncem roku se již připravuje
obnovení vesnické organizace, k čemuž i došlo.

Stranický život se omezuje na výborové schůze a schůze členské, méně již se pracuje ve stran.
skupinách. Vesnická organizace zodpovídá za plnění směrnic ÚVKSČ a OVKSČ v denním životě. Hlavní
směr práce se odráží v zalištování zem. výroby v místě. To se i přes značné potíže daří. V průběhu
roku byla zkoumána možnost dokončit specializaci obce. Pracovníci okresu spolu s výborem připraví
potřebné podklady a průzkum mínění má začít počátkem příštího roku.

Ve stranické práci k počtu komunistů v místě, jich pracuje velmi málo. Je to jen ke škodě věci.
Navenek se pak stává, že členové nejsou jednotní ve svých názorech, což mívá odezvu i o činnosti
MNV a složek. Jinak členské schůze velmi kriticky řeší problémy v místě, lidé nemají strach mluvit a
hodně diskutují. Slabá je však činnost komunistů v masových složkách. Malý je vliv na vesnickou
mládež, která pak jde svými cestami. Členstvo ke konci roku se zvláště živě zajímalo o odstoupení s.
Chruščeva a na schůzi došlo k výměně názorů. Stranický život, jak se zdá, nějak stagnuje. Lidé
hodnotí, váží a nějak zaostávají. Nové změny ve stran. práci, nové metody řízení nár. hospodářství
však potřebují aktivitu.
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Svaz československých zahrádkářů a ovocnářů:
Jejich výroční schůze hodnotila dne 24. ledna 65 svou činnost. Sešlo se jich mnoho v budově školy a je
vidět, že rodina zahrádkářů se silně rozrůstá. Spolek čítá v místě ke konci roku 227 členů. Během roku
5 členů vystoupilo. Předsedou svazu je s. Karel Harazim, zedník, nositel čsl. ceny míru. Organizace za
dobu 6 let od svého vzniku, zapustila v místě hluboké kořeny. Na každém kroku se o tom
přesvědčujeme. Tuto činnost je jenom třeba vítat.

V tomto roce bylo v obci vysázeno 1700 ks ovoc. stromů, 250 angreštů a rybízů a 1080 keřů
okrasných. Během roku se pořádalo 12 přednášek, spojených s filmem. Spolek má i vlastní knihovnu,
o kterou je patřičný zájem. Velmi úspěšný byl i exkursní zájezd do Olomouce dvěma autobusy;
účastnilo se ho 102 členů. Jinak členové zahrádkářů se aktivně podílejí na práci v MNV a jeho
komisích. Členové navíc odpracovali desítky hodin na úpravě prostranství před MNV; dále zasázeli 70
ks ovocných stromků ve škole a rovněž zasadili 35 okrasných keřů na prostranství u Konzumu. Dále
pracovali na vyčistění příkopů a sběru šrotu na Borové. I ve sklizni cukrovky byla jejich aktivita přímo
vzorná. Ve škole je ustanoven první kroužek zahrádkářů, který vedou s. Fus Pavel, L. Vavříková a
Osvald Blokeš. V tomto roce byli vyhodnoceni jako vzorní zahrádkáři: Vavříková Ludvina, Harazim
Karel, Fus Pavel, Blokeš Osvald, Balarim Osvald a Kašný Richard. Velmi úspěšná byla i výstava ovoce
členstvem. Po stránce přínosu obci, je to nejlepší složka v místě.
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Tělocvičná jednota Sokol:
Jednota čítá ke konci roku 307 členů. Z toho 228 mužů, 26 žen, 23 dorostenci a 30 žáků. Během roku
přistoupilo 16 nových členů. Do funkce předsedy byl zvolen s. Leo Engliš. Byl ustanoven výbor
Jednoty, který pravidelně měsíčně hodnotí a řídí svou činností práci organizace. V popředí práce byla
výstavba nových šaten v akci „Z“. O tuto akci v hodnotě 160.000 Kčs byl mezi členstvem velký zájem

a tak i výroční schůze Jednoty přijala usnesení, dle kterého každý člen odpracuje 20 hodin. Práce
zprvu vázla, ale díky pochopení starších členů se konečně dostala do běhu. Práce byla horší o to, že
původně byla provedena jen část budovy a zbytek se měl stavět v příštích letech. V polovině října
však najednou okres peníze měl a tak se stavěla i další zbylá část. Bylo to v říjnu; sníh a studené
počasí uhodilo dřív. Ale na hřišti se pracovalo při 1000 W lampách na konstrukci střechy a vnitřku
šaten. Díky této iniciativě byly šatny ke konci roku ukončeny až na dokončení pokrytí střechy (Kasper)
fasády s. Navrát a vnitřek s. Robert Fojtík. Značné potíže jsme měli s materiálem; dobře tu zasáhl
penzista p. R. Gillar a místní nár. výbor. Velmi dobře se činili mladí dorostenci jako Duda Auf. Gargoš
Rudolf, Kretek Rudolf, Nančík Rudi, Fus Václav. Nemožné se stalo skutkem. Bylo vyhodnoceno těchto
10 nejlepších pracovníků:

Sněhota Leo

278 hodin

Fojtík Robert

147,5

Engliš Leo

236

Kretek Rudolf

127,5

Šustek Bruno

188

Gillar Richard

115

Číž Erich

183

Engliš Josef

106,5

Sněhota Karel

105,5

Sněhota Heřm 148,5 “
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Celkem bylo na konci roku odpracováno přes 4000 brigádnických hodin. Znovu se potvrdila stará
pravda „že co jednomu nemožné, všem dohromady snadno jest“. Jako jedinou ženu, která se brigád
účastnila, jmenujeme pí. Dan Vodičkoou, která odpracovala 13 hodin.

Velkou pozornost věnuje obec nácviku na III. CS. Na škole cvičí všichni žáci. Vesnická jednota dostala
za úkol provést a zajistit nácvik 10 žen. Tuto přípravu řídí naše osvědčená Dana Vodičková, která i
přes potíže s nácvikem slibuje, že kvótu zajistí. Cvičí se v tělocvičně v místní škole.

Jednota žila v tomto roce intenzivním životem, i když výsledky nejsou nejlepší. Méně dobře si vedli
tentokráte i fotbalisté. Jejich umístění v I.b třídě na předposledních místech je vážnou připomínkou
na jarní sezónu. Zlomil si nohu dobrý sportovec Jos. Kupka, což se pociťovalo hlavně v konečné fázi.
Po neúspěšných bojích došlo k otevřenému vystoupení proti trenérovi Erichu Solichovi; tento funkci
složil a mužstvo dohrálo poslední dva zápasy samo, bez vedení.

Umístění v okresním kole:
I.a mužstvo se umístilo na 3. místě od konce s 9 body a pasivním skórem 9:16.
I. b družstvo Bolatice – Borová se umístilo na 9 místě s 6 body.

Dorost se umístil na 2. místě se 17 body.
Žáci se umístili ve skupině A na 1. místě, ve skupině B na 5. místě.
Plán činnosti t.j získání odznaků BPPOV, PPOV, výkon. tříd a plavec byl splněn jen na 60%. TJ Sokol má
vliv v obci, jen je třeba zlepšit spolupráci s ostatními složkami NF.
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Místní požární jednota čítá 105 členů, z toho 8 žen a 97 mužů včetně dorostu. Během roku zemřeli 2
členové a to Zug Hubert a Šoltys Josef. Hlavně poslední byl dobrý pracovník místního JZD.

Jednota má dobrou činnost. Kromě běžného cvičení zasáhli požárnici u 3 požárů v místě. Při uzení
masa u manželů Šustkových a Burých. Dále došlo k ohni v bytě u pí. Michalíkové od žehličky. Díky
zásahu nebyly škody velké. Mimo obec zasáhli požárnici ještě ve Štěpánkovicích u požáru stodoly p.
Jankovského. Během roku byla ustanovena 2 žákovská družstva, která se umístila v okrskové soutěži
na 1. a 2. místě.

V tomto roce byla konečně opravena fasáda požární zbrojnice. Dík patří Jos. Kupkovi, Ervínu
Michalíkovi, Bol. Lorencovi, L. Hertlovi, T. Zegzulkovi, Jos. Solichu, Janu Vitáskovi, Adolfu Dudovi, R.
Ratajovi a dalším. Členstvo odpracovalo v tomto roce 2.397 hodin na veřejných akcích, v JZD ap.
Při požárních hlídkách bylo členy odpracováno ještě 448 hodin. Mimo to se jednota zapojila i při
sčítání dobytka, prev. prohlídkách ap.

Předsedou byl i nadále osvědčený pracovník Josef Solich, který ještě navíc je zvolen i do MNV.
Velitelem byl s. Max Balarin. Velmi dobře pracuje při propagaci Štěpán Michálek.

Ve žňových hlídkách byli požárnicí odměněni ONV, neboť se umístili v okr. soutěži na 9. místě.
Členové oslavili v tomto roce stoleté založení této organizace.

Členové Jednoty pracují dále úspěšně v komisi pro veřejný pořádek a také drží pořádkovou službu u
všech pořádaných zábav v místě.

Požárníci v naší obci jsou dobrou organizací; hlavně u nich hodnotím jejich kázeň a postoj ke všem
problémům v místě. Každopádně tento rok byl pro ně úspěšný.
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Lidová myslivecká společnost (sdružení) obhospodařovala bez větších změn dosavadní výměru
honitby. Stav zvěře po předešlé kruté zimě se poněkud zlepšil. Přece však ve srovnání s léty 1954 a
později nejsou stavy zvěře dosud dosaženy. Velmi silně jsou postiženy stavy koroptví. Jen několik hejn
bylo napočítáno na velikém, kdysi přímo ideálním revíru. To je veliká škoda a myslím si, že původní
počty až 200 ks a více nebudou v blízké budoucnosti dosaženy. Bažant z katastru prakticky zmizel,
neboť přirozené podmínky včetně vody neexistují. Jedině v úseku Zábřehu se udržuje bažant a jeho
stavy jsou uspokojivé. Ani v blízké bažantnici u Kobeřic není situace jiná. Zdá se, že bude nutno
perspektivně zajistit podmínky pro tuto pernatou zvěř, ozdobu a pýchu to našich polí, ale nejenom
to, citlivou rukou je chránit k našemu společnému prospěchu.

V průběhu roku byli odstřeleni 2 srnci, 2 srny, asi 90 zajíců a 50 bažantů. Kromě této užitkové zvěře
byla průběžně odstřelována i škodná, jako pes, kočka, vrána, káně, liška ap. V tomto směru je
vypsána soutěž a nejlepší střelci jsou odměňováni. Mezi výborné myslivce se řadí s. Složil, učitel,
Němec, Michalík a další.

V tomto roce nedošlo v revíru k odstřelu divočáků. Jedině v sousední honitbě v Bohuslavicích střelen
100 kg těžký kaňour. Citelně poklesl i stav srnčího. Chodíme-li po bolatickém revíru, zdá se, že je
nějak mrtvý. Hojnost zvěře patří nenávratně minulosti. I ty Křeménky jsou až tklivě tiché; jen několik
králíků je zazvěřuje. A to je myslím si velmi málo.

119)
Místní skupina čsl. červeného kříže:
Pro vzornou práci získala skupina titul „Vzorná skupina ČSČK“. To samo o sobě mluví za všechno,
v okrese Opava jsou jenom takové 3 skupiny.

Celkem zapsaných členů 290, z toho získáno v tomto roce 37. Předsedou skupiny je s. Šimeček Al.,
důchodce. On spolu s Janem Herudkem jsou hybnou pákou celé činnosti skupiny. V tomto roce jsme
měli 10 zdravotních hlídek, které pod vedením s. Elišky Šoltysové poskytují první pomoc. Tak jen ve
škole bylo ošetřeno 59 žáků a na hřišti Sokola 63 sportovců. Na místní škole taktéž bylo ustanoveno
15. zdrav hlídek, které pečují o čistotu na škole ap.

Zdravotní družina měla celkem 7 svazů a účastnila se dvakráte školení v Lublicích. Ve staré škole se
v souvislosti se zřízením sběrny prádla přemístila skupina do místnosti v I. patře, která byla
brigádnicky upravena. Nejlepší členky družiny jsou Anna Herudková, Hedvika. Kupková. Členové

místní skupiny získali pro čestný odběr krve 70 osob. Tento počin je příkladný i pro jiné složky, které
by měli si z toho vzít příklad. Chuť do práce je heslem celé skupiny, kde mají vyškoleno 72
zdravotníků. Kus práce se vykonalo při kontrole vody v místě a při zdravotních prohlídkách obchodů.
V JZD bylo členy odpracováno přes 1600 hodin. Členové skupiny rovněž navštěvují přestárlé nemocné
občany, což má velmi dobrou odezvu. Ve společné práci pro blaho občanů má místní skupina velmi
čestné umístění. Znovu se potvrzuje, že práci složky dělají lidé. A zde je příklad; členové výboru
pracují a výsledek se dostaví. Skupina ČŠČK má širokou členskou základnu, má vliv v obci a je třeba
říci, že při přehodnocování práce složek patří jim v prvé řadě dík a uznání.

120)
Mládežnická organizace ČJM: V místě činnost prakticky žádná. Předsedou skupiny je Gvoždík Antonín.
Je chybou, že místní učitelky nepomáhají. Tak je zde pár mladých hochů, kteří jsou sami a tak
bezradní. Dle toho to vyhlíží i v místě. Po pravdě řečeno práce v ČJM je pro mnohé mladé lidi málo
lákavá a hodně se ještě potýkáme se starými názory na práci mladých. I přes pomoc stranické
organizace se situace mnoho nezlepšila.

Lépe to vyhlíží na osadě Borová, kde činnost mladých vedená s. Miroslavem Řehánkem a ovlivněna
dobrou prací požární Jednoty si získává stále další zájemce. V čem to leží? V přístupu k mladým lidem,
kterým se musí něco nabídnout. Vůbec osada Borová v mnohém ukazuje cestu obci a myslím si, že se
máme co učit.

Místní skupina čsl. invalidů, čítá 54 členy. Předsedou je i nadále Heřman Sněhota. Činnost invalidů je
převážně zaměřena na pomoc komisím MNV, kde mnoho invalidů aktivně pomáhá.

Místní skupina Svazarmu:
Činnost se právě díky agilnosti předsedy s. Bedřicha Běláka podstatně zlepšila. Hlavní směr činnosti
spočívá v předvojenské výchově vojáků. Činí se zde velmi dobře s. Hluchník. Svazarmu čítá v místě 54
členy. Velmi úspěšná je činnost s výchovou čistokrevných psů. Svazarmu chová vlčáky i dogy. Velikým
milovníkem je Michalík a Niklas. Členové pořádají i pravidelné střelecké závody a snaží se upravit
prostor bývalé střelnice, kde dnes leží staré železo a odpady. U činnosti složek nabývám stále více
dojmu, že několik dobrých a obětavých funkcionářů udělá pravé divy. A hlavně tam, kde práce složek
se osvobodila od názorů minulosti.

121)
Požární ochrana na osadě Borová patří mezi složky s nejlepší činností. Patří za to dík iniciativě členů
výboru, v první řadě pak s. Evaldu Štočkovi. Tradiční lesní slavnosti, kácení máje a pak i slavnost 100
let založení PO byly i v tomto roce početně navštíveny občany ze širokého okolí.

Velikého ohlasu našlo pozvání mladých požárníků z osady na pražský Hrad. O prázdninách 1964 byla
utvořena z pionýrů Richarda Rataje, Františka Hnilky, Fr. Floriána, Pavla Dudy a Petra Krále žňová
hlídka, která se umístila mezi nejlepší kraje a jako taková byla pozvána na Hrad k prezidentu
republiky. Tato pionýrská žňová hlídka se umístila zároveň na 2. místo celostátně. Pozvání do Prahy a
jejich vystoupení vysílala Čs. rozhlas a televize. Pionýři si prohlédli památky Prahy a byli velmi
spokojeni. Hlídku představil prezidentu republiky s. E. Stoček. U této příležitosti byla předložena
stížnost občanů Borové na omezení výstavby. Pionýři byli odměněni stanem, sportovními pytli,
knihami, soupravami per a elektr. svítilnami. Tito mladí pionýři a naděje požárníků hlídali po dobu žní
v polích ve stanech jižně od osady široké okolí před vznikem požárů.

Borovští požárníci i nadále usilují o výstavbu nové zbrojnice a umístění nářadí a materiálu. I jinak jsou
plně zapojeni do veřejného života a svou aktivitou mohou sloužit mnoha složkám jako vzor. Jednota
má i patronát nad tělovýchovným kroužkem, který hájí na borovském hřišti čest bolatické kopané za
III. místo. Je dobré, že došlo v poslední době ke spolupráci ve složkách, čímž mnohá nedorozumění
mohla býti odstraněna k prospěchu veřejného života v místě.

122)
Letošní rok byl velmi bohatý na politickou činnost. Průběh voleb byl velmi náročný na čas občanů, ale
hlavně funkcionářů. Ustanovená komise NF pod předsednictvím s. Gillara měla hodně práce. Bylo
totiž hodně připomínek na práci MNV, ale horší již to bylo s navrženými kandidáty. Ono se to dobře
kritizuje, ale když dotyčný je požádán o spolupráci, hned jeho aktivita je nulová. Tak i přes dobrý
výběr nových kandidátů víme, že to mohlo býti ještě lepší. I práce nového NV nebude jistě ideální, ale
zdá se, že by se mohla zlepšit. Patříme mezi největší obce okresu a tolik zde chybí ještě udělat. Zdá se
spíš, jako by nám předešlá léta nějak odešla bez užitku. A je to pravda! Pro starost o svůj domek a
zahradu, zapomněl mnohý náš občan na to, že žije ve společnosti, která i s ním počítá a že spíš nebo
později se takový přezíravý postoj musí vyústit. Jen se podívejme na okolní obce. Třeba Kravaře,
Štěpánkovice, Zábřeh a další! Tam je vidět práce. Ale což o to; dnes již nejsou k dispozici tak bohaté
finanční prostředky jako kdysi.

I tento rok jsme vzpomněli padlých I. a II. světové války. Malá slavnost s položením věnců byla
dojemná. Oslavili jsme také 1. květen, jako obvykle v Dolním Benešově. Průvod byl pestrý, počasí
přálo, takže májová nálada byla úplná. Obec vzpomněla i Velké říjnové socialistické revoluce a jako
obvykle vyběhla z obce i Štafeta přátelství.

Pro upevnění spolupráce se složkami byla ustanovena komise u MNV, která vzájemně si schvaluje
termíny akcí tak, aby nebyly narušovány a také, aby ale potřeby složky se také i na ni dostalo.

Není to ještě uceleno zlaté v práci složek, ale je možno klidně říci, že občané se v nich po své pracovní
době dle svých zálib i vyžívají.

123)
Z denního života JZD:
Zasloužilý pracovník s. Josef Rataj to nemá lehké. Práce je mnoho a lidí málo. Tak obíhá domy a shání
ženy na brigády. Přitom mladé nejdou, ty odcházejí do závodů. Tak mu zbývá několik těch obětavých
maminek a vdov. Těžké je potom rozhodování. Denní sraz se konává u stodoly na cestě západní od p.
Juráška. U této „ JZD stodoly“ pak je burza práce. Je z toho někdy hodně nervozity, a když přece se
práce rozdělí, zjistí s. Rataj, že mnohé nemůže býti provedeno. Co se dá dělat! Tak dochází ke
ztrátám, které by nemusely býti. A kolik se ještě najde těch, kteří, když jezdí kolem JZD polí, hubují na
pořádek v JZD! Ale pomoci, ruku přiložit to už je horší. Přitom je známo, že JZD produkuje daleko více
než kdysi, ale odměna klesá. Lidé nejsou spokojeni. Netěší to ani s. Rataje, který kus svého života
obětoval družstvu. Přitom tento soudruh nejenom že řídí, ale i pracuje. Jeho pracovní doba začíná
v létě časně ráno a končí pozdě v noci. Je utahaný ten náš Josef, jak mu říkáme; jen škoda, že to jeho
úsilí a práce celého kolektivu nedosáhla lepších výsledků. Tak se nám zdá, že těch dobrých výsledků
hospodaření, když se ještě hospodařilo samostatně tak brzy v tomto EC nebude dosaženo. A to je
opravdu škoda. Těžká je i práce v kravíně, kde projektovaná mechanizace nefunguje. Ženy zde mají
hodně dřiny. Zdá se mi, že naše družstevní rodina v tomto denním shonu nějak ztrácí dech. Lidi to
přestává bavit a to je škoda. Nějak divně přitom kontrastuje soukromý sektor, který až na malé
výjimky se ekonomicky upevnil. Zdá se, že mechanizace JZD by byla dostačující, ale kvalita strojů a
jejich velká poruchovost družstvo značně finančně zatěžuje, zatímco soukromý sektor nemá
mechanizaci, ale má dostatek pracovních sil a hlavně má je včas.

124)
Prodejní síť osady Borová:
Nová samoobsluha se na svém místě tolik vyjímá. Byla k ní upravena cesta, což ovšem dosti dlouho
trvalo. Porovnáváme-li proto její obrat, zdá se k poměru obyvatel obce nižší. Jistě i část občanů
nakupuje v místě, když se vrací po bohoslužbě zpět ap.
Plán Jednoty činil

Kčs

1,623.000

Splněno

Kčs

1,635.650

Plán pohostinství činil Kčs

405.000

Splněno

413.000

“

Osada Borová se v poslední době velmi rozvinula a zlepšila svůj vzhled. Není tam skoro domku, který
by nebyl opraven; totéž i ploty. Jen je škoda, že schválený zastavovací plán nepočítá s výstavbou
v této části obce. Jsou zde totiž nejlepší podmínky k výstavbě. V tomto roce se začínají provádět
práce na úpravě místního vodovodu, jehož stav je velmi zchátralý a jehož kapacita je existenci
vepřínu JZD značně omezena; to se projevuje zvláště v létě. Občané proto právem žádají rychlou
nápravu. Je navíc známo, že občané osady Borová si přejí býti pokud možno samostatní. V MKV se jim
dostalo náměstka předsedy, navíc velmi šikovného občana. Při požární Jednotě byla ustanovena
skupina sportovní; totiž II. mužstvo Bolatic vystupuje již v podzimní fotbalové soutěži pod jménem
Bolatice – Borová. Velmi živě se v předvolebním údobím realizovala na kandidátky z Bolatic, kteří byli
nahrazení na Borové jinými. Tak se osada rozvíjí a hlavně v létě u příležitosti pořádaných lesních
slavností hodně našimi občany navštěvována. Plánovaná školka nebude na osadě zřízena a domek má
býti prodán soukromým zájemcům. Na osadě píše Fojtík kroniku, snad formou kroniky rodinné.

125)
Úmrtí p. Miroslava Remeše 16. prosince velmi překvapilo místní občany, neboť ještě před rokem tu
byl na posledním honě. Zemřel ve věku 65. let. V místě je znám svou dlouholetou činností jednak jako
učitel, později jako ředitel školy, za I. republiky tajemník MNV, po osvobození jeho předseda. Velkou
zásluhu si získal i v místním TJ Sokol, jehož byl čestným členem. Hodnotím kladně jeho práci v místě;
udělal hodně pro místní občany v bouřlivých dnech druhé poloviny roku 1945, i když to mnozí
nechtějí uznat. Čest jeho památce!

Přehled o důchodech v místě:
Celkem je vyplaceno 535 různých důchodů. Invalidní důchod pobírá 207 důchodců v částce Kčs
114.490, t.j v průměru 555 Kčs na důchodce. Starobní důchod odebírá 102, částkou 68.547, tj. 670

Kčs na důchodce. Vdovský důchod pobírá 182 vdov v celkové částce Kčs 79.855, tj. 440 Kčs na hlavu.
Sociální důchod pobírá 24 důchodci v částce Kčs 5.829, tj. 240 Kčs na hlavu.

Celkem se měsíčně vyplatí Kčs 268.721, to znamená, že za rok obdrží naši občané od státu 3,224.625
Kčs. To značí, že každý 6 občan pobírá v místě důchod. Přesto však mnozí občané nejsou ještě
spokojeni. V celku je možno říci, že někteří tzv. starodůchodci nejsou na tom zrovna nejlepší. Takové
případy pak říci jednotlivě soc. komisi. V místě se dále proslýchá, že celá řada vdov i válečných
invalidů pobírá navíc i důchod Něm. spolk. republiky. Důchod je vyplácen tak, že polovina je změněna
na koruny a druhá pak na bony. Sám jsem zjistil již několik případů. Přes určitý přínos spatřuji v tom
další promyšlený manévr NSR k získání vlivu u zdejšího lidu.

126)
Celostátní přehled o spotřebě nejdůležitějších druhů potravin:
Všeobecně se mezi lidmi pociťuje úroveň cen nejdůležitějších druhů potravin i průmyslového zboží.
Životní náklady jsou značné, hlavně u početných rodin. Přihlédneme-li k průměrné výši výdělku, pak
převážná většina výdělku je věnována na potraviny. A je-li v obci tak značný stavební ruch, pak jenom
proto, že je zde ještě dosti kovozemědělců a dále a to hlavně – šetří se na jídle. Proto také se zvyšuje
soustavně zaměstnanost žen; jednak pro zjevné plánované investice a také i z nutnosti vyrovnat nižší
manželův výdělek. Fakt je i to, že ženy se předhánějí; ta druhá je nemocná, když nemá víc než její
sousedkyně. A pak se spoří, poznají to nakonec i děti.

Spotřeba nejdůležitějších potravin na 1 obyvatele (český kraj)
1936

1963

1936

1963

Maso

kg

38,1

61,9

sýry

0,9

2,5

drůbež

“

2,2

4,1

vejce

160

201

tuky

“

15,7

22,4

cukr

25,8

39,5

6

7,5

ovoce

46,5

51,6

Alkoh. nápoje

2,2

1,7

pivo

64,8

127,5

sádlo vepř.“
máslo

“

5,7

8

mléko

l

15,9

108,1

1600

1989

cigarety ks

Na jednoho obyvatele KW elekr. energie:
V roce 1937

19,5 KW, v roce1963140,8 KW.

Kalorická spotřeba na 1 obyvatele:
V roce 1936

2545

V roce 1962

3134

Přehled peněž. výdajů dělníka – 1 zaměstnaný – 3 osoby:
Potraviny a nápoje
Průmysl. zboží

43,5%

Služby 11,9%

25,5%

Platby, půjčky ap. 13,2%

127)
Závěr. Těžko hodnotit takovou rušnou a živou dobu. Ne že by si člověk netroufal, ale ten život dává
denně na přetřes tolik problémů, tolik nových poznatků a vjemů, že nastupující den tě opraví z Tvého
omylu či názoru a ty, i když přesvědčen, přece zkoumáš, vážíš a pak jednáš. V tom spatřuji klad
dneška; člověk již nepřijímá nekriticky názory, byť i sebemoudřejší. V této bouřlivé a rušné době, kdy
vžité a zaběhnuté formy jsou odkládány a nahrazovány novým, tvořivým přístupem k věci, se začíná
zase oceňovat rozumná úvaha, jednání řízené svým vlastním rozumem, bez podrobných předpisů a
nařízení. Lidé začínají používat svého rozumu, lidé se začínají znovu učit myslit, neboť dobře vědí, že
to za ně nikdo do detailu nepromyslí a nezařídí. A to je myslím to cenné, co v těchto dnech vítáme
mezi sebe. Široké diskuse o nových formách řízení vytvořily v masách předpoklady pro dobrý náběh.
Věřím našim lidem. Z jejich poctivé práce vyrostly pomníky po celé naší vlasti, vyrostla a zmohutněla i
ta naše vesnice. A vyrostli i také lidé. A žasneš příteli, když poznáváš kolem sebe nové lidi, o kterých
jsi včera pochyboval a jsi trochu smutný, když vidíš tak mnohé, kteří již dnes ztratili kontakt s tím vším
kolem nás. Jsou lidé šťastni pro svou práci a radosti života a jsou další, kteří se trápí pro auto, které
nemají, ale musí ho míti. Jsou lidé, kteří závidí svému bližnímu i to oko v hlavě a nemají klidu, dokud
nedosáhnou toho co má soused ap. Tato doba je velkou prověrkou lidí, jejich charakterů. Mnoho je
poplatno mamonu, každý chce mít více, než soused. A to nějak nezapadá do těchto mých úvah a
přání. Avšak vesnice žije dále svým životem, krasavice milující, ne vždy něžně, ale zato upřímně.

128)
Některé statistické přehledy (dle sčítání lidu 1961)
Obec Bolatice dle toho čítá 3256 obyvatel.
Rozdělení dle pohlaví a věk. skupin:
věk 0-14

15-59

60

Celkem

Celkem: muži: 496

890

124

1510

ženy: 534

980

232

1746

Z toho pracují: v zemědělství 455
v průmyslu

1280

Dle sociál. skupin: dělník

2372

ostatní

482

družstevník

62

soukr. zem.

285

Trvale obydlených domů v obci:

596

z toho rod. domků:

544

zem. usedlostí

28

byt. domů

5

Trvale obydlených bytů

892

byt sestávající jenom z kuchyně

32

1 pokoj. byt

354

2. pokojových bytů

319

3 a více pokojový byt

187

Celkem obytná plocha v obci 29.139 m2
Na 1 obyvatele připadá 9m2
Údaje ke dni sčítání, tj. 28. 2. 1961
(statistické údaje SMK 1964)

