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3)

1969
Úvodem do tohoto roku je třeba říci, že to bylo údobí velmi složité a bude třeba ještě hodně práce a
úsilí, než jeho následky překonáme.

Bouřlivý rok, kvas a postupný soulad zájmů nenastává najednou. Lidé a to i mnozí poctiví tápají a
hledají cestu ze situace, do které byli neodpovědnými lidmi navedeni. Není ještě potřebný odstup,
abychom již nyní mohli hodnotit vzniklou situaci, různé ty vlivy a mocenské zájmy, které v minulých
měsících navedly situaci na pokraj katastrofy, ale již nyní víme alespoň tolik, že to bylo jednání
nezodpovědné, lidu a této zemi škodlivé.

Zdá se mi, že některým lidem to připadá jako by se probudili z těžké kocoviny a najednou vidí
s úžasem, že stáli na pokraji propasti a že stačil krůček k tomu, aby do ní spadli sami. Uplynulý rok
v této zemi byl naplněn i hodnocením, neboť je dobře znát míru viny každého, hlavně však těch, kteří
vývoj vedli, nebo mu podstatněji pomáhali.

4)
Není jistě k prospěchu této zemi, když ji opustilo na 50 000 občanů a to mnohdy z velmi významných
míst. Až se budou po letech hodnotit dnešní dny, nebude na škodu věci, když se lidé dozvědí, kdo
jsou ti krysaři, kteří na svou píšťaličku vyvedli naše lidi do „zaslíbené země“.

Různí hlasatelé pravdy, když viděli spoušť, kterou způsobili, uprchli sami, aby svému lidu mohli dávat
„posilu“ na vlnách cizích rozhlasových stanic. Je tragédií těchto dnů, které byly uvedeny halasnými
hesly, že po nich zbyl jen rozvrat a chaos v hospodářské oblasti. Zbyla však i naděje, že můžeme
dosáhnout obratu a dát konečně našemu tak těžce zkoušenému lidu jistoty, tolik potřebné pro život.
Veliké jsou však škody i v morální oblasti. Lidé nějak ztrácejí pojem o morálce a jejím místu ve
společnosti. S úžasem se díváme na proměny postojů a charakterů!

5)
Kdysi platilo heslo, že s poctivostí nejdál dojdeš! Bude dobře, kdy ho budeme znovu do našeho života
uvádět. Čeká nás hodně práce, která je ztížená tím, že lid je apatický a s nedůvěrou se dívá kolem
sebe, srovnává a chce se orientovat. Přitom negativně působí nedostatky na vnitřním trhu,

nepořádky ve výrobě, vypínání el. proudu a v neposlední míře i silný nápor těch sil, které v tomto
tvrdém boji prohrály!

A vracíme-li se opět v našich všedních dnech k přátelským svazkům s blízkými soc. zeměmi, pak to je
třeba, neboť orientaci jinou nemůžeme potřebovat. Okolní svět a každodenní život nás přesvědčují,
že pro nás jiné cesty není a nebude. O to lehčí nám bude, pochopíme-li tyto souvislosti dřív. Pro
mnohé i v naší obci to bude trpké, neboť se již pohybovali ve sférách této zemi a lidu cizích! Byl to
rušný na rozpory tak bohatý rok. Změny, které jsme sledovali, jsme sotva někdy chápali. Tolika lidem
jsme věřili.

6)
Proto ještě na tolika jazycích lpí cizí pachuť, leží nedůvěra. Lidé vyčkávají, co bude, málo se projevují.
Bude to jistě dlouho trvat, než vznikne znovu ona potřebná kontinuita mezi lidem a vedením.
Komunistická strana se hlásí ve svém programu k socialistickým cílům, přičemž však nic neslibují a
nechce nic darovat zadarmo. Jen v práci leží cesta, která nás vyvede z dnešních těžkých, rozporných
dnů.

Život v naší vesnici jde dále, ani to jinak nejde. Naši lidé mají zájem na klidu a konsolidaci poměrů,
neboť chtějí stavět a budovat. Snad nikde v republice není tak potřebný klid, jako právě zde! Každý,
kdo staví, si totiž nikdy nemůže přát zničení svého díla. Naši lidé stojí pevně zakořenění v této zemi a
nepřejí si nic toužebněji, než aby klid, pořádek a jistota konečně ovládly náš každodenní život, daly
mu směr a potřebnou stabilitu.

7)
Jak to v naší zemi zhruba vyhlíželo, chci vylíčit v následujících partech:

Novoroční projev prezidenta republiky apeloval na pořádek a klid. Hlavní jeho obsah ukazoval cestu,
neboť jak budeme pracovat, tak budeme i žít. 1. ledna byla jmenována nová federální vláda pod
vedením ing. Oldřicha Černíka. Ani zde se nedávaly žádné iluze a cesta, která se otvírala, naznačovala,
že nebude lehká.

8. ledna byla ustavena česká vláda pod vedením ing. St. Rázla. Má 20 ministrů. Současně je ustavena i
slovenská vláda v čele s ing. Sádorským.

Země je však i nadále zmítána těžkým vnitropolitickým bojem, jehož dosah nebylo možno
dohlédnout. Prohlášení ÚVKSČ varovalo před akcemi, které lid této země rozdělují. Tak například
kandidatura J. Smrkovského na funkci předsedy federálního shromáždění hrozila vyústit v novou krizi.
16. ledna se schází plénum ÚVKSČ a jeho jednání je neseno snahou po konsolidaci poměrů.

8)
Události nabývají dramatického spádu sebeupálením studenta J. Palacha a dalšího, což je využíváno
k vlně hysterie a neklidu. Země je zmítána v protichůdných projevech, které nachází negativní odraz
v hospodářství naší země.

21. ledna se koná sjezd ROH českých a slovenských zemí v paláci J. Fučíka. I zde se prolínají
rozporuplné názory na náš vývoj a možné způsoby řešení.

23. ledna je zvoleno 75 delegátů do ČNR, kde bylo současně přijato prohlášení fed. vlády.

24. ledna ustavena Sněmovna lidu pod vedením J. Smrkovského a Sněmovna národů pod vedením
prof. Dalibora Hanese.

2. února odjíždí delegace NF pod vedením E. Erbana do Moskvy s cílem obnovit narušené svazky a
spolupráci.

17. února svolává česká vláda do Prahy aktiv. Podnikových ředitelů s cílem nalézt řešení mnoha
hospodářských otázek, mezi ně patří i podnikové rady.

9)
Vojenská delegace pod vedením ministra obrany ing. Dzúra byla při své návštěvě SSSR dne 20. února
přijata soudruhem Kosyginem.

3. března ustavena Rada obrany státu pod vedením A. Dubčeka.

4. března se schází VII. všeodborný sjezd, který volí soudruha do svého čela.

28. března dochází po vítězství našich hokejistů nad SSSR 4:3 k nepokojům, které vyvrcholily v Praze,
Liberci, Ústí nad Labem a v Bratislavě vandalským ničením a požáry. V souvislosti s tím přijímá vláda
řadu opatření v oblasti tisku a sděl. prostředků.

16. dubna je přijato usnesení výkonného výboru KSČ, které staví do pravého světla činnost soudruhů
Bialaka, Barlínka, Jidry, Koldna, Pillera a dalších v souvislosti s jejich údajnou zrádcovskou činností.
17. dubna dochází k zasedání ÚVKSČ, kde soudruh A. Dubček požádal o zproštění z funkce 1.
tajemníka. Novým 1. tajemníkem je zvolen soudruh Dr. Gustav Husák současně s novým
představenstvem.

10)
ÚVKSČ vydává prohlášení k lidu, ve kterém osvětluje minulý vývoj a nabádá ke klidu.

28. dubna je zvolen soudruh A. Dubček předsedou Federálního shromáždění.

1. máj se s ohledem na situaci slaví jen omezeně. Přesto se zdá, že se vydařil.

7. května přijímá předseda ÚVKSČ usnesení ke sdělovacím prostředkům, jejichž nekontrolovatelný
vývoj je příčinou nedůvěry mezi našimi spojenci.

Pár dnů poté je zastaven Reportér, L. L. Student a další časopisy a je přijat zákon o předběžné
cenzuře.

9. května u příležitosti Dne vítězství dochází k výměně pozdravů Poselství Praha – Moskva.

26. května navštívil G. Husák NDR s cílem vyjasnit situaci a obnovit přátelské svazky.

27. května vyhlašuje prezident republiky amnestii, která je hlavně motivována cílem umožnit návrat
našich občanů z ciziny. Tento akt je velkorysý.

11)
Maďarská stranická delegace je 2. června na návštěvě v Praze.

3. června odjíždí československá delegace pod vedením Dr. Lubomíra Strouhala do Moskvy.

5. června se schází v Moskvě delegace 75 dělnických a komunistických stran. Naši delegaci vede
soudruh Dr. Husák. V jednání, které trvá do 17. 6. je i plně objasněna situace v srpnu 1968 u nás a
vstup vojsk 5 zemí je hodnocen jako internacionální přínos.

9. června navštívil Prahu soudruh J. Cyrankiewicz.

12)
Vláda republiky přijímá 14. srpna usnesení k zachování klidu v zemi v souvislosti s výročím srpnových
událostí.

19. srpna se koná aktiv předsedů KSČ v Praze, který vyzněl v podporu stran. politiky.

Výročí srpnových událostí se ještě místy projevilo v neklidu a nepokojích, které však již byly
definitivně likvidovány. Protistranické a protistátní síly jsou definitivně porušeny.

5. září se koná veletrh v Brně za účasti 29. zemí. Počátkem září navštěvuje prezident republiky Polsko.

15. září navštívil 1. tajemník PSS soudruh Gomselka Ostravu.

26. září se schází ÚVKSČ na plenárním zasedání, kde hodnotí současnou politickou a hospodářskou
situaci země a přijímá další opatření.

28. září je ustavena nová federální vláda, do jejího čela je znovu postaven ing. O. Černík. Současně je
ustavena nová česká vláda pod vedením prof. Ing. Josefa Kempného.

1. října je u nás na státní návštěvě finský prezident.

13)
Naše vládní delegace jede 25. října na státní návštěvu SSSR. Naše zákonodárné orgány přijímají řadu
zákonitých opatření v souvislosti se situací v zemi a odkladem voleb.

4. listopadu odjíždí do SSR vlak 300 odborářů k poznání lidu země a k obnovení přerušených styků.

26. listopadu dochází k odstoupení Č. Císaře z funkce předsedy ČNR, do které je nově zvoleno 62
poslanců. Z naší obce je zvolen za poslance soudruh E. Tiele, předseda KSČ.

29. listopadu jede prezident republiky na státní návštěvu do Íránu. Česká národní rada pod novým
vedením E. Erbana přijalo prohlášení vlády, která je odhodlána všemi prostředky obnovit pořádek
v plánu, v politice a investiční výstavbě.

2. prosince se schází v Moskvě zástupci socialistických zemí. Na programu je bezpečnost soc. tábora a
výzva ke schůzce zástupců zemí bez ohledu na jejich společenské zřízení.

17. prosince přijíždí J. Kádar v čele maďarské delegace do ČSSR.

14)
Těchto několik stručných výčtů událostí však nevykreslí tu spoustu drobné a usilovné práci při
získávání důvěry občanů a lidí. Vždyť není úseku, kde by minulé údobí nezanechalo svých stop. Jedno
je však oproti roku 1968 a počátečním měsícům tohoto roku lepší. Začíná se méně diskutovat a dává
se přednost drobné práci, které není nikdy dost. Lidé si začínají uvědomovat, že je konečně třeba
činů. To ukázaly hlavně poslední dny roku, kdy nepříznivé počasí a nedostatek paliv zaviňovali značné
potíže. Byli to horníci, kteří fárali i ve volných sobotách, aby pomohli situaci zlepšit.

V průběhu roku byly provedeny změny prakticky ve všech orgánech a společenských organizacích. Ať
již v mládežnických, studentských, či sportovních organizacích se postupně formuje nový směr a
přístup k dané problematice.

A tak se zdá, že rozjitřené ovzduší srpnových dnů se začíná uklidňovat a že do vědomí občanů proniká
vědomí nezbytnosti této akce, jejíž dosah jistě ještě ocení a posoudí příští generace.

15)
Mezinárodní situace v průběhu roku přinesla zlepšení naděje lidstva na uchování míru ve světě a to
přesto, že válka zuří i nadále ve dvou částech světa.

Vietnamský konflikt se dostává konečně do stadia politického řešení, neboť dochází k zahájení
konference sporných stran v Paříži. Průběh však ukazuje, že vyhlídky nejsou valné. Spojené státy
v průběhu roku stáhly z bojiště 50.000 vojáků. V září umírá prezident VDR Ho-Či-Min. V polovině
června byla v jižním Vietnamu ustavena nová vláda, která usiluje o mezinárodní uznání. V polovině
listopadu se svět dovídá o masakru Američanů v My-Lai, při kterém přišlo o život 567 obyvatel. Válka
ve Vietnamu se tak i nadále protahuje a účty platí těžce zkoušený lid této země.

Situace na Středním Východě je stále napjatá. Přes usnesení OSN není naděje na rozumné urovnání
situace. Dvě zainteresované velmoci sice vyvíjejí úsilí o ukončení a řešení konfliktu, ale žádná
z válčících stran není ochotna ustoupit.

16)
Největší překážkou k urovnání konfliktu je nejednota arabských zemí a dále neústupný postoj Izraele.
V polovině února je proveden v Curychu atentát na izraelské letadlo. Původci – arabská fronta osoby.
Po úmrtí Levi Eškolena se dostává ostrému kursu zelená. Nepokoje, dělostřelecké přestřelky, letecké
útoky nasvědčují, že vývoj začíná být těžko ovladatelný.

V Nigérii i nadále zuří bratrovražedný boj. V pozadí jsou zájmy monopolů a lid tzv. Biafry na to jenom
doplatí.

Svět velmi překvapila situace na sovětské-čínské hranici, kde 19. března došlo k incidentu na Lesuri,
přičemž byly ztráty na lidských životech. 13. srpna se tento útok opakoval v jiné oblasti pohraničního
území. Čína jde svou vlastní, nekontrolovatelnou cestou a představuje tak dnes akutní ohnisko
možného konfliktu. Přitom vývoj v této tak ohrožené části světa by se těžko nechal lokalizovat.

17)
Svět také do určité míry překvapily boje v severním Irsku, kde požáry a pouliční boje způsobily značné
škody.

22. ledna nás překvapila zpráva o pokusu o atentát v Kremlu. Bližší podrobnosti neznáme.

2. února vyhlašuje de Gaulle referendum a v neděli 26. dubna po těsné prohře odchází de Gaulle
z aktivní politické scény. V pondělí dne 2. června zvolen Pompidou prezidentem Francie. Odešel
veliký politik a realista, který představoval v Evropě a ve světě reálnou protiváhu americkému
ostrému kurzu.

5. března byl zvolen v západním Berlíně těsnou většinou nový prezident Německé spolkové republiky.
Je jím Gustav Heinemann, sociálně demokratický předák.

17. března se schází v Budapešti státy Varšavské smlouvy. Výsledkem jednání je výzva k národům
světa k urovnání sporných problémů.

2. srpna zaznamenáváme návštěvu prezidenta USA Nixona v Rumunsku. Tato současná zpráva je
široce komentována, neočekává se však žádná změna v zahraniční politice USA.

18)
Požár významné mešity v Jeruzalémě dne 21. srpna ostře vyhrotil poměry v této tak nebezpečné
oblasti.

18. září je zahájeno další nové zasedání OSN. Nelze však očekávat pokrok v žádné oblasti sporů. Tak je
tato organizace přes kladné úsilí odsouzena jen k evidování konfliktů a její usnesení nemají
potřebnou váhu.

28. září probíhaly volby v NSR. Došlo k překvapení, neboť z voleb vyšli posílení sociální demokraté,
kteří po delším jednání převzali spolu s FDP německou vládu. Do čela se dostává Willi Brandt, první
předseda německé vlády, který by mohl přinésti mnoho nového do řešení sporných problémů
v Evropě.

7. října oslavuje své 20. výročí NDR. Tato země může s uspokojením prohlížet výsledky své práce.

2. prosince dochází ke schůzce socialistických zemí v Moskvě, která trvá do 7. 12. a jednala o zajištění
bezpečnosti ve světě.

Rušný rok však naznačuje, že je v silách lidstva odvrátit od sebe hrozbu zničení.

19)
Kosmické zápolení obou velmocí se dostalo letos do rozhodující fáze. Spojené státy, které vrhly do
boje všechny své materiálové i duševní zdroje, dosáhly vítězství. Co ovšem ještě toto zápolení přinese
v blízké budoucnosti, je třeba vyčkat.

9. ledna vypustil SSSR automatickou meziplanetární stanici Veněra 6, cíl Venuše.

14. – 17. ledna Sojuz 4 – Vladimír Šatalov, k němu se připojil Sojuz 5, 15. – 18. ledna s posádkou
Volynov, Chrunov, Jelisejev. Dochází k prvnímu spojení dvou pilotovaných lodí a uskutečňuje se první
přestup z jedné do druhé kabiny.

6. února se poklonil americký kosmonaut Fr. Borman v Paříži památce Jel. Veruca.

25. února start Mariner 6, sonda o váze 400 kg startuje k Marsu.

3. – 13. března startuje americká loď Apollo 9 s posádkou Mc Divitt, Scott, Schweickart. První zkouška
měsíčního výsadku člunu LM s osádkou v blízkosti země.

20)
Souboj pokračuje. 28. března startuje další sonda Mariner 7 k Marsu.

18. – 26. května startuje Apollo 10 s posádkou Stafford, Yong a Cernan. Je to druhý let k Měsíci a
první vyzkoušení lodi LM s lidmi na lunární dráze. Loď krouží 15 km nad Měsícem!

2. června navštívil Fr. Borman své kolegy kosmonauty v Moskvě. Historický let se uskutečňuje dne 16.
7., kdy ve 14:32 hod. pozoruje přes milión diváků a další milióny u televizorů start Apollo 11
s posádkou Armstrong, Collins, Aldrin. Dne 20. 7. ve 21:17 přistává loď LM na Měsíci. Collins obíhá na
oběžné dráze a Armstrong a Aldrin poprvé v lidských dějinách stanuli na Měsíci! Lidstvo pozorovalo
s úžasem tento zázrak moderní techniky a první stopy na povrchu našeho souputníka.

Dne 24. 7. přistála loď dle plánu na Zemi. 12. října dochází ke skupinovému letu Sojuz 6, Sojuz 7 a
Sojuz 8 na dráze kolem Země. Cíl svařovací pokusy.

21)
Další let na Měsíc se uskutečnil dne 14. listopadu, kdy Apollo 12 s posádkou Conrad, Gordon a Bean
opustili Zemi, aby dne 19. listopadu se loď LM oddělila na poslední fázi sestupu. V 7:42 hod. fáze
sestupu a ve 12:44 hod. vstoupil Conrad jako třetí člověk na Měsíc. Na Měsíc sestoupil také Gordon.
Přistání bylo velmi přesné, kosmonauti navštívili automatickou sondu Surweyer a sňali z ní kameru,
kterou spolu asi v 80 kg nerostů přivezli na Zem. Na Měsíci umístili řadu vědeckých přístrojů. Posádka
se vrátila po splnění letu a úkolů šťastně na Zem!

Lidstvo prožívá historické chvíle! Je jen na škodu, že tyto okamžiky ještě kalí války a nedorozumění
mezi národy. Moderní člověk musí poznat, že je jen jeden svět a že lidstvo nese velikou
zodpovědnosti za jeho další budoucnost. Ne války a hašteření, které z komunistického pohledu je
malicherné, ale dnešní spolupráce s cílem odhalit další záhady a tajemství přírody a využít tyto pro
blaho člověka a jeho všestranný a harmonický rozvoj.

22)
A jakým životem žila v tomto tak bohatém roce naše vesnice?
Po pravdě řečeno lidé si přáli klid a jistoty. Budovatelské úsilí bolatických občanů potřebuje práci,
výdělek a hlavně dostatek levného stavebního materiálu. Situace však byla neutěšená. Ceny stoupaly
nahoru, materiálu málo a chceš-li ho získat, musíš dávat. A ceny stoupají i u spotřebního zboží,
kterého je v obchodech pořád a pořád méně. Lidé začínají být nespokojeni a fronty u obchodů se
dostávají do módy.

Ke konci roku se jeví citelný nedostatek vepřového masa, ovšem čerstvého, neboť konzerv je stále
dost. K Vánocům nastává zlepšení. Fronty jsou u textilu a konfekce, nakonec i obuv je na zvýšeném
zájmu. Lidé nakupují jako bez smyslu i když připouštím menší rozsah v porovnání s jinými kraji
republiky, kde se tolik nestaví. Prostý člověk se začíná zlobit, neboť vidí, že jeho koruna, těžce
vydělaná, má stále menší cenu. Slyšíš stále častěji hlasy, aby se udělal pořádek, neboť vývoj spěje ke
krachu.

23)
Jsou postiženi hlavně důchodci, kde i přes určité zlepšení formou zvýšení důchodů, je situace tíživá.
Starší generace, prošlá starou pruskou školou, volá po pořádku. Lidé nedovedou pochopit, že
existující vláda připouští takovou anarchii. Mezi lidmi se šíří různé vlivy, mnohdy záměrně proti vládě,
straně a stavu země. Musíme přiznat, že i u nás jsou ještě stále síly, které chtějí této situace zneužít
ve svůj prospěch. Jsou v obci, vždyť předsrpnová situace nás v tom přesvědčila. Je ovšem poznat, že
dubnová opatření pléna ÚVKSČ a další ulomily hroty v místě se aktivizujícím společenským i tzv.
„politikářským“ silám. Přitom je třeba znovu vyzvednout vysokou životní úroveň našeho lidu, která
vyvěrá z pracovní a spořivé povahy občanů. Její kořen však tkví v tom, že je dostatek práce a to blízko
domova. Ty tam jsou doly, kdy příslušníci rodin, roztroušení po celém světě, se jen na zimu vraceli
domů. Až někdy bolí nekázeň a nepořádky právě na těchto pracovištích!

24)
Vesnice je odjakživa klidnější než město. Proto ani krizové jevy na počátku roku nenašly v obci místo.
Lidé jsou uvážliví a je jim to dle jejich řeči jedno, zda je předsedou vlády Petr nebo Pavel, chtějí klid a
pořádek! A ten se také v průběhu roku postupně upevňuje. Žijeme stranou politických, zákulisních
bojů a také z těchto hledisek ani přítomnost sovětských vojsk nevyvolává žádné zvláštní pocity, neboť
nejsou v místě, a pokud se občan s nimi potká, pak mu nezavdají příčinu ke stížnostem.

Naopak množí se hlášky o prvních, kupodivu zcela přátelských stycích. A tak život jde dál a každý má
dostatek svých vlastních problémů k řešení, než aby se ještě příliš staral o druhé. Jinak ovšem vesnici
neujde nic, ženy u společné práce komentují každou domácí bouřku tu i tam vyvolanou. Přesně podle
hesla, že kdo má škodu, má i o posměch postaráno.

Ale ani naši muži nejsou o moc ctnostnější! Jenom, že jim chybí více příležitostí!

25)
Můžeme tedy klidně prohlásit, že život v obci je konsolidován. S odstupem doby se i někteří příliš
horliví křiklouni před a po srpnu za svůj postoj stydí! A síly, které je vedly, nebo nabádaly, umlkly.
Jsou však naděje, že lidé se poučí? Přesto se silně poslouchá zahraniční rozhlas a lidé zprávy
komentují. Nějak málo a méně jsme informováni i o tom, co se u nás děje. Je to chyba a nahání to
vodu na mlýn zahraničním vysíláním.

Personální změny prováděné v průběhu roku v řídících orgánech přešly bez povšimnutí, kromě osoby
soudruha Dubčeka, Smrkovského a snad ještě Císaře. Hlavně kolem soudruha Dubčeka bylo mnoho
řečí! Vesnice přijala klidně i senzační zprávu, že máme svého poslance rodáka v České národní radě.
Místní národní výbor v Bolaticích pod vedením mladého svého předsedy neměl to také nijak lehké!
Ale je vidět na každém kroku, že se začíná dělat a hlavně, že i lidé začínají pomáhat.

26)
Volby, které měly vyřešit narostlou problematiku v místě, jsou odsunuty. Snad někdy ke konci roku
1971, život jde ovšem dále.

Chybějící dva poslanci byli ke konci roku doplněni na základě kooptace. Slivka Rudolf, učitel, se
dostává do rady a soudružka Sněhotová Eliška do pléna. Plénum NV se sešlo v průběhu roku celkem
6x a vcelku mělo dobrý přehled nad prací rady.

Dne 26. 6. byla v místě zrušena komise lidové kontroly a to údajně pro nezájem občanů a dále i
kádrové potíže. Myslím si, že na škodu věci!

Na slavnostní schůzi pléna MNV dne 7. 11. byla vyznamenána paní Marie Burianová pamětní medaili
„Ostré Hůrky“ za dlouholetou veřejnou kulturní činnost.

Plenární zasedání národního výboru proto mohlo také s uspokojením přijat zprávu, že veřejně
prospěšná práce v obci se daří. Vesnice již nemá tak ostře vyhraněné postoje jako v době socializace
vesnice. Mezi lidmi je tím i méně zloby.

27)
Akce „Z“ tak nabývá nového obsahu a lepšího zvuku. A udělalo se toho za tento rok zase opravdu
dost. Největší akcí je položení kanalizace na ulici Hlučínská, po levé straně jdeme-li do obce. Náklad
přes 700 tis. Kč a práce provádí svou mechanizací JZD Dolní Benešov za vydatné pomoci místních
občanů. Ke konci roku je dokončena hrubá stavba s tím, že v příštím roce se položí obrubníky. Akce
měla za následek posun všech plotů po celé čáře trasy a nebyla u všech občanů přijata s povděkem.
Ulice tonula ke konci roku v bahně!

Velmi pěknou akcí je dokončení místního pohostinství pí. Dudové nákladem Kč 85 tisíc. Občané získali
nejen další krásné společenské prostředí včetně ústředního vytápění, ale i prostory pro místní
hospodářství. Žel bohu, že v této upravené provozovně došlo během roku k úpravě cen, byť
nepodstatnému, ale hlavně důchodci si stěžují. Pivo a půlka je sice ještě stále levnější než u
konkurence, ale slib byl porušen.

28)
Byla dále položena kanalizace v délce 95 m na ulici Nádražní, 155 m na ulici Luční, zahájena akce
kanalizace na ulici Ratibořská, kde se navíc uvažuje v příštím údobí s výstavbou další suché zemní
hráze.

Byly vyrobeny dlaždice na chodník pro ulici Svobody a ještě menší kanalizační akce v délce dalších 90
m na ulici Luční. Provedeno další rozšíření sítě místního veřejného osvětlení.

Na osadě Borová se dostává stavba Požární zbrojnice do dalšího roku výstavby! Přesto, že je
zastřešena, má ještě daleko k dokončení. Hlavně bude potřebí peněz a více ochoty občanů. Dále byla
na Borové upravena cesta K lesu. Mám dojem, že pověstná aktivita borovských občanů nějak
povážlivě upadá.

Plénum Národního výboru hodnotilo aktivitu a činnost svých členů. I zde se projevují důsledky
posledních událostí. Zdá se někdy, že aktivisté NV byli obětavější, než samotní jeho členové.
S pohledem na práci minulých národních výborů, však můžeme být ještě spokojeni. A do budoucna je
možno se dívat bez obav.

29)
Předseda Národního výboru Gerhard Šoltys se velmi dobře zabydlil. Požívá v místě autoritu a je
vcelku oblíben. Tajemník s. Karel Sněhota stojí před důchodem. Snaží se rovněž a spolupráce obou
byla dobrá. Náměstek předsedy je i nadále Max Herudek. U personálu MNV nedošlo k žádným
změnám. Je nutno podotknout, že od samého počátku MNV tam „kraluje“ u své zemědělské agendy
s. Josef Vavřínek!

Letmo bych se dotkl práce rady, která se v průběhu roku sešla k 24. zasedání. Rada velmi pečlivě
řešila obecní záležitosti mezi plen. Zasedáními. Uvedu některá opatření v průběhu roku:

Rada schvaluje pí. A. Kretkovou do funkce vedoucí místního hospodářství. Je vzata na vědomí žádost
přihlášky Junáka v místě, kterou podává farář A. Lanča. Dosud provozovna stolařství MH přechází
znovu do rukou původního majitele Josefa Vodáka po předchozím finančním vyrovnání. Správce osv.
besedy je ustaven a to sl. učitelka Lída Nováková. Karel Bezděk na funkci rezignoval.

30)
Každá vláda, která zvýší cenu piva, padne, prohlásil Švejk, ale rada upravila ceny tohoto nápoje v její
provozovně!

Byl dán souhlas k výstavbě 6 bytů pro JZD EC Dolní Benešov. S výstavbou bylo započato a ke konci
roku jsou zabetonovány sklepy. Stavba navazuje na již postavený objekt, který slouží pro místní
učitele. Stanovují se poplatky za místo pro hrob na místním hřbitově, které činí Kč 80,-. Zařizuje se
vyčištění obecních studií na ul. Nádražní a Ratibořské.

Rada povoluje 50% snížení cen vstupenek pro důchodce a to v 5 případech pro kino. Rada se zabývá
návrhem na výstavbu pomníku poslední války. Tento návrh se periodicky opakuje, ale jeho řešení se
nějak odkládá. Dřevěné desky v kostele nejsou dostatečnou výstrahou lidstvu před válkou! A navíc
byli to naši otcové, bratři, synové! Je projednána i likvidace finančních požadavků na bývalého
předsedu J. Ďurkače, které budou vymáhány soudně.

31)
Výmlat v místě pro soukromý sektor zajišťují dvě obecní mlátičky, kde stanovena cena hodiny
provozu a to u mlátičky „24“ na 35,- Kčs a u „26“ na 45,- Kčs.

Byl schválen nový ředitel místní školy, kterým se stává František Kulín. Rada v té souvislosti schválila
úpravu naturálního bytu ve škole a zavedla tam ústřední vytápění. Do bytu se nový ředitel
odstěhoval.

Rada znovu projednávala záměr výstavby koupaliště, kde byl definitivně schválen jeho rozměr na 25 x
50 m! Velkolepé, kéž už by se akce mohla realizovat! V souvislosti s navrácením pozemků několika
soukromým zemědělcům a s věnováním další půdy státu občany, kteří ji nemohou obdělávat, bylo
provedeno a schváleno její protokolární převedení a současně schválena HTÚP.

Rada se zabývala koncepcí rozvoje obchodní sítě v místě a pověřila ředitelství Jednoty s vypracováním
této. MNV se stává členem Matice Slezské se vkladem Kčs 100,- a současně věnuje na pomník na
Ostré Hůrce obnos Kčs 500,-.

32)
Jsou schváleny prémie za včasné dokončení pohostinství. I jinak má NV vždy dostatek prostředků pro
odměny svého aktivu. V souvislosti s možnými náznaky nepokojů u příležitosti výročí srpnových
událostí, jsou v místě zavedeny hlídky apod. V místě však byl klid, byla jen hlášena ztráta rudé vlajky u
závodu Juta.

Na ulici Svobody se odstraňují stávající lípy, které brání zřízení chodníku. Je to škoda, krajní rozčílení
panovalo u místních včelařů, kteří tak ztrácejí pastvu pro včelstvo.

Rada projednávala i výstavbu zbrojnice na osadě Borová, která se opožďuje a přijalo v tomto směru
nápravné opatření.

Bylo schváleno otevření zámečnické provozovny u Osvalda Blokše na Nádražní ulici. Rada pro velký
zájem občanů požádala ONV v Opavě o povolení rozšířit pískovnu o dalších 25 arů. Dozorem nad
pískovnou pověřen p. E. Řehánek. V říjnu byl schválen nový vedoucí MH a je jím Emil Tiele, mistr MSA
a předseda místní organizace KSČ.

33)
Dosavadní vedoucí p. Kretková odchází na mateřskou dovolenou. Místní hospodářství je našim
občanům ještě hodně dlužno. Stávající kádrové obsazení včetně manželů Šoltysových by mohlo
situaci zlepšit.

Je zajímavá další žádost farního úřadu v Bolaticích a převod pozemků par. číslo 673/3 ve výměře 5
201 m², která je radou postoupena k řízení na ONV. Bude mít místní fara v nových podmínkách
úspěch, těžko předvídat. Stav ovšem svědčí o nepořádku v minulých letech. Rada vcelku s povděkem
kvitovala plošní výkup zem. produktů, hlavně živočišné výroby.

Rada vzala na vědomí nové velitele požární ochrany v místě a to v obci je to p. Max Balarin a na
Borové p. Max Jurášek. Rada se zabývala i rozborem trestní činnosti v místě (přehled podáme
v komisi pro VP). V radě ke konci roku zasedl i její nový poslanec p. Rudolf Slivka, učitel v místě. Práci
rady možno hodnotit jako dobrou a lze očekávat, že situace se postupně ještě zlepší!

34)
Při studiu protokolů jednotlivých komisí tě napadá, že hlavní nápor v místě překonává komise
výstavby. Je to dáno tím, že stavební ruch je značný a potřeba občanů stoupá. Komise výstavby se
sešla 20x a povolila kromě výkopů studní, stavby plotů, kůlen apod., nadstavbu u 10 domků.
Asistovala při 20 nových povoleních rodinných domků a provedla 11 kolaudací. Výstavba je značně
ztížena nedostatkem stavebního materiálu a jeho zdražením. Stát proto přispívá občanům takto:
a) výhodné půjčky u státních spořitelen
b) drahotním přídavkem na byt v částce 8.000,- Kčs
c) kolaudačním příspěvkem 4.000,- Kčs, je-li stavba dokončena do 3 let
d) bezplatným připojením na el. síť a kanalizaci
e) 10 let osvobození od domovní daně
f) výhodnou pomocí zaměstnavatele formou nenávratných půjček do 30.000,- Kčs
g) bezúvěrovou vratnou půjčku
h) režijní dopravu prostř. Zaměstnavatele s možnostmi zapůjčení mechan. Prostředků
i) technickou a jinou pomocí

35)
Je vidět, že se v této oblasti hodně zlepšilo. Došlo však ke změnám v cenách stavebních míst, kde
místo Kčs 1,20/m² se platí dnes Kčs 6,-/m²! Důvod – zvýšení atraktivnosti prodeje.

Pokud se týká nově zastavěných pozemků, pak dochází k zástavbě pozemků navazujících na bývalé
staré hřiště TJ Sokol. Byly však značné potíže u převodů pozemků. Zastavuje se i místo na ulici Lesní,
bývalý majetek p. Roberta Teuera. Stavebníci čekali dlouho na vyřízení formalit a okamžitě se vrhli do
práce.

V místě se začínají objevovat pěkné, moderní typy domků, viz. dům manželů Gillarových a
Hluchníkových na Sokolovské ulici, manželů Kupkových na Luční ulici a další.

Přesto však ještě převládá neúčelná, zastaralá a drahá forma výstavby. Pěkně působí nové fasády,
které jsou řešeny vkusem. Někdy ovšem i přehnaně. Obec tak získává na vzhledu a návštěvníci
z ciziny, kteří zde dlouho nebyli, stojí v úžasu. Velká pozornost se věnuje modernizaci starého
bytového fondu, plotům a okolí domků. V tomto směru obec vzkvétá, roste a pyšní se.

36)
Komise bytová se dále zabývá i pracovní situací. Sešla se celkem 12x. Pokud se týká bytů, nemá zde
žádné velké problémy, neboť bytová výstavba v místě je vyřešila. Na byt čekají 2 rodiny a to jen
z důvodu adaptace.

Komise pomáhá ve spolupráci s ONV a s okolními závody umísťování sociálních případů na pracoviště.
Také spolupracuje s místní školou. Byly získány pracovní síly pro LNH v Chuchelné, Slezské papírny
Žimrovice, Slezská Tvorba Opava a další. Pomáhá dále při náboru žáků do zemědělství a ostatních
prioritních oborů. Rovněž zajišťuje ošetřování cukrovky místními občany.

Komise zdravotní a sociální se sešla celkem 12x. Pomáhá řešit neutěšenou situaci přestárlých a
nemocných lidí. Zajišťuje pečovatelskou službu, na kterou přidělila částku Kčs 10 000. Na jednorázové
finanční výpomoci bylo rozdáno 11 000 Kčs. Taktéž se přispívá na diabetiky. Vcelku se v jednotlivých
případech zvýšily i nízké důchody. Domácí potřeby n. p. Olomouc přidělily jejím prostřednictvím 5
televizorů sociálním případům v místě.

37)
Sokolská a kulturní komise má v duševních podmínkách lehčí postavení, než kdysi. Televizory a jejich
bohatý program zaměřil zájem diváků jiným směrem. Proto i postavení osvětové činnosti je jiné.
Hledají se cesty, jak nově situaci řešit. Práce naší komise se víceméně točí okolo povolování tanečních
zábav a jiných akcí i celonárodních oslav. Komise ve svých osmi schůzích spíše evidovala, než
organizovala a plánovala. Místní divadelní odborníci, jimž pomáhá i farář Lanča, jsou dosti agilní.

Zahájil se kurs němčiny v rámci OB, přednáší pan Malchárek ze Strahovic. Lidová knihovna, kde je
knihovnicí nadále p. Řehořová, má 360 čtenářů a výpůjček bylo 8 000. Zajímavá je myšlenka
střediskových knihoven, má být zřízena i u nás. Pro práci v OB se zakoupilo piano za Kčs 2 000. Na
škole je toho času 569 žáků, 25 učitelů, kteří učí ve 21 třídách. Spolupráce s místní školou je malá

k neprospěchu věci. Mění se však vkus občanů, hlavně mladých lidí, kteří i v hudbě se kloní
k popmusic! Stará dechovka již netáhne, zatím co tzv. kravál muzika je v módě!

38)
Komise MH se sešla jen 6x, ačkoliv by mohla mít práce až nad hlavu. Vcelku také jenom evidovala
v domnění, že zodpovědnost leží na placených vedoucích.

Rovněž ke škodě věcí, neboť v místě je problémů až nad hlavu. Řešila běžné personální otázky MH,
uvolnila J. Vodáka z MH a podala žádost o prodloužení autobusové linky ČSAD pro trať Bolatice –
Opava. Dále spoluzajišťovala výmlat.

Komise plánovací se rovněž sešla 6x. Navrhla 3 alternativy staveniště pro obchod v místě a zabývala
se přípravou nového 5letého plánu, do kterého uvažuje s těmito akcemi:
Rozšíření stávající el. sítě včetně nových trafo.
Výstavba požární zbrojnice.
Komplexní řešení vody na Borové.
Zajištění vodovodu v obci.
Vyrovnání situace Dolní Benešov – Kobeřice – Nádražní.
Postavení nového závodu Juta.
Vybudování prodejny Jednoty na Nádražní ulici.
Spolupráce s KIÚ ve výstavbě bytů.
Výstavba bytů JZD v místě.
Rozšíření stávající pošty.
Akce „Z“, specifikace a finanční zajištění.

39)
Je třeba vítat snahu perspektivního plánu, neboť obec v minulosti hodně doplatila na bezhlavé a
neuvážené akce.

Zemědělská komise má v dnešních podmínkách ulehčenou práci. Zmizel z MNV styl práce, který
nadělal dosti nepříjemnosti v minulosti. Třeba však otevřeně prohlásit, že existence JZD je plně
oprávněna, což prokazují výsledky, které mohly být daleko lepší, kdyby vesnice pochopila. Tak komise
se povětšinou zabývá soukromým sektorem a jeho úkoly. Sešla se 12x. Projednávala HTPÚP a
spolupracovala při vrácení zem. majetku zemědělců M. Nevřely a B. Ricky, v minulosti řešeny dle
50/55 Sb. Komise projednala žádosti přestárlých občanů, kteří se vzdávají půdy. Jsou to: p. Jurášková

K., Herudková L., Balarin Max, Kolarčík O., Kolarčík Viktor. Starší lidé již ztrácejí dech a půda je jim
přítěží. Byly znovu projednány všechny 50/55 Sb. místních občanů, na základě jejich stížností. V říjnu
bylo prováděno v místě plošné očkování skotu proti slintavce. Komise provádí i kontrolu tučnosti
mléka. Některé případy byly hlášeny k potrestání (tučnost 1,5 %!).

40)
Komise pro obchod se sešla 12x. Letošní rok byl na problémy a stížnosti občanů bohatý. Obchody zely
prázdnotou a nákupní horečky rostly. Řešila s přehledem situaci s omezenými možnostmi.
Zásobování občanů základními potravinami však bylo až na menší výkyvy zajištěno. Nespokojenost
však je se zásobováním uhlím. Jenom za rok 1968 dluží 40 vagónů uhlí! K 10. 9. jsou občané v místě
zásobení uhlím na 40%! Ke konci roku se situace poněkud zlepšila, přesto je s ohledem na včasný
příchod zimy i nadále vážný stav.

Komise finanční se sešla 7x. Hospodaření MNV je vyrovnané, příjem z MH podmiňuje stále se
zlepšující situaci při plánování akci Z apod. Platební morálka daňových poplatníků je dobrá, až na
několik klasických neplatičů! MNV využívá dovedně získané zdroje, každý občan se má možnost o
tom v místě přesvědčit. Faktem však je, že občan musí v poplatcích a kolcích uhradit co se dá. To
potvrzuje i skutečnost, že se omezují zbytečné žádostivé apod., neboť se musí platit. Také k něčemu
dobré.

41)
Příjmy MNV v běžném roce:
Zdroj

Částka v Kčs

Zemědělská daň

235.126,75

Daň z příjmu obyvatel

4.908,80

Správní poplatky

4.180,-

Vodní hospodářství

6.884,20

Doprava

2.429,40

Stravné ve školní jídelně

97.082,10

Ostatní příjmy školy

619,20

Příjem – místní kino

60.277,20

Příjem – ostatní kultura

20,-

Místní hospodářství

13.029,-

Ostatní příjmy RO

107,30

Stavební (os. rež. pr.)

78.936,-

Dodatek ONV

21.800,-

Mimořádná dotace ONV

588.000,-

Místní poplatky

4.550,-

Pokuty

820,-

Podíl na výn. zem. daně

13.317,-

Ostatní příjmy FRP

260.128,65

Převody FRR

69.132,70

Úhrn rozp. příjmů

1.932.198,38

42)
Výdaje MNV:
Směr

Částka v Kčs

Vodní hospodářství

781.429,94

Doprava

87.058,73

Mateřská škola

15.694,87

Základní devítiletka

122.278,50

Školní potřeby

18.948,35

Školní jídelna

134.150,12

Osvětová činnost

9.522,-

Kino

36.936,48

Vnitřní správa

17.632,02

Vnitřní správa sk. 4

50.607,96

Sociální péče

23.624,-

MH – placené služby

41.424,59

MH – ostatní výdaje

33.804,31

Splátky

100.000,-

Příspěvky

4.000,-

Pokladní hotovost

3,05

Na účtu u SBČS

337.961,07

Úhrn ropz. výdajů

1.932.198,38

Pokladníkem MNV je nadále p. Zdena Běláková, po dlouholetém pokladníku Josefu Viláškovi první
žena.

43)
Komise pro ochranu veřejného pořádku se schází pravidelně měsíčně. Řeší běžné přestupky,
osočování, urážky na cti apod. Celkem projednala 34 případů, uložila peněžní pokuty, nebo důtky.
Občané jsou však pořád stejní a hašteří se i nadále. Někdy je to k smíchu, když posuzujeme v klidu
dlouholeté, vleklé spory. Zdá se, že ani kostel, ani pan farář nepomůže a jsou bezmocní! Lidé nejsou
lepšími, zdá se, že horšími. Závist je největší národní nemocí a závist se stupňuje! Kde jsou naše
úvahy o tom, že člověk bude s upevňováním našeho řádu lepší! V místě máme také své recidivisty,
kteří léta života již proseděli a ještě prosedí v kriminálu. Ale i mladí hoši začínají. Nejprve je to
z rozpustilosti a postupně si zvykají. Příčiny leží povětšině v rodinách, v nedostatečné péči rodičů,
nebo jejich nezájmu. Nejhorší je to u různých tancovaček, kdy hulákající tlupy se ubírají nocí domů.
K tomu všemu alkohol, karty a špatná společnost. Komise tak v těžkých podmínkách hájí klid ve
vesnici, pořádek a spokojené občanské soužití.

44)
Pár slov chci věnovat místnímu hospodářství, které má ještě hodně daleko k tomu, aby se o něm
mohlo říci, že je již dobré! V říjnu schválila rada soudruha E. Tieleho za vedoucího MH. Myslím si, že
v nejvyšší čas. V MH na účetním vedení ještě navíc pracují manželé Osvald a Eliška Šoltysovi. Službám
ještě chybí hodně do dokonalosti. MH vlastní 2 nákladní auta a to Breuerovi , s kterým jezdí Bortlík a
RN – bratří Dudové. V obecním pohostinství jsou zaměstnáni: Herudková Erika, vedoucí, dále p.
Kupková M., p. Šoltysová B., sl. Dudová M. a jako uklízečka p. Teuerová A. Jsou zainteresovaní na
čisté tržbě, z níž mají 50%!

Dále funguje sběrna propan – butanu a výrobna rakví s hrobnictvím. V místní holírně jsou
zaměstnány 3 síly. V létě se prováděl výmlat dvěma soupravami a to bratři Kocurové a B. Ricka.
Dobře prosperuje i těžba štěrkopísku. Vodák byl uvolněn z MH. Tento výčet ukazuje další možnosti,
jako zámečnictví apod., kde v nově získaných prostorech pod hostinskou přístavbou se ukazují pěkné
dílny. Místní hospodářství má tedy při tomto vcelku početném vedení možnost ukázat, že to
s potřebami našich občanů myslí zcela vážně. A příští dny ukáží, nakolik se toto očekávání splní.

45)
Obec Bolatice utěšeně vzkvétá a rozrůstá se. Není příkladu v dějinách obce pro tak mohutný rozvoj.
Přitom nemíním jenom výstavbu. Buďme kritičtí k sobě a přiznejme si, že přes určité potíže si žijeme
díky pracovitosti a spořivosti našich občanů dobře. Těžko hledat porovnání s minulostí a bude-li
dobře, tak za několik let bude vesnice klíckou. Obec Bolatice čítá k 31. 12. 1969 3.500 obyvatel.

Porovnání sčítání obyvatel obce od roku 1890 – 1961:
Rok sčítání:

1890

1910

1921

1930

1947

1950

1961

Počet obyvatel:

2074

2317

2375

2487

2485

2495

3256

Celkem se v obci narodilo 61 dětí, z toho 30 chlapců. Manželství bylo uzavřeno 40, mimo obec 24.
V roce 1969 zemřelo v obci 22, mimo obec 8 občanů. Obec Bolatice čítá celkem 590 rodinných
domků, 5 nouzových domků (baráčky ze dřeva).

K tomu osada Borová 142 domků a 6 nouzových. Celkem má obec 732 rodinných domků a 11
nouzových. Schválený směrný územní plán obce řídí již její výstavbu ve vymezených prostorách.
K jeho zaměření byla řada připomínek. Okres Opava má celkem 119 obcí. Velikostně patří naše obec
mezi obce velké.

46)
Obce v okrese se dělí do těchto skupin:
Do 199 obyvatel

6 obcí

499

39 obcí

999

35 obcí

Od 1000 – 1999

23 obcí

2000 - 4999

12 obcí

5000 – 9999

2 obce

Nad 10 000

2 obce

Rozloha okresu činí

1.172 km²

Hustota osídlení

144 osob/km²

Okres má k 1. 1. 1969

169.425 obyvatel

Nejvyšší n.m. výška

750 n/m

Nejmenší n.m. výška

190 n/m

Ø n.m. výška

340 n/m

Na 1 000 obyvatel okresu připadá:
1961

1968

Sňatky

1512

1540

Rozvody

159

238

Potraty

1570

1446

Počet zem. Závodů

144

82

Počet soukr. Rolníků

11352

11369

Výměra zem. půdy v okrese

75.298 km

Délka siln. sítě v okrese

857 km

47)
Budu ještě pokračovat v některých celookresních údajích, které mají umožnit i porovnání a celkovou
orientaci. Celková plocha zem. Půdy 112 477 ha, z toho orná 60 381 ha. Nezemědělské půdy 37 789
ha, z toho 28 098 ha lesů. Počet ovocných stromů v okrese činí 518 760 kusů.
Hektarové výnosy plodin za okres:
Plodina

1961

1965

968

Pšenice

27

24,4

28,5

Žito

21,6

19,5

17,1

Ječmen

25,1

22,8

33,1

Oves

23,2

19,9

21,1

Brambory

136,3

83

173,4

Řepka

19,2

17,6

17,2

Cukrovka

308,0

191,7 3

70,9

Počet osob činných v zemědělství 1968 je 12 777, z toho ženy 7 538.
Odměny za prac. jednotku v JZD v Kčs:
Roční výdělek: Kčs

1961: 7 129,-

Prac. jednotka: Kč13,60

1964: 12 694,25,40

1968: 15 294,23,60

Průměrná klima dat období 1931 – 60: okr. Opava ve °C:
1

2

3

4

5

-2,8 -1,6 2,3

7,7

12,8

6

7

16,1 18

8

9

10

11

12

17,2

13,5

8,2

3,8

0,1

48)
Spotřeba vybraných potravin apod. v okrese na 1 obyvatele:
Druh:

1964

1968

Maso kg

18,2

20,32

Mléko l

71,4

78,82

Vejce ks

39

42

Máslo kg

8,42

8,85

Chléb kg

77,60

72,73

Lihoviny l

2,7

4,84

Vína

l

3,03

4,02

Ost. Vína l

1,54

1,68

Piva

90,2

90,69

190,-

238,73

Druh:

1964

1968

Osobní

3843

6249

Motorky

11.609

10.536

Pionýr a moped

6.053

8.162

Autobusy

61

71

Vlaky

19

23

Nákladní auta

170

166

l

Cigarety v Kčs

V okrese je motorových vozidel:

Počet střádalů na osobní vozy v roce 1968 je 1 741. V roce 1968 bylo vydáno za 31 336 000 Kčs půjček
na výstavbu rodinných domků!

49)
Vybrané ukazatele cestovního ruchu v okrese:
1964

1966

1968

Cesty do kapitalistických států:

426

1250

5993

Cesty do socialistických států:

2255

3267

16258

Turistické zájezdy doma:

9020

29970

28193

Na 1 obyvatele okresu připadá 615,- Kčs půjček. V roce 1968 připadá v okrese 1021 osob na 1 lékaře.

Celkový maloobchodní obrat všech systémů činil v roce 1968 1 374 227 000,- Kč, což jest oproti roku
1961 zvýšení o plných 37%!
Výstavba bytů v okrese:

1961

1968

Celkem postaveno

760

1.285

Z toho indiv. Byt. Výst.

436

450!

1.333,-

1.654,-

Průměrná měsíční mzda
v okrese bez JZD:

Těchto několik letmých údajů má posloužit i k nutným rozborům výsledků v místě.

50)
Jak se nám dařilo při plnění zem. úkolů v místě, nám poví následující údaje:
Zemědělský rok byl velmi příznivý a nebýt jarních záplav, byla by docílena rekordní úroda.Pamětníci
se nepamatují na tak pěkné počasí, které trvalo přes celé léto. Bylo sucho, ale jarní vláha pomohla
úrodě velmi. Obec se nepamatuje na tak dobrou úrodu jablek, která byla velmi vyzrálá, cukernatá a
vzhledná. Zemědělci, zahrádkáři, všichni byli velmi spokojeni.
Jak jsme u soukr. zemědělců plnili své úkoly:
Druh

Plán

Skutečnost

Obiloviny

681

529

Brambory

688

633

Cukrovka

3.480

3.604

Maso

352

459

Mléko

223.100 l

341.400 l

Vejce

119.700 ks

142.800 ks

Z toho přehledu je zřejmé, že zemědělci nesplnili rostlinnou výrobu – otázka dovoleného plánování a
otázka korun a plnili a vysoce překračovali živočišnou výrobu. Při srovnatelných koeficientech sice
svým povinnostem dostáli, ale dovedou počítat.

51)
Soukromí zemědělci obhospodařují v obci celkem 442,22 ha zemědělské půdy, z toho 391,62 ha orné.

Rozdělení zem. soukr. závodů do skupin:
Nad 10 ha

7 závodů

výměra 90,58 ha

Od 5 – 10 ha

3 závody

výměra 22 ha

Od 3 – 5 ha

8 závodů

výměra 31,72 ha

Od 2 – 3 ha

13 závodů

výměra 30,54 ha

Od 1 – 2 ha

173 závodů

výměra 176,34 ha

Od 0,5 – 1 ha

95 závodů

výměra 66,38 ha

Do 0,5 ha

224 závodů

výměra 24,66 ha

CELKEM

523 zem. závodů

výměra 442,22 ha

Soukromí zemědělci si povětšině stojí finančně velmi dobře a postupně si vybavují a modernizují svá
hospodářství. Traktor již zcela nahradil krávy, čímž dochází k růstu dojivosti. Ve směru jejich vývoje
nejsou toto časy žádné překážky a možno prohlásit, že se již zase plně obnovila důvěra zemědělců
vůči MNV. Jsou ale případy, t.č. tři, kdy zemědělští synci nezískají u nás nevěsty, neboť nikdo se již
nechce připoutat k této dřině. Tak hoši jsou staří a dřou od rána do noci. Zda v tom leží smysl života,
nevím, tito občané se okrádají o mnoho!

52)
Je třeba i konstatovat, že nejvíc připomínek ke všemu měli a stále mají drobní zemědělci, kteří
využívají svá hospodářství k vylepšení své situace, zatím co výkonní zemědělci dnešní stav považují za
pro ně za přijatelnou základnu.

Jak již uvedeno, došlo k HTÚP a do JZD přibylo dalších 14,50 ha půdy od přestárlých a nemocných
osob. Je to zajímavý vývoj, na jedné straně se brání zuby, nehty a stará generace začíná rezignovat.
Těžko možno v dané chvíli odhadnout vývoj v nejbližších letech, ale zdá se, že kapitulace staré
generace bude nadále pokračovat. Vývoj ve světě se nenechá zastavit.

53)
Zabíjačky jsou i nadále největším svátkem na vesnici. Celkem bylo provedeno 547 domácích porážek,
o které se svorně podělili tito řezníci: Kurka A., Kurka B., Duda, Kašný, Mančík, Michalík, Kupka a
Kurka Al. st. Krupóny se ještě i nadále odvádějí. Porážku teď povoluje okresní veterinář. Velmi se
rozmohla výroba domácích klobás, bezvadně vyuzených a chutných. Přesto, že níže uvádím stavy
dobytka, nedá se to nikdy vyčíslit u drůbeže, které podle mého odhadu je minimálně jednou tolik.
Tím si vesnice vylepšuje svou životní úroveň.

Celkový stav dobytka u soukromého sektoru k 31. 12.:
Slepice celkem

3.512 ks, z toho záhumenkáři

274 ks

Husy

198 ks

25 ks

Kozy

276 ks

15 ks

Ovce a berani

10 ks

2 ks

Prasnice

13 ks

0 ks

Prasata

221 ks

21 ks

Skot

318 ks

5 ks

Z toho krávy

167 ks

3 ks

Koně

25 ks

0 ks

Koní je ale méně a méně!

54)
S úžasem jsem pozoroval průběh letošních žní! Soukromý sektor, toť v tomto stádiu jediná velká
pracovní rodina! Ale i JZD mělo báječné podmínky pro žně a nasazení plné mechanizace. Soukromníci
pracují od světla do světla a obecní mlátička rachotí dlouho do noci. Žně začaly 20. července a rež a
žito se kosilo 25. července. Velmi dobrá úroda, ale velmi krátká sláma, které bude nedostatek. 6.
srpna pokosen oves, pole začínají být holé. A teploty jsou již třetí týden přes 30°C! Takové počasí se
dlouho nepamatuje! Rané brambory byly dobré a bylo jich dost. Byl taktéž dostatek třešní, méně již
sliv a švestek. Zato zahrady byly obsypány zlatými ovocnými plody, jakých jsme dlouho neviděli. Je
však sucho a sucho!

Slabší to je i se senem, kterého je pro sucha velmi málo. Dobrá úroda cukrovky a z ní pak chrást a
dostatek řízků situaci vylepší. Příroda, jak pozoruji, vyrovnává výkyvy a vždy nahrazuje lidem své
zásahy. Myslím si, že zemědělci mohou být letos spokojeni. Spokojen je každý občan, neboť v dnešní
situaci bychom si nemohli dovolit mít neúrodu!

55)
Považuji za povinnost poukázat právě na ty zemědělské závody, které začaly hospodařit zase
samostatně, což budí údiv.

1) Matěj Nevřela, narozen 1914, jeho manželka 1918, 3 děti, z toho 1 dcerka vdaná. Půda byla
v bezplatném nájmu JZD dle 50 Sb. Dostal ji na podzim zpět a hospodaří první rok na 15,05 ha zem.
půdy. Celkem má 8 ks skotu, z toho 4 krávy. Vepřů chová 6, z toho 2 prasnice. Dále má 4 koně Traktor
a jinou mechanizaci nemá. Smlouvy splnil následovně: obilí plán 75q, dodal 65q, brambory splnil tj.

70q, maso 15q/14q, vejce 2500 ks/2800 ks, mléko 5000l/4500l. Před několika lety se nastěhoval do
nové usedlosti, vybudované v době, kdy neměl půdy. Jaké důvody ho vedou, že takto hospodaří,
nelze odhadnout. Je to hospodářství bez perspektivy.

2)Bedřich Ricka, důchodce, narozen 1905, manželka nar. 1910, 2 děti, z toho syn, narozen 1946 se t.č.
žení, dcerka 17letá číšnice. Dostal taktéž půdu z bezpl. nájmu dle 50 Sb. hospodaří na 3,59 ha. Má 3
ks skotu, z toho 2 dojnice, 1 vepř a 1 kůň. Smlouvy plní takto: plán/skutečnost: brambory 4q/O, obilí
4q/O, maso 5/5,50q, vejce 200/250, mléko 1000/1200. Důvod držení – spekulační.

56)
Ekonomický celek JZD Dolní Benešov možno již bezesporu počítat ke konsolidovaným celkům. Ty tam
jsou doby, kdy jsme při založení JZD od rána do noci pracovali skoro zadarmo! Ta obětavost a hlavně
ten vztek, kdy si ostatní dědina myslela – ti se položí! A nepoložili se! Družstvo se upevnilo a
představuje dnes zdroj obživy nejen pro výkonné zemědělce, ale i pro mnoho ostatních pracovníků.
Pod rozumným vedením svého představenstva včele se s. ing. Hluchníkem si získává JZD uznání,
dosud ještě soukromě hospodařících zbytků zemědělců. A situace byla kdysi velmi napjatá. Dnes se již
posadí spolu v hospodě za jeden stůl, ale doby byly krušné.

Poznal jsem, že při všech politických otřesech je vesnice opravdu uklidňujícím celkem, který
nepodléhá demagogii ani konjuktuálním politickým otřesům. Věčný koloběh práce v přírodě otiskl
našim zemědělcům správný a uklidňující názor na život, který se projevuje v jejich lásce k hroudě a
nedůvěřivému přijímání všeho, co dosud život neprověřil, asi po vzoru sv. Tomáše – napřed si to
ohmatat a pak se uvidí! Dobře tak, malé je zklamání!

57)
Lidé rozhodují vše, je staré a osvědčené heslo. A kolektiv v JZD není jistě špatný, ale má své potíže.
Negativně se začíná projevovat otázka stáří členů, i když dorost se získává také. JZD postavilo bytové
jednotky v Dolním Benešově a ke konci roku rozestavělo i bytovku v Bolaticích. Takto stabilizační
výstavba jistě pomůže získat další cizí pracovní síly, neboť domácí obyvatelstvo řeší bytovou situaci
individuální byt. výstavbou.

EC má celkem 241 členů, z toho jen 151 žen. V Bolaticích pracuje 38 členů, z toho pak 9 žen. Nečlenů
pracuje v Bolaticích 39, z toho 36 žen. Obdobně to bude i ostatních vesnicích, neboť není dost dobře
možné při určité specializaci tyto úkoly zvládnout.

Zootechnik je i nadále náš rodák Max Sněhota. Agronoma dělá p. Zezula. V dozorčí komisi pracuje
naše p. Marie Burianová. V místě vede úsek p. Veverka z Bohuslavic. Družstvo již prakticky nemá
žádné zvláštní potíže s lidmi, takže práce se zvládá bez velkých ztrát!

58)
Nejlepší přehled přece jen dá tato tabulka:
Ukazatel:

1968

1969

Dojivost na kus a den – kg

6,51

6,10

Přírůstek skotu na kus a den – kg

0,53

0,53

Přírůstek jalovic -„-

0,45

0,55

Přírůstek hovězí -„-

0,71

0,65

Přírůstek vepřové –„-

0,40

0,46

Odstaveno selat na 1 prasnici

18,7

21,10

Počet narozených selat na 1 rok

9,65

8,79

Stavy hovězího dobytka ks

1294

1309

Z toho krav

486

500

Stavy vepřového dobytka

1671

1501

Dodávky obilí, včetně záh. – q

6790

4705

Dodávka řepy – q

1200

258

Dodávka cukrovky

47783

38020

Dodávka brambor

4723

3901

Dodávka hovězího masa

1440

1559

Dodávka vepřového masa

1901

1309

Vejce

740

0

Mléko

1211

1163

Prodej selat v q

180

361

Pokles u vepřového masa, vajec apod. jasně dokumentují situaci na vnitřním trhu.

59)
Členům a vedení JZD se není ani co divit. Cenová relace je nutí do takového stavu, který je pro ně
ekonomicky únosný a který jim zaručí jejich potřebné příjmy. Bude třeba jistě ještě velmi mnoho
rozumných úvah a rozhodnutí, která tento stav změní. Sociální jistota členů je dnes zaručena, přesto
však mnohé vazby v národním hospodářství potřebují obnovy. Členové si stěžují na drahou a přitom
málo kvalitní mechanizaci, nízké výkupní ceny, nedostatek náhradních dílů apod. Přesto však ještě
uvidíš mnohý „zapomenutý“ stroj přezimovat někde v polích!

Výborný hospodářský rok upevnil JZD a zajistil další jeho výrobu a rozvoj. Přes určité ztráty, byla
úroda dobrá. Srovnáme si poslední 2 roky:

1968

1969

ha výnosy pšenice ozimá

23,40

23,20

-„-

žita

19

0

-„-

ječmene

32,50

30

-„-

oves

9,7

19,5

Obiloviny celkem ha výnos

25,95

26,40

Brambory pozdní

200

196

Brambory ranní

133

146

Cukrovka

365

301

60)
Celkem bylo v JZD vyrobeno obilí, v roce 1968 16 440 q a v roce 1969 18 439 q! Tento vývoj ukazuje
intenzitu práce a hlavně dostatek hnojiv.

Porovnáme-li tržby z rostlinné výroby v roce 1965 (2.453 tis.), pak tyto vzrostly v roce 1969 na 4.224
tis.!
1965

1969

Tržba z živočišné výroby – tis. Kčs

5.203

7.166

Tržba z dopravy

487

5.454

Vlastní výstavba

0

632

Pomoc státu

885

285

Náhrada pojišťovny

304

62

Ano, přidružená výroba začíná hrát svoji úlohu. Dvě desítky pensistů zedníků a tesařů a jde se do díla.
JZD přebírá i mimo okres různé stavební akce, které přináší zisk jak družstvu, tak i těmto zedníkům,
kteří si vydělávají až 12,- Kčs/hod.! Říká se jim zde v místě tzv. „Tausendmani“ „tisícoví muži“! Ovšem
práci si odstaví. Obdobně je to i s dopravou, kde jsou dislokována nákladní auta přímo u závodů
v Ostravě, kde jezdí pro JZD! Tento vývoj má však i negativní stránky, neboť i mnoho výkonných,
mladých zedníků odchází!

61)
Tato situace vyvolala oprávněná opatření, která mají zajistit pořádek v této oblasti. Ovšem u JZD
v Dolním Benešově se jedná o důchodce. Teď několik údajů k některým položkám vydání. Za osiva
zaplaceno 414 tis., za hnojiva 663 tis., za nakoupené krmivo 1.584 tis., za chem. prostředky 53 tis., za
opravy 759 tis., za ostatní materiál 161 tis., za el. energii 157 tis., ostatní výdaje 721 tis., práce jiných
organizací 819 tis., odpisy investic 820 tis., spotřeba stavebního materiálu 898 tis., odměny 6.358 tis.,
sociální zabezpečení 568 tis., pojištění, úroky apod. 509 tis., nákup zvířat 73 tis., zemědělská daň 817
tis., fond strojů a výstavby 1.158 tis. Kčs.

Tyto čísla dokazují, že JZD se dnes fakticky již rovná dobře řízenému podniku, kde již nic není
přenecháno náhodě! To potvrzují i objemy hrubé produkce:
Hrubá produkce rostlinné výroby tis. Kčs 8.199
-„-

živočišné

-„-

ostatní

7.382
5.454

Hrubá produkce celkem tis. Kčs

21.035!

Zde leží nejlepší důkaz o správnosti zemědělské velkovýroby a to ještě připouštíme mnoho chyb.

62)
Kolik se docílilo tržby za jednotky výroby:
Mléko l – 2,44 Kčs, krávy kg – 11,30 Kčs, telata kg – 7,21 Kčs, jak. Skot kg – 14,62 Kčs, prasnice kg –
10,27 Kčs, vepři kg – 13,92 Kčs, pšenice q – 170,06 Kčs, ječmen q – 147,30 Kčs, oves q – 130,74 Kčs,
brambory q – 97,01 Kčs, bob q – 650,-, jetel q – 4.623,- Kčs.
Přesto si zemědělci stěžují, že ceny jsou nízké a nepřiměřené stávajícím nákladům. A prozatím ještě
není možno to všechno řešit.

Náklady na jednotku výroby v roce 1969 v Kčs:
Mléko

Krmivo

Mzdy

Ostatní

Celkem

Bolatice

1,31

0,64

0,30

2,25

E.C. plán

1,18

0,59

0,35

2,12

Skutečnost v EC však činí 2,17 Kčs/l. Náklady na hovězí přírůstky na středisku Bolatice nejsou
evidovány, neboť hovězí na žír nebyl chován. Náklady na 1 kg vepřového činí Kčs 11,93, plán. Náklady
EC vepřového počítaly Kčs 11,63, skutečnost v rámci EC Kčs 12,15, náklady na 1 kg telecího činí Kčs
15,95, plán na 1 kg telecího EC Kčs 14,08, skutečnost docílena u telecího činí Kčs 16,05.

63)
Náklad na 1 kg váhy selete na středisku v Bolaticích je 15,50 Kčs, oproti plánu v EC 13,04 a
skutečnosti v EC 15,10! Nedodržení plánovaných nákladů pak má za důsledek značné výkyvy v plánu!
Kolik Kčs dostali občané z Bolatic v JZD za jejich jistě dobrou a úspěšnou práci?
Rostlinná výroba – čerpání v tis.: 321
Živočišná výroba -

-„-

500

Ostatní mzdy

-„-

88

Celkem bylo vyplaceno Kčs 910 tis. oproti plánu Kčs 902 tis.! Celkem bylo v JZD EC vyplaceno 6.318
tis. Kčs, z toho prémie ve výši 718 tis. Kčs! Dobré výdělky se v bolatickém kravíně sice dosahují, ale
práce je velmi těžká, protože stávající mechanizace je neúčinná. V kravíně proto pracují ženy silné
tělesné konstrukce a k tomu navíc jim ještě sem tam pomáhají i mužové – manželé. V rostlinné
výrobě staré pracovnice postupně odpadají a nastupují mladé síly. Za situace, kdy je práce již řádně
zaplacena, není potíž s pracovní silou. A navíc pomáhá mechanizace.

64)
Přehledná tabulka plnění plánu v živočišné výrobě:
Druh:

Plnění EC:

Plnění Bolatice:

Mléko

1.100.237 l

513.516

Odstaveno selat:

2.793

795

Přírůstek hovězí

1.591 q

255

Přírůstek vepřové

1.080 q

136

Dojivost

6,1 l

5,79

Přírůstek telat

0,53 kg

0,53

-„- chov. Dobytka

0,55

0

-„- chov. Žír.

0,65

0

-„- vepřové

0,46

0,36

Odstavená selata na 1 pr.:

21,13 ks

19,15

Narozeno telat:

471 ks

204

Narozeno selat:

3.007

889

Selata na vrh:

8,79

9,35

Stavy hovězí dobytek

1.309 ks

372 ks

Stavy vepřový dobytek

1.501 ks

335 ks

Tato čísla ukazují, že na úseku našeho střediska je značná část výroby EC. Lze očekávat, že i strany
pracovníků se stabilizují, již vzhledem k probíhající bytové výstavbě. Ty tam jsou doby, kdy JZD byla
přestupní stanicí fluktuantů a pochybných živlů!

65)
Mnoho se mezitím již změnilo k lepšímu. Kde jsou ty doby, kdy Josef Rataj čekal u stodoly a nevěděl,
zda lidé přijdou, či ne! Práce v JZD je vítanou příležitostí pro mnohé místní ženy, které nejsou nuceny
se podřizovat tuhé časové kázni v závodech. Práce na poli přece dovoluje výjimky a tak pracovních sil
je dostatek. Přirozeně, koruna je vždy dobrá a hlavně tam, kde se staví, nebo kde se mladí lidé
zařizují. JZD i nadále vydatně pomáhá všem těm drobným držitelům při obdělání jejich půdy, pomáhá
jim i s dovozem materiálu při stavbě a i jinak. Družstevní mlátička mlátí i pro vesnici. Je to důležitý
pokrok, neboť jak již řečeno JZD se zcela již upevnilo v myslích občanů, je tu a je to skutečnost, která
má budoucnost. Byl to pro zemědělce dobrý rok. Dožínky se slavily jak obvykle dobře, pěkně dopadla
i výroční schůze, kde vedle spokojených družstevníků bylo dostatek jídla i pití. A jako obvykle, končívá
to k ránu!

66)
Několik slov k personálnímu obsazení úseku v obci. Vedoucí Veverka Ludvík je z Bohuslavic. Vedoucí
živočišné výroby je Duda Emil, vedoucí rostlinné výroby p. Herudková Klotylda. V kanceláři je
zaměstnána sl. Dáša Fusová. To je prakticky vedoucí štáb, který řídí výrobu.

Obsluha v kravínu I.: p. Burianová, Kašná, Šubjaková. Obsluha v kravínu II.: p. Kretková, Ratajová,
Dembková, Bialonogová, Kolajnová, Matýsková a Kolková. Výdělky jsou velmi dobré, ale práce je
těžká. Ve vepříně na Borové pracují manželé Vilímovi z Havířova. Na úseku je ještě celkem 6 koní u
člena Mikety. Mimo to se JZD stará i o 5 obecních kozlů, kteří jsou umístěni v teletníku.

Na úseku již nemají takové potíže s pracovními silami, neboť se již lépe platí a lidé již peníze potřebují.
Hospodářské výsledky také ukazují, že úsek se konsoliduje, za což vděčíme dvěma posledním rokům
s dobrými žněmi. Byla rovněž cesta ke kravínu a položena kanalizace na okraji vesnice, takže močůvka
z JZD již nemusí téci po cestě. Vzpomínám na tvrdé počátky JZD, na dřinu a odpor celé vesnice. Dnes
se družstvo již trvale prosadilo.

67)
Juta, národní podnik, závod 10 i nadále žil svým každodenním životem. Soudruh ředitel Vodička
utrpěl v létě úraz a byl do konce roku v nemocném stavu.

Tento rok byl ještě v závodě dost neklidný, ale pomalu začínal i zde vítězit zdravý lidský rozum. Přesto
ještě doznívaly emoce psaním hanlivých hesel a nápisů, hlavně po hokejovém zápase se SSSR. 9.
května došlo ke zhanobení vyvěšené sovětské vlajky neznámými pachateli. Ve výroční den srpnových
událostí došlo v závodě k pokusu o zneužití závodní sirény a k vyvolání protestní stávky. Dva mladí
zaměstnanci závody navždy se vyloučili z kolektivu a zůstali na západě. Jako v převážné většině
podobných případů, došlo k těmto akcím z nerozumu a zaslepenosti několika málo jedinců v době,
kdy ostatní pracovali, aby pomohli našemu hospodářství.

Závod v tomto roce oslavil 20. výročí svého založení. Oslav se zúčastnili i bývalí pracovníci. V družném
a přátelském ovzduší se vzpomínalo na těžké počátky a lidé si slibovali, že chtějí i nadále pracovat pro
rozkvět tohoto závodu. Velká část pracovníků byla odměněna.

68)
Značné prostředky byly vloženy do strojních investic. Za 1.750.000 Kčs bylo zakoupeno nových strojů.
Byl pořízen i moderní lanový stroj fy Sima Bologna 40, který zde přímo montovali italští montéři. Bylo
dále zakoupeno 40 pletacích hlav fy Strojtex, 20 nových šicích strojů, sovětský tkací stroj a pletací
stroj na čtyřhranné ucpávky.

V závodě bylo v tomto roce celkem vyrobeno:
271.272 kg šňůr, 871.678 kg lan, 720.033 kg provaznického zboží, 290.471 ks pytlů, 64.984 ks lněné
konfekce za 5.055.281,- Kčs, technická konfekce 372.516 m textilních řemenů, 150.956 kg tkaných
sisalových přízí pro výrobu koberců.

Celková hodnota vyrobeného zboží v tomto roce představuje částku Kčs 65.059.953,20. Proti roku
1968 došlo v tomto ukazateli ke zvýšení o 9,67%! Uvážíme-li, že tento objem je vyráběn v bývalých
stájích, pochopíme správnost realizace tohoto závodu.

69)
Na těchto výsledcích se podílelo celkem 271 pracovníků, převážně žen. Na mzdách bylo v tomto roce
vyplaceno 4.800.000,- Kčs! Tento

Přínos, hlavně pro zaměstnané ženy je citelně poznat i v naší vesnici. Na pevném odvodu odvedl
závod státu 10.212.000,- Kčs. V nerozděleném zůstatku tak zbylo závodu ještě Kčs 595.304,10, které
byly rozděleny mezi zaměstnance.

Závod přispívá jak obci, tak i složkám. Na výstavbu koupaliště bylo věnováno Kčs 70.000,-,TJ Sokol
obdržel podporu Kčs 3.000,-, místní škola Kčs 3.000,- a požární jednotka na Borové Kčs 1.000,-.
Hodně se i v tomto roce mluvilo o výstavbě nového závodu v místě u nádraží, ale k realizaci je ještě
daleko. Bylo by to jenom k prospěchu obce, ale finanční situace v národním hospodářství těžko asi
v dohledné době umožní realizaci tohoto projektu.

V závěru je možno velmi kladně hodnotit

působení závodu v místě hlavně pak jeho ředitele, který i v době nemoci soustavně pomáhá závodu!

70)
Školní rok 1968/69 je poznačen vstupem vojsk 5 zemí. V tomto těžko přehledném a neklidném
ovzduší byl zahájen nový školní rok. Předseda MNV přivítal všechny přítomné a vyslovil přesvědčení,
že škola bude i nadále vychovávat schopné lidi a občany. Ředitel školy pro nemoc nepřítomen,
zastupoval ho soudruh Kubín. Ředitel školy Zátopek 19. října zemřel a v konkursním řízení byl
jmenován ředitelem školy František Kubín, dosavadní zástupce ředitele. Tento záznam úmrtí opakuji,
neboť školní rok se překrývá přes dva roky.

Do školy byli v tomto školním roce přiděleni: Jaroslava Čelouchová, Zdena Jurasová, Šárka Kišová,
Helena Krajsová, Helena Matějová, Olga Vondrová.

Byli přeloženi tito učitelé: Libuše Nálepová, František Sedláček, Bedřich Kozák, Světlana Matoušková.
Vojenskou službu nastoupil soudruh Drozd. V průběhu roku pak odešla na mateřskou dovolenou
Šárka Kišová a zastupoval ji učitelský důchodce Albert Palička.

Školní lékařka byla p. Dr. Rohanová. Zubní lékař je p. Dr. Andreas z místa.

71)
Technický personál školy v tomto složení: Richard Kupka, důchodce zastupoval školníka. Uklízečky:
Helga Hladíková, Krista Fojtíková, Gertruda Schoberová, Kristina Švolmová a Albína Vodáková.
V jídelně pracují: Ema Bočková, M. Fojtíková a Krista Švolmová. Ve funkci vedoucí jídelny je
administrativní pracovnice školy p. Ema Antošová. Práci topiče vykonával důchodce p. Jan Pavera.
Poradce pro volbu povolání je soudruh František Kubín.

Naše škola má v okrese dobrý zvuk. To je třeba uvítat. Méně jsme již spokojeni se stavem školy.
Kvalita práce místy je slabší a to přesto, že školu stavěli místní zedníci. Bez stálého školníka to jde
těžko, neboť každá maličkost potřebuje své! V kotelně je vadný kotel, je prasklých 6 článků. Nejvyšší
čas ne opravu. Byly provedeny tyto opravy: oprava čerpací stanice, výměna oken ve školní jídelně,

nátěr střech, oprava hospodářské budovy a oprava podlah ve třídě. Jsou však značné potíže se sklem,
chybí zasklít kolem 50 tabulí! A hoši sem tam tu tabuli vyrazí!

72)
Přehledná tabulka tříd, žáků a učitelů:
Třída

Celkem Chlapci

Dívky

Opoždění

Třídní učitel

1.A

19

10

9

0

Stuchlíková

1.B

18

9

9

0

Kubínová

2.A

24

13

11

2

Vodičková

2.B

24

12

12

2

Lišková

3.A

30

18

12

0

Fišerová

3.B

30

19

11

2

Jurášková

4.A

35

15

20

2

Březovská

4.B

34

15

19

1

Zemanová

5.A

27

13

14

4

Slivka

5.B

27

13

14

4

Kolarčíková

5.C

28

13

15

5

Teuerová

6.A

34

18

16

7

Krejsová

6.B

31

14

17

6

Nováková

7.A

24

10

14

3

Labuda

7.B

26

9

17

1

Vrbka

7.C

26

14

12

5

Matějná

8.A

34

18

16

2

Kovaczová

8.B

34

15

19

3

Čelouchová

9.A

25

14

11

0

Šimečková

9.B

23

15

8

0

Fišer

9.C

23

14

9

0

Vrbková

1. – 5.

296

150

146

6. – 9.

280

141

139

73)
Naše škola má tedy 576 žáků, z toho 291 chlapců a 285 děvčat. Přesto je zajímavý pohled na
jednotlivé ročníky, kde dívky vysoko převládají, ale v konečném souhrnu se to přibližně vyrovnalo!

Něco o prospěchu nám řekne tato tabulka:
Předmět

1

2

3

4

5

%

Nekl.

159

161

139

12

2

1

124

133

89

-

-

1

60

53

47

-

-

-

55

91

60

1

0,3

1

56

69

33

-

-

1

19

23

6

-

-

-

177

166

125

6

1,0

1

50

85

38

-

-

1

45

53

17

-

-

1

73

105

38

-

-

1

213

17

-

-

-

7

49

18

-

-

-

-

303

118

7

-

-

1

255

36

1

-

-

1

89

-

-

-

-

2

Ø známky

Jazyk český

104
2,6

Ruština

84
2,5

Vlastivěda

51
2,4

Dějepis

72
2,5

Zeměpis

50
2,4

Psaní

21
2,2

Matematika

100
2,5

Fyzika

41
2,8

Chemie

26
2,5

Biologie

63
2,4

Tělovýchova

303
1,4

Rýsování

4
2,1

Kreslení

147
1,6

Hudební vých. 283
1,5
Prac.vyuč.

189
1,3

Ruční práce

132

139

23

2

-

-

-

72

12

-

-

-

1

1,6
Obč. výchova

54
1,6

74)
Žáci se chovali celkem ukázněně. Z celkového počtu žáků mají jen 2 snížený stupeň z chování.
Organizace československého pionýra měla přes ztíženou situaci dobré výsledky v práci. Na škole bylo
5 oddílů od 5 – 8 tříd. Funkci skupinového vedoucí vykonává Lída Nováková. Kroužky pracovaly
dobře, byly podniknuty výlety do Háje a do Záluží. Dále provedeny různé soutěže, branný závod,
„100“ jarních kilometrů. Zdravotní stav žáků byl uspokojivý. Na škole nebylo nakažlivých epidemií.
Dlouhodobě byli nemocni žáci Ďurkač pro nemoc, pro dopravní nehodu žák Hartoš. Byly konány
pravidelné lékařské prohlídky a o prevenci pečuje učitelka Marie Lišková.

Ve volbě povolání bylo získáno 20 žáků do stavebnictví, 7 do Moravskoslezské armaturky, 5 do LNH
v Chuchelné, 6 do zemědělství, 2 do hornictví a 14 na výběrové školy. 16 dívek pak zůstalo doma.
Spolupráce rodičů se školou je dobrá. Předsedou SRPŠ je soudruh Alfréd Duda, mistr v MSA. Výbor se
pravidelně schází a zajímá se o všechny události ve škole.

75)
Byl proveden dětský maškarní ples, divadelní představení a lyžařské zájezdy. Škola se důstojně
rozloučila se svým ředitelem, který této věnoval nejplodnější roky svého života. Třeba připomenout,
že náboženství se učí ve škole a že při zápisu nejsou občané přesvědčováni. Je to problém, který je
generační a násilné zásahy se ukazují neúčinné a škodlivé. Školu a vyučování pravidelně navštěvují
inspektoři Lindovský a Chovanec. Zvláště poslední věnuje škole velikou pozornost. Dále přicházeli do
školy náboroví pracovníci podniků při získávání žáků do učení. Školní rok byl ukončen 27. června.

Třeba ještě i vyzvednout zájem rodičů o prospěch svých dětí. Je to dobrý jev a ukazuje, že existenční
otázky již nehrají rozhodující úlohu v životě zdejších občanů. Vzniká i určité spojení školy s občany.
Hlavně se to projevuje i na dětech, které až na malé výjimky nejsou zatěžovány prací a mají dostatek
času na učení. Dovedu nejlépe tento přerod posoudit, neboť sám jsem kdysi do školy chodil. A jak
těžké to byly doby!

76)
Borovská škola i nadále se svou červenou střechou svítí do kraje a zdá se mi, že bez ní by nebylo
pohledu na naše krásné lesy. Školní rok 1968/69 byl zahájen v pondělí 2. 9. za přítomnosti rodičů
žáků. Škola se zúčastnila i pohřbu ředitele bolatické školy soudruha Zátopka. Zahájení roku bylo
komplikováno známými událostmi. Od 23. 12. 1968 do 6. 1. 1969 byly pololetní prázdniny. Při zápisu
do 1. ročníku bylo zapsáno 12 dětí. Školní děti se zúčastnily všech celonárodních akcí s úspěchem.
Zdravotní stav žáků byl uspokojivý, žáci se podrobili zdravotním prohlídkám a očkováním. Na 1 žáka
připadá 9,8 zmeškaných hodin. Ředitel školy si prakticky dělá hodně věcí na škole sám. Zhotovil 10
magnetických tabulí a 1 velkou tabuli pro kalendář přírody. Postavil dřevník a kůlnu na nářadí. OSP
v Opavě provedl v srpnu 1968 rekonstrukci

el. vedení za vydatné brigádnické pomoci rodiny

Složilovy. Výdaje na školu činí 7.800,- Kčs, tj. jest otop 620,-, voda 300,-, elektřina 290,-, pomůcky
490,-, jiné výdaje 6.100,- Kčs. Stav žáků ke konci školního roku:
1. ročník – 3 chlapci a 9 dívek, tj. 12 žáků
2. ročník – 6 chlapců a 2 dívky, tj. 8 žáků
Do 3. až 9. třídy ZDŠ v obci chodí nebo jezdí z osady 109 dalších žáků! Řediteli Složilovi pomáhá jeho
manželka, která provádí úklid.

77)
Soudruh Složil je veřejně činný. Zpívá v pěveckém sdružení slezských učitelů, je členem SRPŠ a
kulturní referent v mysliveckém sdružení. Činnost SRPŠ byla v důsledku srpnových událostí slabá,
proto se neuskutečnily plánované přednášky.

Prospěch a chování na konci školního roku:
Třída

Chování

Český jazyk

Počty Tělových.

Výtv.

Hud.

1,7

1,5

1,1

1,7

2,0

2,3

2,1

1,3

2,4

2,0

Prac.vyuč.
1. ročník

1,0
1,4

2. ročník

1,0
1,3

Tak borovská škola plní i nadále v těžkých podmínkách svou úlohu pro zdar příští generace.

Mateřská škola je nadále umístěna v budově jeslí, které již neslouží svému údělu. Vedoucí školky p.
Zdeňka Tkačíková. Plánovaný stav žáků je 50, skutečnost je 47. O děti se starají 4 vychovatelky, 1
kuchařka, 1 pomocná kuchařka a uklízečka. Počítáme-li náklady na toto zařízení, pak se jeví předností
dětských vesnic S.O.S..

Školné se platí dle výdělku a počtu dětí. Při částce Kčs 800,- na hlavu se platí na dítě a den Kčs 4,-.
Nejnižší kategorie neplatí nic. Mateřská škola slouží v prvé řadě pro děti zaměstnaných matek, přesto
však je ještě malá kapacita, takže se uskutečňuje výběr těch nejpotřebnějších.

78)
Obchodní síť v letošním roce byla vystavena velikým nárazům. Počátek roku byl ještě stále
poznamenán krizovými jevy a i samotné sdělovací prostředky svými zprávami nepřispěly k uklidnění,
ale spíš naopak. Lidé nakupovali, co se jen dalo. Pokud se týká poživatin, mohl obchod požadavky
pokrýt s výjimkou potíží s masem ke konci roku. Horší to již bylo s prům. a spotřebním zbožím.
Chyběly zápalky, dětské prádlo, plínky, teplákové soupravy, ložní prádlo, nábytek, naše televizory,
baterie, obuv, stavební materiál a jiné.

Dokonce v textilu stála fronta, ale je faktem, že jsem tam viděl jedny a ty samé tváře. Málem se
některé ženy nepopraly, dnes se možná již za svůj postoj stydí. Byly i potíže s uhlím, ale vcelku se dá
říci, že se situace zvládla dobře. Důležitou roli sehráli i samotní vedoucí prodejen a personál. Byly ale
potíže s vánočními nákupy, ale zase jenom dárky. Jídla i ovoce bylo dostatek, takže Vánoce vyzněly
dobře. V obchodě i na veřejnosti se již začíná projevovat účinek stranických a vládních opatření v této
oblasti. Vládne mírný optimismus.

79)
Celostátní obrat v maloobchodním prodeji se zvýšil o 17,4 miliardy Kčs. V první polovině roku o
15,4%, v druhé polovině pak jen o 8,6%. Tento stav však nenachází odraz v obratu v místě, který je
nižší o 400.000,- Kčs, než plán. Ovšem, ono se nakupuji i mimo obec, kde zvláště u průmyslových
výrobků může jíti o značné částky. Kultura prodeje se ovšem nijak nezvýšila, ba spíše naopak. Naše
ženy ztrácejí hodně času při nákupech. V obchodech, které jsou malé, je plno lidí. Ne jinak to vypadá i
v samoobsluhách, kde mělo dojít ke zlepšení prodeje a ušetření času kupujících. Situace ovšem je
taková, že ychle, ale pak stojíš ve frontě u pokladny a čekáš a čekáš. Obdivuji klid našich žen, neboť
když jdu nakupovat, tak mi tečou nervy. Navíc pak je samoobsluha příčinou manka, jako posledně u
Feilhauerů, kde ho bylo přes 5.000,- Kčs. Přitom i při přistižení pachatele jsou ještě potíže, jak se
tento vedoucí sám přesvědčil. Do popředí se již po několik let dostává potřeba vybudovat obchodní
středisko, které by řešilo stávající nedostatky a tak pomohlo občanům.

80)
Tabulka přehledu obratu v obchodní síti:
Prodejna

Druh

Plán v Kčs

Skutečnost v Kčs

122 Sekáček

potraviny

2.576.000,-

2.321.621,-

151 Jurečková

potraviny

1.520.000,-

1.542.689,-

152 Musiolová

potraviny

3.585.000,-

3.644.028,-

242 Kurka B.

výsek

1.270.000,-

1.244.974,-

243 Kurka A.

výsek

1.520.000,-

1.525.097,-

318 Bortlíková

mléko

957.000,-

972.923,-

406 Hrubá

obuv

800.000,-

889.285,-

365 Valentová

textil

1.955.000,-

1.914.792,-

395 Kocurová

oděv

830.000,-

778.111,-

495 Kolková

papír

285.000,-

300.163,-

697 Hladíková

pohostinství

342.000,-

310.139,-

698 Vltavská

pohostinství

577.000,-

595.303,-

490 Blokeš

stavebniny

3.260.000,-

3.046.705,-

Bolatice celkem

19.477.000,-

100 Glinzová

potraviny

700 Řehánek

výčep

Borová celkem
OBEC CELKEM

19.085.830,-

1.925.000,-

1.920.198,-

437.000,-

423.584,-

2.362.000,-

2.343.782,-

21.839.000,-

21.429.612,-

K tomu je třeba připočíst: Pohostinství MNV hrubý obrat 785.000,- Kč, ovoce a zelenina přes
600.000,- Kčs!

81)
Potravinový sortiment i v tomto roce byl postačující. Obchody jsou pravidelně zásobovány a kupující
jsou vcelku spokojeni. Z počátku roky byly potíže s máslem a se solí. Byly ale brzo zase v pořádku. Ve
výseku je nedostatek vepřového pociťován asi 2 měsíce před Vánocemi. Řezníci dostávají maximálně
15% požadavku vepřového. Sádla i slaniny je dostatek. Hovězího masa je dostatek a přechodný
nedostatek je řešen zvýšeným přídělem drůbeže, která se dle balení dováží. Je malý výběr salámů,
přičemž čabajky a oslí suchý ke konci roku vůbec nebyl k prodeji. Zásobování chlebem a pečivem je
dostačující, i když zde byly přechodné stížnosti na kvalitu v místní pekárně.

Je třeba však i v mnoha případech odmítat stížnosti a nářky některých jedinců, které neuspokojí ani
Hospodin Bůh. Zdá se mi, že nářky slouží spíš k vyvolávání nespokojenosti. Nespokojenost na
správném místě je zdravá a vítána, neboť nám v obci pomáhá. Prodejní síť se se ctí zhostila svých
úkolů.

82)
Pošta i nadále se nachází ve stísněných poměrech. Plánovaná rekonstrukce se neuskutečnila a dle
sdělení technického náměstka soudruha Kuděláska bude snad situace řešena až v roce 1972.
Vedením pošty je pověřen soudruh Stříbný, který do služby dojíždí. V místě je 20 telefonních stanic,
z toho 1 soukromá. V místě jsou 3 doručovatelky, 2 telefonistky a 1 poštovní úřednice. Na poštu se
ale soustřeďuje vše, co se jen soustředit dá! Lituji někdy tuto sílu, když přijímá sazky a sportky.
V místě máme k dnešnímu počátku roku 685 televizorů, což je dobrý okresní průměr. Počet
rozhlasových koncesí je 730, což ovšem nepostihuje desítky transistorů apod.! Na poště je celkem
2.000 vkladních knížek a na nich je uloženo 406.748,90 Kčs.

Počet důchodců je 543 a tito pobírají Kčs 365.352,- měsíčně důchodů, tj. asi 670,- Kčs měsíční
průměrný důchod. Kromě toho další občané odebírají tzv. bony a jejich počet vyrostl oproti roku
1968 o 30 osob.

V místě se odebírají následující noviny: Rudé Právo 65x, Nová Svoboda 187x, Práce 18x, Mladá Fronta
71, Zemědělské noviny 26x, Lidová demokracie 4x a samozřejmě další časopisy.

83)
Obec patří po stránce bezpečnosti pod OVB v Dolním Benešově, kde je velitelem Kpt. Liška, bydlící
v obci. Celý obvod má 7 obcí a 2 osady s celkem 14.000 obyvatel a má 4 – 5 členů, pomocníky v to
nepočítaje.

Pro porovnání uvedeme činnost v okrsku ve 2 letech:
1968

1969

Trestné činy

41 případů

50 případů

Provinění

92

69

Přestupky

61

40

Malé dopravní přestupky

33

38

Blokové řízení

7.020,- Kčs

13.800,- Kčs

Z toho v obci Bolatice:
Trestné činy

12

5

Provinění

18

10

Přestupky

16

7

Malé dopravní přestupky

5

3

Blokové řízení

3.470,- Kčs

5.450,- Kčs

Až na blokové řízení je trestná činnost u nás menší. Dne 3. 2. smrtelné řízení v podnapilém stavu
občana E.K., který po 14 dnech zemřel v nemocnici. 1. 7. pokus sebevraždy občana Š.M., pořezal si
žíly na rukou, zákrok lékaře mu zachránil život.

84)
Ve vesnici byl 2. 7. zadržen polský státní příslušník, který chtěl uprchnout do Rakouska. Dne 21. 11.
zemřel po krátkém týdenním ošetřování Konrád Boček, známý tesař a příznivec sportu. Minulou
sobotu byl na stavbě školy, kde nešťastnou náhodou ho shodila jeřábnice z lešení. Utrpěl smrtelná
zranění, kterým v nemocnici podlehl. Pěkný a veliký pohřeb potvrdil, že zemřel dobrý člověk.

Stojí za zmínku, že v tomto roce 4 občané žádají počeštění svého jména. Například: Rathai na Rataj,
Stoczek na Stoček, Jirzkova na Jiříková. V místě není o drobné rvačky nouze. Nejčastěji se tyto
semelou v hospodách, kdy občané mají pořádně vypito. Stačí však zákrok pořadatelů a udělá se
pořádek. Hodně se však pije a hlavně mladiství. Je zarážející, že i přes týden najdeš plné hospody.
Mažou se karty, hraje kulečník, politizuje se i hádá se a hlavně se pije. Jako by někteří mladí lidé chtěli
překonat touto opilostí nějaké komplexy. Těžko si to vysvětlím. A přitom se nepije víno, ale pálenky a
ne vždy ty nejlepší!

85)
Pohostinství jsou v místě nestejně navštěvovány. Nejlepší návštěvu má obecní hospoda a nejslabší
pak na ulici Ratibořské. Jsou lidé, kteří chodí do hospody denně. Takovéto návštěvy jistě něco stojí.
Mám dojem, že to jde povětšině na úkor rodiny. Atmosféra v takovéto zakouřené a přeplněné
hospodě je příslovečná. Hluk, křik, zpívání a mnohdy i hádky urovnávají nashromážděné problémy,
anebo se i vyvíjejí ve scény hodné filmového zpracování. Myslím si stále, že hospoda je nejlepší
školou života a že chybuje ten, kdo ji nepozná. Hospoda nejen že lidi rozdráždí, ale ona je i sloučí a
snad nikde nejsou tak rychle uzavřeny dohody, jako právě u piva!

Naše pohostinství má i své nedostatky. Jedním je, že se nikde pořádně nevyvařuje. Dostraš koupit
ohřátou konservu, nebo párek a to je vše. Zvláště cizí návštěvníci to pociťují. Hodně se již zlepšilo,
hlavně v obecní hospodě, kde vše září novotou a úpravou. Ale našli se i zde vandalové. Nohou
vykopnuty dveře na záchodě, ukradený ventil apod. svědčí o špatném poměru některých občanů
k veřejnému majetku. Přitom je v této hospodě tak útulno.

86)

August Scholtis, spisovatel, narodil se 7. 8. 1901 v Bolaticích a zemřel v noci z 25. na 26. 4. 1969
v jeho bytě v Berlíně.

87)
Spisovatel Scholtis patří k nejvýznamnějším rodákům naší obce. Vychodil Obecnou školu v místě a
jeho dalším učitelem byl tvrdý a neúprosný život. Jako začínající písař u knížete Lichnovského nahlédl
do velikého světa, jehož koloběh a život lidí v něm dovedl trefně, mnohdy satiricky vystihnout. Přes
Rotschildovské panství odchází do světa, aby tento zapomenutý kus slezské země, kde se dle něho
prolínají německé, polské a české zájmy, poutavě a realisticky vylíčil ve svých knihách. Scholtis byl
samotář a život mu nic nedaroval. Z vládců upadl v nemilost, aby mohl vůbec žít, musel se doslova
protrpět. Za války bydlel v místě, ale při osvobozovacích bojích byla z velké části zničena jeho
knihovna. V těžkých poválečných letech nepomohla ani přímluva Petra Bezruče a knížky, jejich
zbytek, byl předán Slezskému studijnímu ústavu v Opavě. Ostatek vzal za své v trychtýřích bomb.

V současné německé literatuře si Scholtis vydobyl význačné místo. Byl členem Akademie pro
německou řeč a lyriku v Darmstadtu, členem Akademie pro umění a vědy v Berlíně a členem
organizace spisovatelů Penklub. Obdržel mnoho literárních cen před i po válce a byl velmi dobře
znám.

88)
Jeho prvním knižním úspěchem byl „Ostwind“ – „Východní vítr“ – v tomto protikladném románě,
skoro s anarchistickými názory, místy i mysticky, líčí poměry lidu a země. Čeští čtenáři znají jeho
druhý román „Baba und ihre Kinder“ – „Baba a její děti“, který v češtině líčí poměry na sousedním
Albertovi. V roce 1935 vydal „Jas, der Flieger“ a v roce 1936 další knihu „Das Eisenwerk“ „Železárny“, která byla přeložena do češtiny. Dále napsal: Die mährische Hochzeit, Schlesischer
Totentanz, Kleine Reise zu grossen Zielen, Die Zauberknicke, Die Katze in schlesischen Schrank. Dále
napsal velmi poutavě o dnešním Polsku „Reise nach Polen“. Zajímal se velmi pozorně i o českou
literaturu. Vydal ve svém překladu Olbrachtova „Goleta“ a na jeviště přeložil Havlovu hru „Zahradní
slavnost“. Poslední kniha „Die Fürstenkrone zůstane nedokončena. Jeho velkým dílem byla jeho
poutavá autobiografie „Ein Herr aus Bolatiz“, kde se vedle místních občanů setkáváme i
s významnými osobnostmi předválečného českého života. Zemřel veliký občan obce, kterou tak
miloval a za svého života ji několikráte i navštívil. Budiž čest jeho památce a jeho knihy nechť i nadále
potěší a poučí vděčné jeho čtenáře.

89)
Zedník a omítkář Bytostavu, n. p. Ostrava Karel Harazim je znám nejen jako dobrý odborník svého
oboru, ale i jako dobrý zahradník. Dlouholetý předseda zahrádkářů má velmi dobře udržovanou a
zahradu a jeho ovocné stromy potěší každého. Je i jinak znám jako dobrý člověk, který nikomu
neodmítne pomoc při výstavbě nebo omítce domku. V roce 1959 byla jemu a jeho pracovnímu
kolektivu udělena československá cena míru. Skromný a obětavý člověk nezpychl. Karel Harazim se
narodil v dělnické rodině dne 27. 11. 1931 a bydlí na Nádražní ulici, číslo 69. Je otcem dvou dětí,
manželka pracuje jako brigádnice v lese. Dne 1. května byla mu dána další pocta. Prezident republiky
soudruh Ludvík Svoboda mu udělil u příležitosti tohoto dělnického svátku v uznání vynikajících
pracovních výkonů „Řád práce“. Toto vysoké vyznamenání je tímto uděleno prvnímu občanu naší
obce. Karel Harazim spolu s manželkou a mámou převzal osobně toto vyznamenání z rukou
prezidenta na Pražském hradě. Zapisuji tuto události a jsem vnitřně potěšen, že konečně se i našim
lidem věří a že jsou jim přiznávána vyznamenání, která jim již mnohým dávno patří.

90)
Náboženský život v místě, hlavně u starší generace, je velmi intenzivní. Zdá se, že stará generace
v něm hledá náhradu v jejím velmi citově chudém životě. Tato zbožnost však nenašla svůj odraz
v každodenním životě a lidé jsou na sebe zlí a to tak, že to udivuje. Tolik závisti mezi lidmi nikdy
nebylo jako dnes.

Bolatickému faráři, přesto, že dobře káže, se nepodařilo vnést nápravu do jeho náboženské obce.
Komise veřejného pořádku ukazují, že to s morálkou mnoho zbožných dušiček není zrovna nejlepší.
Mladá generace má odlišné názory na svět i na církev. Přesto převážná část navštěvuje bohoslužby,
ale je pasivnější. I nadále se konají tradiční Josefské zpovědi, kdy je plný kostel mužů. Většina chodí
kvůli klidu v rodinách! Občanské pohřby a sňatky v místě nemají zvuk. Farář organizuje sbírku na nové
zvony, které se odlívají v NDR a mají být pověšeny počátkem příštího roku. Tato stať o náboženském
životě je slabá, neboť Farní úřad přes výzvu neposkytl potřebný materiál. Přesto vznikla v místě tato
básnička: Hitler vzal zvony, dává za to bony a kdo béře bony, ať dá na zvony! A tak to chodí dál, jako
včera a kdysi.

91)
Ještě několik slov k osadě Borová. Osada čítá 142 domků a 6 nouzových. Na osadě je vidět úsilí jejich
obyvatel. Rodinné domky jsou upraveny, jsou postavené pěkné ploty, cesta K lesu je připravena pro
dohotovení horní vrstvy, dodělává se kanalizace a je i naděje, že stavba požární zbrojnice bude také
dokončena. Tím bude vyřešena dlouholetá tužba borováků, hlavně mladých, že budou mít konečně
své klubovny. Mládež z osady nemá kde sportovat, proto se sdružuje často na hřišti u školy, zatím co
obecní hřiště na jihu osady u lesa, vybudované před několika lety, školním nákladem, sloužilo brzo po
zřízení jako krmivová základna pro obecního kozla! Nyní je ve správě „Místní požární ochrany“, která
je pronajímá chovatelům hospodářského zvířectva, co je škoda! Na osadu je výhodné autobusové
spojení jak pro žáky, tak i pro dospělé, kteří denně dojíždějí do práce. Lidé jsou v celku spokojeni a
hospoda u p. Řehánka je známá svým dobrým pivem, je i střediskem schůzovým, tak i diskusním. Lidé
nechápou, že v našem státě máme kolem 70 ministrů a dalších vysokých úřadů a činitelů a hledí
s obavou na tuto záplavu úřadů již vzhledem k naší tíživé hospodářské situaci.

92)
Osada má i své pěkné údolí, hlavně v létě, kdy na polích se vlní klasy a blízký les svým šumem
ukolébává a utišuje. Osada je v létě cílem motorizovaných návštěv z blízkého okolí, které se ubírají do
lesů na sběr lesních plodů, nebo hříbků. Je jen škoda, že nikde není poblíž koupaliště, tím by se
přitažlivost osady zvýšila. Osada má i své problémy. Dlouhé roky se táhne otázka rekonstrukce

vodovodu, kdy přes sliby orgánů a institucí se stále nic neděje. Přitom stávající 60letý rozvod vody
dnešním požadavkům již nevyhovuje. Osada nemá vody a vodní zdroje. V „Šeču“ jsou bezprostředně
u vepřína JZD, který ohrožuje vodní bilanci osady. Při poruše el. energie musí se na osadu voda
dovážet!

Borovští i nadále drží při sobě a na rozdíl od „bolackých“ jsou i přístupnější novotám. Rádi i přiloží
ruku k dílu, což v obci nebývá zvykem. Jsou ovšem i zde problémy, neboť je mnoho práce, méně
peněz a někdy i málo ochoty. „Kolenijáci“, jak jim říkáme jsou i družní a mnohá zdařilá letní slavnost
žije ve vzpomínkách obyvatel. Lze si jen přát, aby i příští roky přinášely zvelebení této osady ke
spokojenosti svých občanů.

93)
Několik poznámek k soukromé zem. výrobě. Na rozdíl od předešlých rozepsaných dodávkových úkolů
uzavírá dnes každý soukromí zemědělec s výkupním závodem smlouvu. Vesnice je již silně
mechanizována a má také možnost nakoupit dostatek umělých hnojiv. Pro informaci uvádím cenu za
1q: Ledek 30% = 180,- Kčs, Síran amonný = 40,- Kčs, Superfosfát = 80,- Kčs, Dráslo = 55,- Kčs.

Jak již řečeno, obec vlastní 5 kozlů, za připuštění platí drobný chovatel Kčs 40,-. Za jeden skok býka se
platí 90,- Kčs a po 3 měsíční lhůtě dalších 90,- Kč. Připouštění prasnice na rok činí Kčs 220,-. Za
povolení domácí porážky se platí u veterináře Kčs 36,-, přičemž krupony se musí i nadále odevzdávat.
Z toho je vidět, že tyto značné poplatky nejsou na překážku soukromému úsilí!

Máme zde dokonce občany, kteří si pronajímají půdu od těch, kteří nemají zájem a intenzivně
hospodaří. Až to udivuje, ale každopádně to ještě vynáší. Nejlepší současná životní úroveň je u
malých kovozemědělců, neboť produkty získané po jejich normální pracovní době jim tuto nadlepšují.
A politicky byla a je zde i největší nespokojenost. A člověče, hádej proč?
94)
Jaké bylo počasí? Myslím si, že to byl jeden z nejlepších roků a že jsme si slunce a tepla užili! 1. ledna
ráno -9°C, přes den oteplení s jižním větrem. 2. ledna napadlo 7 cm nového sněhu. Sněžení i další
dny, na Tři krále slabé tání. 9. až 10. ledna silná mlha a mráz. 11. ledna bylo -18°C, 12. ledna pak -8°C.
Teplota s jižním větrem klesá, takže 14. ledna sníh skoro stál. 17. ledna mráz, 19. ledna poprchává a
20 a 21. 1. padá nový sníh a je mráz -10°C. Večer silný jižní vítr s deštěm a 23. 1. je náledí, takže nejely
autobusy! 24. 1. padá trochu sněhu, 26. 1. mlha, 30. 1. málo sněhu a tání pokračuje i 31. ledna.

Únor, to je 1. začíná sluníčkem, pak silný vítr a ochlazování. 4. a 5. mírné oteplení, 6. sněží a studený
vítr. 7. a 8. února mírný jižní vítr, 8. a 9. silný vítr. 11. února již -12°C! 12. února -15°C denně chumelí a
15. února hodně. 19. 2. mlha a teplota -9°C. 20. a 21. února spavý déšť, 24. a 25. déšť, 26. padá sníh,
přes den tání. 28. 2. ráno -3°C. Březen za kamna vlezem. 3. března velmi chladno, odpoledne taje.
Mráz ráno -9°C. V noci mráz a po silném studeném větru 8. 3. bylo již přes den tepleji. 9. 3. slunečno
a 11. popršelo.

95)
12. 3. náhlé oteplení po dva dny, ale 14. 3. znovu ochlazení. 15. 3. náledí a sníh, studený, severní vítr.
16. 3. silný vítr se sněhem. 17. sněží dále a vznikly závěje. Mráz -4°C. 18. a 19. východní vítr, dne 20.
3. slunečno a tálo, v noci pak mráz. Sníh pomalu zmizel, zůstaly jen zbytky po závějích. Duben ještě
tam budem! 1. dubna déšť a postupné oteplování. 4. 4. ráno ještě -2°C v následujících dnech ještě
stálý ranní mrazík, slabší sice, přes den svítilo slunce a i přes severní vítr bylo velmi příjemně. 8. 4.
něco chladněji, 9. 4. se otepluje a 10. 4. již bez mrazíku. Další dny zamračeno až do 15. 4., kdy ještě
ráno slabý mrazík. 16. 4. déšť, 17. sněhové přeháňky a denně slabé mrazíky. 21. 4. je slunný den, 22.
a 24. 4. popršelo, oteplení, následuje slabé ochlazení do konce měsíce. Květy jsme začátkem května
obdivovali na třešních. Počátek pěkný a suchý. Malá bouřka byla v prvním týdnu a pak bylo dále
sucho až do 14. 5., kdy bylo tak horko, že ve stínu jsme naměřili 31°C! 16. 5. bouřka, 18. a 19. hodně
popršelo a silně se ochladilo. K 27. se oteplilo, byla silná bouřka, teplo a bouřka se do konce
opakovala.

96)
Červen, jeho začátek je poznamenán deštěm. 2. 6. nastaly deště s ochlazováním. To se táhlo v první
polovině měsíce, nastalo pak postupné oteplování a 18. a 19. byla velká vedra 34°C! Večer přišla
bouřka a následovalo ochlazení s deštěm, který vrcholí 21. 6.. Velmi horko bylo 22 až 24. 6., 25.
popršelo, 26. zase horko, do 30. 6. déšť. Červenec 1. začíná se oteplovat a slunko krásně svítí. 3. a 4.
bouřky, 6. července silná bouřka, 8. 7. silný déšť po celý den, dále pak přeháňky, 11. 7. ochlazení, 14.
odpoledne pěkné počasí a další oteplování. 16. a 17. pak velká vedra. 18. 7. velká bouřka a pak
ochlazení. 20. déšť pak pěkně, 24. 7. se teplota stupňuje na 32°C, 26. a 27. dusno, ale 28. 7. poněkud
chladněji a do konce měsíce horko! Srpen je v počátku ideálním počasím pro dobré a urychlené žně.
Žňové počasí se udržuje s vedry až do 15. 8. s teplotou 32°C! 15. popršelo a to do 18. 8.. Pak do 21.
pěkně. Následuje déšť s přeháňkami do 24. 8. s ochlazením. Pak pršelo do 30. 8., kdy ráno velmi
chladno. Přes den slunečno a pozvolné oteplování.

97)
Září, jeho počátek je velmi pěkný 10. září již velmi pěkně a teplo! Do 14. září velmi pěkně 15. 9.
zamračeno a 16. následují přeháňky a bouřka a přicházejí další pěkné dny do 29., kdy zamračeno,
déšť a ochlazování. Říjen je v jeho počátku poznačen deštěm. Tak 1. – 3. déšť, silné ochlazení a první
slabý mrazík! Pak oteplení a další přenádherné dny do 11. 10.! 12. 10. zamračeno, 13. mlha, přes den
pěkně, 17. mlha, zamračeno, 20. 10. silná mlha, pak pěkně. 21. 10. ochlazení, 23. – 25. déšť. Pršelo
ještě 30. – 31. 10. Listopad, jeho počátek ještě dosti teplý, ale hodně větrný. Malé přeháňky, pak
vyjasnění a 5. 11. bylo již ráno -4°C. Následovaly silné větry. 8. až 16. 11. krásně a slunečno. 17.
mrazík, velmi silný vítr, poměrně nadále teplo. 24. 11. ještě teplo a 26. 11. napadl sníh!
V následujících dnech ráno mrazík. 27. sněžilo i tálo. 30. 11. teplota -1°C a další sníh. Prosinec v jeho
počátku pěkný. 5. 12. začalo sněžit a sníh padal do 9. 12. Napadlo 20 cm sněhu a silný vítr způsobil
závěje a zpoždění vlaků.

98)
Sníh se udržoval při mírném tání. 19. 12. teplota -8°C, 20. prosince -12°C, 21. prosince -16°C, 22.
prosince – 22°C, 23. prosince pak -18°C. Odpoledne 23. 12. již tepleji, odpoledne jen -7°C. Krásné a
příjemné a hlavně bílé Vánoce! Oteplování, slabé a přechodné sněžení. 31. 12. napadlo 2 cm sněhu a
byla naměřena ranní teplota -12°C!

Naši občané již si dlouho tak krásné počasí nepamatují. Nelituje nikdo, kdo byl doma, neboť chytil
krásný bronz a to zdarma. Lidé byli opálení a voda plná se koupajících. I naše vodní nádrž se hemží
drobotinou. Byl přechodný nedostatek piva, neboť žízeň byla veliká. Do módy přicházejí zase slaměné
klobouky. Plné jsou v neděli i naše lesy, ale voda láká daleko více. V tomto slunném roku všechno
kvete a dozrává. Stromy se ohýbají pod plody, dobrá je i zelenina a zase po dlouhé době sedly i
okurky. Na zelí a řepě se musí provádět postřik, neboť sucha silně napomáhají hmyzu. Nejlépe se měli
ti nejmenší, kteří skoro nazí doslova se na sluníčku labužili. Byl to pěkný rok, na který budeme
vzpomínat.

99)
Jsou krásné ty naše lesy a to v každé roční době. Jsou jako dívka po spánku na jaře, když rozkvetou
kočičky a vůně květů tě vítá a jsou příjemné pro jarní procházky, kdy hledáš klid a pokoj po rušné
práci. A což až letní deště navlhčí mech a palouky a jemný opar padá na les – t je doba nejkrásnější!
Je to doba hřibů a hříbků, kuřátek a bohaté palety ostatních hub, které nejen potěší každého
houbaře, ale jsou i dobrým přínosem pro kuchyň. Myslím si ve své podstatě, že není krásnější zábavy,
než sbírat houby. A jak si člověk odpočine. Chodím kolem tratě, po obou stranách a má radost nemá

konce. Pravé hříbky, kozáky a červené kozáky se ukládají do košíku. Obejdu mýtiny a místa, o kterých
neřeknu ani příteli a košík se plní a plní. Je jen škoda, že zvýšená těžba nám z roku na rok ničí místa,
kde se hříbkům tak daří! Třeba poznamenat, že lidé již sbírají i bedle jedlé, žampióny, holubinky, ryzce
a ostatní, kdysi neznámé houby. Široký tento sortiment láká a odmění každého, kdo se svěří našim
lesům a kdo v jejich stínu chce nalézt nejen klid, ale i krásné a vonné hříbky.

100)
Komunistická strana prožila v tomto roce údobí, které nejen korunovalo jednotlivé lidi, ale i celou
práci stranické organizace v místě. Byla to doba hodnocení lidí a hodnocení naší stranické práce. Byla
to doba velmi složitá, nepřehledná a těžko se prostý člověk orientoval. Záplava zpráv, mnohdy
tendenčních ještě doznívala v uších a mozcích lidí. Nejinak tomu bylo i v televizi, rozhlase apod. Život
po dubnovém zasedání však diametrálně postavil své nové cíle. Noví lidé, nové myšlenky, nové úsilí a
perspektivy, to je příznakem pro stranickou práci v místě. Vesnická organizace čítá 48 členů, v celé
vesnici se počítá 95 členů. Je to zhruba jedna polovina členstva let padesátých. A práce není v místě
méně, spíše více. Předsedou je i nadále soudruh Emil Tiele, který již roky vede komunisty v místě.
Organizace se schází dvakrát do měsíce k výborovým schůzím a jednou měsíčně ke schůzi členské.
Řeší se všechny otázky rozvoje a života obce. A problémů je hodně a léta je nashromáždila natolik, že
nevíme, který řešit dříve. A tak v tom každodenním životě se pokouší hrstka soudruhů připravit
vesnici život podle svých představ. Práce to nevděčná. Lidem se nikdy nezavděčíš!

101)
TJ Sokol Bolatice čítá ve svých řadách 216 platících členů, z toho 30 žáků a 2 ženy. Mimo to má tu
ještě široké zázemí příznivců, kteří se projevují dle toho, jak mužstva hrají. Velikou podporu nachází
TJ i u MNV, dále v závodě Juta apod. TJ vlastní majetek v ceně 348.000,- Kčs, což je významnou
změnou oproti minulosti. V čele stojí soudruh Heřman Sněhota, Leo Engliš, Karel Teuer, Josef Engliš,
Leo Sněhota a někteří další, kteří svůj volný čas zasvětili této myšlence. Nejvyšší vstupné na hřiště je
Kčs 4,-, nejnižší Kčs 1,-. Roční výdaje Jednoty dosahují částky 50.000,- Kčs. Největší část připadá na
cestovné a výzbroj. Jednota má placeného trenéra, kterým byl na jaře soudruh Vojvoda, pak od
podzimu soudruh Solich Erich. Dále je placený hospodář. Jednota doplňuje své zdroje sportovními
slavnostmi a tanečními zábavami, které ovšem v poslední době netáhnou, mládež chce bigbít hudbu!
V soutěži hrají 4 družstva:
Žáci obsadili 3. místo tabulky 4 vyhr., 1. neroz., 1. prohr. 9 bodů
Dorost

9. místo tabulky 4 vyhr., 2. neroz., 7. prohr. 10 bodů

II. mužstvo 9. místo tabulky 1 vyhr., 1. neroz., 7. prohr. 3 body
I. mužstvo

1. místo I.A třídy 8 vyhr., 3 neroz., 2. prohr. 19 bodů

Veliký význam má TJ proto, že zařazuje mladé lidi do aktivních činností. V TJ je ještě šachový oddíl.

102)
Požární ochrana v naší obci má své tradice. V místě však umístění neodpovídá jejímu významu. Stará,
prohnilá zbrojnice příliš připomíná dobu úzkostlivých obecních tatíků, kteří šetřili de se jen dalo. A co
z toho vzniklo, vidíme! Požární ochrana v obci má asi 78 členů, kteří se tu míň, tam víc činí! Předseda
je Hertel Leopold, důchodce, velitelem Stuchlík Erich, horník. K významným akcím patří jejich výroční
schůze, je dobře vidět, že stará tradice sousedské pomoci nachází i uplatnění v nových podmínkách.
Jeden požár na osadě Borové u paní Hoffmanové v prosinci ukázal sice pohotovost našich sborů, ale
potvrdil i připravenost a rychlost požárníků z povolání z Opavy.

Na osadě Borová má sbor celkem 60 členů a velmi dobrou tradici. Předseda je soudruh Evald Stošek a
velitelem Arnošt Jurášek. Jejich spolkový život je dobrý, mají však starosti s tou věčnou stavbou
zbrojnice, která již přechází do 4 roku výstavby. Lidé jsou jednou již takoví, pomohou jednou,
dvakráte a pak nechají tíhu stavby na jedněch bedrech. Ale co se kritizuje! Oba sbory jsou
rozpočtovány v rozpočtu MNV a jejich vybavení je dobré!

103)
Zahrádkáři je zájmový spolek, který má ve vesnici svou váhu. Jeho činnost je vidět na každém kroku,
neboť nikdy se nevěnovala výsadbě stromků a zeleniny taková pozornost. Spolek má ke konci roku
219 členů, z toho v obci 164 a na Borové 55. Příspěvek činí 12,- Kčs ročně. Zemřeli Boček K., Gvoždík
Arnošt, Harazim Max a Kramář Emil. Uskutečnilo se 8 výborových schůzí, 3 užší schůze výboru a 1
výroční členská schůze. Pro členy byl uskutečněn jeden třídenní zájezd do Jižních Čech a jednodenní
zájezd do Olomouce. Byl uspořádán 1 společenský ples, přátelský večírek na Borové, vinobraní v obci
a tradiční přátelský večírek v místě. Byly provedeny 2 odborné přednášky a to prof. Zikou a p.
Pavelkou. Spolek měl v tomto roce 10 let od založení. Zahrádkáři obdrželi příděl 50q ledku, ovšem
drahé. Ostatní hnojivo nebylo. Celkem zakoupilo členstvo za 10 let 3.997 pytlů hnojiva, 150 q
kusového vápna, 105q rašeliny, 9.270 ks ovocných stromků, 1.600 ks stromů angreštů, 850 ks stromů
rybízu, 3.600 ks růží, 500 ks okrasných keřů, 3.000 ks sazenic jahod a další a další položky svědčí o
stále stoupajícím zájmu členů, jenom škoda, že toho hnojiva je tak málo. Provedla se řada
teoretických i praktických školení, výstav ovoce apod. Dík patří i prvnímu předsedovi p. B. Fusovi. Do
budoucích let jdou zahrádkáři dobře připraveni.

104)
Lidové myslivecké sdružení čítá dnes 22 členů, převážně z místních občanů a všech sociálních skupin.
Myslivci dnes představují stabilizovaný celek a jsou i finančně dobře situováni. Obhospodařují 1180
ha zem. půdy a mají 22 členů. Kmenový stav odhadově činí 14 ks srnčího, 240 zajíců a 140 ks bažantí.
Koroptví počítají kolem 1.000 ks! Předsedou spolku je Ervin Heinz, slévač. Hospodářem František
Burian, důchodce. Na políčku v Jutě sklidili 8q pšenice, na bohuslavské cestě 6q sena. Postavili 2
krmelce a 2 posedy. Jinak každý myslivec navíc zajišťuje si sám krmivo na zimu. Hony mají v místě
dobrý zvuk a končí poslední lečí s bohatým pohoštěním, při kterém se dodržují všechny myslivecké
zvyky, včetně pasování na myslivce. V tomto roce bylo střeleno: 2 srnci, 2 srny, 2 srnčata, 186 zajíců,
2 králíci a 88 bažantů. Dále bylo střeleno 63 kachen, 36 holubů, 3 šedivky, 8 havranů, 9 strak, 8 sojek,
1 liška, 25 ondater, 7 tchořů, 7 hranostajů, 13 kolčav, 4 kuny, 6 pytláckých psů a 27 koček. Myslivecký
sport je drahý a největší potíže měli myslivci s municí, které je velký nedostatek. Kladem myslivosti je
skutečnost, že bývalá výsada šlechty patří naším pracujícím. Podmínkou pro zvěř byly v tomto roce
velmi příznivé.

105)
Československý červený kříž patří k největší složce v místě. Čítá celkem 360 členů. Jejich činnost je
bohatá, od prevence, výchovy, prohlídek vody, veřejných místností apod., až po drobnou práci
zdravotních hlídek a spolupráci s místním lékařem, to vše je poznačeno úsilím sloužit lidem.
Předsedkyně p. Koliková, vdova je po delší době prvním ženským předsedou a zdá se, že se činí.
Zdravotní hlídky jsou navíc v každé složce, kde dobře slouží. Velkou zásluhu má místní organizace při
organizování odběru krve dobrovolnými, čestnými dárci.

Včelařský spolek v obci čítá celkem 71 včelařů z okolních obcí a to: Bolatice 23, Borová 19, Chuchelná
16, Bělá 3 a Dolní Benešov 8 členů. Předsedou je Osvald Blokeš, místopředseda Fus Bedřich, jednatel
Herudek Emil a pokladník Stavař Erich. Včelaři velmi silně protestovali proti kácení líp na ulici
Svobody. Rovněž jim neznámí pachatelé zničili velkou část bílých vrb vysazených v polích. Počet všech
včelstev je 345. Přes pěkné počasí nebyl výnos medu uspokojivý k zármutku včelařů. Značné potíže
mají i s JZD, kde každoročně při chemických postřicích hyne hodně včel.

106)
Výbor československých žen se začíná v místě rovněž projevovat. Pod vedením paní učitelky Vrbkové
a jednatelky p. Zdeny Bělákové organizuje kursy šití a vaření, kde byla dobrá účast. Jinak ještě
prováděly návštěvy přestárlých osob a zapojily se do akce „Z“, úpravy pomníků padlých a úzce
spolupracují s MNV a obchodní sítí.

SČSP v místě od srpnových dnů roku 1968 stagnuje. Ani v minulosti nebyl spolkový život zvláště
veliký, ale platily se členské příspěvky a jednou do roka se členstvo sešlo k besedě a bylo to. Poslední
předseda soudruh Gillar taky asi neví, jak by měl začít. Pokladník Vilášek střeží pokladní hotovost
700,- Kčs a čeká, jak to dopadne.

Klub mladých je nástupem ČSM, který zde na vesnici nikdy zvláště nezapustil kořeny. Spíš jsem měl
dojem, že když mladí si chtěli na vojně spravit svůj profil, tak dělali před vojnou takovou aktivní
činnost, že to udivovalo. Dnes klub mladých pořádá zábavy a večírky a baví se po svém a dobře.
Celkem čítá 25 osob a aktivně tam pracuje Helebrand, Chříbek, Vitásek, Pašek a další. Vesnická
organizace má navíc práci, jak tuto organizaci přiblížit ostatním mladým.

107)
Co říci na závěr tohoto roku, ve kterém se střídaly naše tužby s obavami, neboť mnohé musí být
pochopeno, vysvětleno a objasněno. Někteří lidé jsou otřeseni, neboť nedovedou pochopit, že by
právě ten jejich idol mohl zklamat. A zklamali mnozí. Zklamali i někteří naši občané, kteří se nevrátili
z jejich návštěvy v cizině. Z vesnice to jsou: Robert Dembek, Petr Mikula, Číž Teodor, Číž Herbert,
Čížová Sylva, Mrovec Milan a Teuer Karel. Až na jednoho všichni mladí lidé. Je to velká škoda, neboť
naše země potřebuje každou dělnou ruku a jasnou hlavu. Těžko soudit a hledat vinu. Lidé byli dobou
nabuzeni vším tím, co rozhlas a televize chrlila, mnohdy bez ladu a skladu, pravdy, polopravdy i lži.
Zdá se však, že hladina se pozvolna uklidňuje, hlavně po opatřeních ve výročí srpna. Lidé potřebují
klid, důvěru a jistotu, bez které se nedá žít. Těžko a pozvolna se upravují narušené vztahy a vazby.
Lidé přesto chtějí pomáhat, ale v této fázi ještě vyčkávají, potřebují jistotu. Tuto jim každodenní život
pozvolna přináší. Přesto je tento rok za námi a příští dny nám potvrdí, nakolik se naše očekávání
splní!

108)

1970
110)
Tak nějak z toho pohledu se dívám na svůj život a tak chci a budu hodnotit vše to, co kolem sebe
vidím a co nám všem život tak štědře předkládá. Nejsme andělé, jsme lidé, se všemi pěknými i
špatnými vlastnostmi, které jsme si sami vytvořili, nebo podědili po našich předcích. Šediny neochrání
nikoho od pošetilosti. Dívám se na svět a život svým pohledem, který se zaujetím sleduje a podporuje
všechno to nové a těžko se rodící. Je kolem nás plno problémů, potíží, ale i zloby. Není všechno
dokonalé, co se rodí, ale všechno to nese pečeť a starosti o budoucí pokolení, o člověka. Žiji a cítím
s naším člověkem, neboť jeho starosti i radosti jsou i mými. Je to možná pohled snílka, i to je možné,
ale není to pohled a názor sobce, který miluje a vidí jen sebe. Tom nám naše dnešní doba slouží jako
důkaz toho, že lidský život se mění.

111)
Pokaždé, když po roce sedám k této knize, abych do ní zapsal své poznámky a dojmy, usedám k ní
s přáním, abych uchoval těm příštím náš dnešní pohled, naše tužby, ale i zklamání a starosti. Ne, náš
život není lehký, i když po té stránce materiální zajisté si nikdo nemůže stěžovat. V boji proti starému,
zvlčilému světu nenajdeš všude pomoc a přátelé. Naopak, starý svět se zuby nehty brání, špiní a
znevažuje. Ale můžeme klidně prohlásit, že nikdy si nežil náš pracující člověk tak dobře jako dnes. A
procházíš-li výstavnou obcí, pak jsi hrdý na své okolí a snahu svých spoluobčanů. Nikdo nikdy v této
obci nedokázal za tak poměrně krátkou dobu povznést život zdejšího člověka. To budiž řečeno těm,
kteří ještě nedávno nám chtěli dokázat, že to děláme špatně, že je nás třeba vyměnit, aby znovu
středověké názory zatemnily mysl lidu.

112)
Bolatice stojí dál, vzkvétají pro radost nám i příštím. Mnoho se změnilo a hodně se ještě změní. Bylo
by však chybou, kdybych nevylíčil ty své vnitřní rozpory a všechna ta muka, která jsem v tomto roce
tak štědře prožíval. Nestydím se za ně a cítím, že snad v každém z nás je kus viny za to, co jsme
v minulých letech prožívali. Pod dojmem toho hodnotíme naši vlastní práci, nic si neodpouštíme, nic
si nedarujeme. Po tomto hodnocení však cítíme a vidíme, že to kladné, vskutku lidské převyšuje. A
bude stále více převyšovat. Z toho pohledu pak se dívám na všechny změny v tomto roce, které
z počátku nepochopeny však postupně se ukazují v tom pravém kladném světle. Není lehká úloha

kronikáře, neboť můžu být obviňován ze zaujetí. To nevadí, jsem zaujatý a tyto listy budiž toho
svědkem.

113)
Letošní rok byl zajisté rokem dobrým. Slovo konsolidace ti mnoho napoví, ale v tomto slově se odráží
snaha vlády této země, dát lidem potřebný klid a sociální jistoty. To se také plně podařilo. Postupně
se plnily obchody zbožím, postupně se uklidňoval rozbořený život v zemi i v naší obci. Lidé začínají
věřit koruně, stoupají vklady, uklidnily se i vášně. Tento rok byl i velikou životní školou, neboť potvrdil
mnohé z minulých „pravd“ a ukázal jejich licoměrnost a škodlivost. Prostý člověk si to ještě všechno
srovnává v hlavě a postupně poznává, že se zde hrálo naplno i s jeho osudem. Poznává, odmítá a
začíná věřit. Všichni bolačtí spasitelé oněch památných předsrpnových schůzí však umlkli a zalezli do
děr jako krysy. Snad, aby znovu vyčkali svého času. Vesnice začíná pozvolna hledat tolik potřebnou
oporu pro svůj život. Najde ji pozvolna a pochopí, že i ten drobný člověk musí věřit, aby vůbec jeho
život mohl mít smysl.

114)
Život se mocně prodírá kupředu. Novoroční projev prezidenta republiky nic nesliboval. Současně však
ukázal východisko. K němu se také 9. ledna na Pražském hradě sešli nositelé řádů, aby vyzvali lid
k poctivé, každodenní práci. Také přední českoslovenští ekonomové tuto výzvu opakovali. 15. ledna
odjíždí čsl. Parlamentní delegace pod vedením prof. D. Hanse do Moskvy. V této době oslavují Košice
25leté výročí osvobození. 28. ledna se schází plénum ÚVKSČ, které projednává kádrové, hospodářské
otázky, podává zprávu o činnosti a k výměně členských průkazů. Ing. Oldřich Černík požádal o
uvolnění z funkce a novým předsedou federální vlády se stává Dr. Lubomír Strouhal. Odchází i další
členové vlády a ÚVKSČ je doplněno novými lidmi.

2. února navštívil republiku O.Winzer, ministr zahraničí NDR. 3. února se stává J. Piller předsedou
ÚRO.

5. února dochází ke změnám ve slovenských politických i vládních orgánech.

115)
Mimořádné směny horníků řeší tíživou situaci zásobování uhlím. 13. února je zvoleno nové vedení
SČSP, jehož předsedou se stává soudruh D. Hanes. V polovině února došlo k poradě členů RVHP
v Moskvě a v následujících dnech byl v Moskvě rovněž podepsán protokol kulturní a vědecké
spolupráce. 14. února zahájeno ve Vysokých Tatrách mistrovství světa v klasických disciplínách, jehož

se zúčastnili i naši čelní představitelé. 17.2 navštěvuje zemi Todor Živkov. Bombou beze sporu je
přijetí pozvánky NDR, adresované západoněmeckému kancléři W. Brandlovi k návštěvě NDR! Tento
akt má veliký vliv i na řešení našich vztahů k NSR. Byla podepsána dlouhodobá dohoda o výměně
zboží s Francií. 25. února byli pozváni všichni signatáři dopisu „99“ na sovětské velvyslanectví k malé
vzpomínkové slavnosti. 5. března se uskutečnilo na Pražském hradě setkání prezidenta republiky
s našimi ženami. 9. března odjíždí G. Husák v čele stranické delegace do NDR.

116)
Ministr Gromyko navštívil ČSSR k důležitým rozhovorům. 17. března byly zahájeny jubilejní oslavy J.
A. Komenského v Uherském Brodě. Vláda republiky se usnáší odpracovat v tomto roce v národním
hospodářství 4. směny navíc. 2. dubna navštívila čsl. Stranická delegace Budapešť. 4. dubna dochází
k tragickému neštěstí na dole Paskov, které si vyžádalo 24 lidských obětí. 17. dubna je svoláno do
Prahy slavnostní shromáždění na počest 100. výročí V. I. Lenina. Prezident republiky vyznamenává
v předvečer prvomájových oslav maršála SSSR Jeremenka zlatou hvězdou hrdiny ČSSR. 5. května
přijíždí do Prahy sovětská stranická a vládní delegace, která dne 6. května podepsala novou smlouvu
o přátelství a spolupráci mezi ČSSR – SSSR. V čele delegace soudruzi Brežněv a Kosygin. 12. května byl
v Praze zahájen XXIII. závod míru. 27. května zvolen předseda nejvyššího soudu, je jím JUDr.
Přichystal. 28. května byla v Praze ratifikována čsl. – sov. smlouva.

117)
Akademik Kožušník zvolen předsedou ČSAV dne 2. června, čímž i v této instituci dochází k uklidnění.
10. června došlo k další živelní pohromě na Dole Dukla v Sardicích, která si vyžádala po marném boji o
záchranu 32 lidských životů. 25. června zasedá v Praze plénu ÚVKSČ a v usnesení přijímá tzv.
realizační směrnice pro konsolidaci hospodářského i politického života v zemi. 26. 6. byl vyloučen
z řad členů KSČ A. Dubček. Dne 27. července hodnotí vláda konsolidační úsilí a zjišťuje, že dochází
postupně ke zlepšení v životě země. 14. srpna otvírá své brány Brněnský mezinárodní veletrh za
účastí 29 zemí. 18. 8. ukončení společného cvičení našich i sovětských vojsk se slavnostní přehlídkou
v Karlových Varech. 20. 8. se účastní naše stranická delegace schůze 7 socialistických zemí v Moskvě,
kde se řešila současná situace v Evropě. Dne 3. září byl splněn přes velmi nepříznivé počasí plán
výkupu obilí v ČSSR na 100,9%. Dne 21. září se oslavovalo v zemi 50. výročí založení Rudého Práva.
22. 9. návštěvou v zemi afgánského krále se utvrdila další spolupráce.

118)
Delegace nejvyššího Sovětu pod vedením A. P. Ljaška navštívila naši zemi. Prezident Ludvík Svoboda
navštívil dne 10. října Finsko. V tento den také předseda federální vlády Dr. Strouhal promlouvá na

aktivu tech. Inteligence v Ostravě. 20. 10. se uskutečňuje návštěva W. Ullbrichta a W. Stoffa v Praze
s cílem upevnit přátelství a spolupráci s NDR. 11. listopadu se sešla ustavující konference SSM. 14.
listopadu bylo ukončeno československé – polské jednání. Dne 24. 11. soudruh Podgaruyj v Praze,
kde u příležitosti 75. narozenin prezidenta Ludvíka Svobody předal tomuto Leninovu cenu. Dne 10.
12. se schází v Praze plénum ÚVKSČ, na němž kromě jiného byl vyloučen z řad KSČ Oldřich Černík.
Těsně před vánočními svátky se schází společně sněmovny ke schválení souborů zákonů o čsl.
Federaci. Tento na vnitřní události tak bohatý rok obnovil postavení republiky v socialistickém táboru
a obnovil přerušena pouta spolupráce. Ve vnitřním životě země strana přijala další dokument.

119)
Je to dokument o výměně stranických průkazů. Mnozí členové strany jsou hodnoceni, jak obstáli
v kritickém období. Strana se zbavuje těch, kteří zklamali. Ve vesnici se to nijak neprojevilo, neboť
zdejší člověk po svých bohatých zkušenostech se nedá tak lehce oklamat halasnými řečmi. A těch
bylo v minulých letech dosti. Důležitý dokument, který přijala strana je tzv. „Poučení z krizového
vývoje ve straně a společnosti po XIII. Sjezdu KSČ“. V tomto velmi obsáhlém dokumentu strana citlivě
a hluboce zkoumá uplynulý vývoj v zemi a na základě konkrétního důkazního materiálu odhaluje
všechny představitele pravice. Ukazuje narůstající krizi v zemi, jejíž krvavé ukončení zamezil beze
sporu vstup vojsk pěti zemí. Tento důležitý dokument se jistě stane studií a pramenem pro poučení
nejen naší, ale i příští generace. Jistě přejdou léta a čas zahojí a přikryje nás jinými událostmi. Ale
zůstanou výsledky obětavé práce našeho lidu, jako věčný pomník lidské obětavosti a snahy. A nejinak
tomu bude i v naší obci.

120)
Mezinárodní situace přes trvající válku ve Vietnamu a neuzavřený konflikt na Středním východě se
v celku velmi uklidňuje. Dozrává poznání, že za stávajícího stavu existence 2 světových soustav je
jakékoliv řešení problémů silou, hazardem. Důležitým faktorem jsou navázané obchodní styky a úsilí
států překlenout rozpory rozumnými dohodami.

Bombou roku je bezesporu dialog mezi oběma německými státy. 18. 2. přijal W. Brandt pozvání
k NDR a dne 19. března se toto setkání uskutečnilo v Erfurtu. 22. května došlo k opětování návštěvy
NDR v Západoněmeckém Kastelu. Tyto návštěvy budou míti ohromný vliv na mír v Evropě.

14. března byla zahájena světová výstava EXPO v Osace, kde 23. t. m. odletěl na návštěvu i prezident
republiky. V tentýž den oznámila sovětská tisková kancelář TASS, že SSSR si přeje normalizaci vztahů l
Lidové Číně. Tento krok byl doplněn vysláním mimořádného velvyslance do Pekingu.

121)
Omezení strategického zbrojení bylo obsahem jednání, které se uskutečnilo dne 16. dubna mezi SSSR
– USA ve Vídni. Jednání je tajné. Počátkem května obnovují bombardování ve Vietnamu a rozšiřují
válku na další okrajová území, údajně jako nátlak na postoj vietnamské delegace v Paříži u jednání
z USA. 7. června bylo uneseno naše letadlo JL 18 do Norimberku pachateli, kteří použili nátlaku
zbraněmi. Žádáme o jejich vydání. 23. června se schází v Budapešti konference ministrů zahraničí soc.
zemí, která po ukončení vydala výzvu k evropským národům k zajištění bezpečnosti v Evropě. Koncem
srpna jsou hlášeny sílící nepokoje irských nacionalistů v Belfastu a to se střelbou. 7. srpna parafuje
ministr zahraničí W. Scheel v Moskvě smlouvu mezi SSSR – NSR na řešení všech problémů mírovou
cestou. 11. 8. tuto smlouvu podepisuje v Moskvě i W. Brandt, který po 15 letech obnovuje oficiální
návštěvu v SSSR.

122)
Dosah této smlouvy je obrovský a může zásadně ovlivnit politiku příštích let. 18. srpna potopily USA
v Tichém oceánu přes protesty veřejnosti 12.540 raket s plynem. 20. srpna dochází v Moskvě ke
schůzce 7 soc. zemí, která se zabývá situací v Evropě. Probíhá neúspěšné jednání zmocněnce OSN Dr.
Jarringa mezi SAR a Izraelem. 22. září návštěva afgánského krále v ČSSR. 28. září zemřel prezident SAR
G.A. Nasir a to v 16:15 hod. na infarkt. Počátkem října dochází ke schůzkám ministrů 4 velmocí
v Berlíně s cílem najít pro toto jablko sporů přijatelné řešení. 13. října zahajuje prezident Francie
Pompidon svou státní návštěvu v SSSR. 3. 11. ustavena v Chile nová vláda pod vedením presidenta
Allende, která vyhlašuje v zemi socialistický program k nespokojenosti USA. V tento den také dochází
k zahájení dialogu mezi Polskem a NSR ve Varšavě, která byla také dne 7. 12. ve Varšavě podepsána
W. Brandtem. NSR tak oficiálně uznává hranice Polska.

123)
Tato smlouva má obrovský význam a otvírá možnost řešení problémů i s ČSSR. 19. 11. došlo
následkem ničivého tajfunu k obrovským potopám v Pákistánu, kde zahynuly statisíce osob. 1.
prosince dochází k jednání stran a vlád Varšavské smlouvy v Berlíně a byl vydán dokument o míru
v Evropě. 9. listopadu zemřel náhle bývalý prezident Francie a mimořádně osvědčený politik a
generál de Gaulle. Konec roku je vyznačen teroristickým rozsudkem španělského soudu pro baskické
nacionalisty. 6 rozsudků smrti bylo na nátlak světové veřejnosti nahrazeno vězením. Byl to opravdu
významný rok. Mírová politika si postupně nachází cestu a v lidstvu je upevňován pocit jistoty a klidu.
Aktem roku bylo pokleknutí západoněmeckých Židů ve varšavském ghettu! W. Brandt uskutečňuje
tuto politiku dorozumění s východem přes značný odpor opozice.

124)
Když se teplého letního večera dívám na noční oblohu, zalétají mé myšlenky daleko k neznámým
světům a přenáším se daleko do hloubky nebeské galaxie. A když mám to štěstí a objevím na nebi
táhnoucí se světlou hvězdičku, pak zdravím v ní vyslance člověka a velebím jeho dílo. Družice,
sputníky a různá nebeská tělesa, jsou jich mezitím jistě již na sta, zvěstují nový věk. Člověk v boji
s přírodou chce ji urvat i ta poslední tajemství, aby si ji podrobil a nad ní i vítězil.

I tento rok byl rovněž bohatý na tyto události. 10. ledna zemřel po krátké nemoci kosmonaut – letec,
soudruh Běljajev. Dne 11. dubna odstartovali Američané Apollo 13 s cílem podruhé stanout na
Měsíci. Kosmonauti Lowel, Haise, Swigert o vlásek ušli smrti, když těžce poškozena kabina nedostala
povel k přistání na Měsíci a po dramatické cestě šťastně přistává v Tichém oceáně dne 17. 4.

Dne 1. června vypustil SSSR Sojuz 9 s kosmonautem Nikolajevem a Sevasťjanovem. Kabina obíhala na
určené dráze kolem Země.

125)
Sovětský svaz se tak stává držitelem rekordu v délce pobytu ve vesmíru, neboť loď přistála 19.
června!

7. srpna byla v SSSR vypuštěna komunikační družice Interkosmos 3. Je to družice socialistických zemí
a i ČSSR dodalo některé součásti. 17. 8. vypustil SSSR kosmickou loď na cestu k Venuši. Celá kalina
váží po odpojení 1.180 kg. Další vítězství hlásí SSSR, neboť Luna 16 přistála na Měsíci, speciální
přístroj odebral vzorky zeminy a kalina odpálen z Měsíce přistála 23. září v 6 hod. 20 min. na území
Kazachstánu i se vzorky měsíční zeminy. Další automatická stanice Zond 8 letí k Měsíci, obletí ho a
přistane dne 20. 10. na Zemi s bohatým vědeckým materiálem. Poslední „Měsíční“ dobrodružství
podnikl SSSR, kde 17. 11. přistála Luna 17 na Měsíci a vysadila na měsíční povrch automatické vozidlo
Lunochod, které dle příkazů ze země vykonává povely ze země. Spojené státy vypustily v průběhu
roku i některé telekomunikační družice, tak jak to učinil i SSSR.

126)
USA vyslaly sondu k Marsu, ale zdá se, že Apollo 13, jehož nešťastný let dobře skončil, nutí Spojené
státy přehodnotit situaci, přijít na kloub příčinám, odložit plánovaný let, bez ohledu, že se bude
jednat o prestižní otázku, která v dané situaci na světě má bezesporu i své politické aspekty. Sovětský
svaz dohání a poslední automatické sondy snižují možnost lidských ztrát na minimum. Je jenom
škoda, že tito dva kosmičtí rivalové nedají své síly dohromady. Tyto otázky mají v dnešní době i

význam strategický a velmoci žárlivě hlídají svá tajemství. Však není daleká doba, kdy člověk odhalí
další kouzla vesmíru. Bylo by si třeba jenom přát, aby to bylo k prospěchu člověku, jeho kultury a
štěstí. Zdá se však, že tzv. „kosmický“ pohled na naši rodnou planetu přivádí i odpovědné státníky
rozumu. To nasvědčuje nástup k mírovému řešení všech existujících problémů a lze si jen přát, aby
tomu bylo tak i nadále.

127)
Naše vesnice patří do skupiny největších obcí v okrese. Co do výstavnosti patří k nejpěknějším, neboť
si myslím, že málokde se věnuje tolik času a prostředků na výstavbu a údržbu rodinných domků jako
u nás. Obec se dále rozrůstá. Přibyla nová stavební místa na ulici Polní, Lesní, která se během roku
zastavují. Úžasné pracovní tempo na této výstavbě udivuje. Jeden pomáhá druhému a tak se
nemusíme divit, když je zde takový stavební ruch. Každé staveniště je vybaveno dobrou mechanizací
od míchačky až po výtah. I jinak vesnice mění svou tvář. Napětí minulých let mizí a lidé jdou klidně do
své každodenní práce, ze které se povětšině denně vracejí ke svým rodinám. Vesnice žije svým
životem, ale je to život srovnatelně lepší, než jaký jsme znali z našich mladých let. Změnilo se sociální
složení vesnice a stará, selská pýcha ustupuje novým, i když ještě ne zcela ideálním vztahům.
Rozhodně však styky jednotlivých sociálních skupin mezi sebou již ztratily své třecí plochy a lidé jsou
přístupnější!

128)
Idealizovat tyto vztahy však nechci, neboť je ještě hodně závisti mezi lidmi a hodně starých,
zakořeněných předsudků. Nejlépe si dnes ve vesnici stojí zedníci. Nejen, že jsou u nás v módě, ale
jezdí pro ně i auty, aby pomohli stavět tam, kde zedníků není. Obdobně to je i s důchodci – zedníky.
Do vesnice přichází hodně peněz, lidé je však rozumně investují.

Po rušných dobách v letech 1968 a částečně ještě 1969 se život již plně normalizoval. Poznáš to na
každém kroku. Poznávají to především naše manželky, jimž odpadá mnohá starost s nákupy. Obchody
byly plné zboží, výběr byl podstatně lepší než v minulosti. Bylo dostatek potravin i masa, u něhož
přechodně se projevoval nedostatek vepřového. Vláda pamatovala i na důchodce. V obci byly
upraveny desítky důchodů, což staří lidé kvitují s povděkem. Není zde ještě ideální situace, ale nikdo
se nemusí obávat ze zítřka. Všechny tyto sociální jistoty, dnes přijímány jako samozřejmost jsou
dobrou vizitkou našeho státu.

129)
Mizí mnohé ze starých zvyků a je to ke škodě. Lidé se již nedovedou tak družně bavit, jako kdysi. Snad
má na tom kus viny televize. Klesají návštěvy fotbalových zápasů, klesá zájem o plesy, divadla.
Vyrostla bezesporu vzdělanost a informovanost lidu. Každé dítě a každý, kdo se chce poučit má
denně možnost se přenést do dalekých krajů, kde poznává život a zvyky lidu a může srovnávat. Ale
ten poklidný, sousedský život našich otců již definitivně zmizel.

S úžasem pozoruješ mladé lidi, děvčata, jak chodí ustrojené. Vkusně, moderně. Nebývalo zvykem, aby
starší ženy si upravovaly vlasy, používaly kosmetiky. Dnes se to povětšině vžilo. Lidé vyhlížejí dobře,
jsou dobře živeni a neznám ve vesnici případy strádání, nebo hladu. Zdá se mi, že tuto skutečnost
mnozí lidé ani nepostřehli, když kritizují poměry u nás a vychvalují cizinu. Není všechno zlato, co se
svítí, potvrzují nám to návštěvy, které léto sice omezeně přijíždějí na návštěvy. Jak rádi by se mnozí
z nich vrátili do naší vesnice, mezi své!

130)
Místní národní výbor nadále upevňuje svou autoritu. Leží to jednak na výsledku jeho práce, ale i
v solidním jednání a rozumném uplatňování svých pravomocí mezi občany. Ve starém zámku, sídla to
řeholníků a šlechty, je umístěna správa obce. Orgány národního výboru nedoznaly během roku
podstatných změn. Došlo jenom k doplnění za ty, kteří buď abdikovali, nebo zemřeli. U našeho MNV
nedošlo k žádným změnám vyplývajícím z politické situace. To hodnotím dobře a svědčí to o tom, že
lidé se nedají bez úvahy zatáhnout do pochybných politických čachrů. Mezi zaměstnanci MNV
nedošlo také k žádným změnám. Styk s občany je dobrý a v pondělí a čtvrtek je pracovní doba
prodloužená. Normálně se úřaduje do 14:30 hod.. Jinak jsou zprávy a žádosti na občany přenášeny
místním rozhlasem, který po opravě funguje dobře. Činnost národního výboru a jeho komisí je dána
plánem a je v celku dobrá. Komise totiž se scházet musí, protože žádostí občanů je mnoho.

131)
Vrcholným orgánem je plénum MNV. Schází se jednou za dva měsíce a dává rámec činnosti pro radu
a komise. Národní výbor čítá 31 poslanců. Schůze se konají v zámku, při slavnostních příležitostech
v místním kině. Jsou k nim přizváni i tzv. aktivisté, z nichž mnozí pracují velmi dobře. Plénum
v průběhu roku hodnotilo výstavbu obce, akci Z, plnění dodávek, situaci v zásobování, energetickou
situaci, personální i jiné vztahy. Schůze bývají povětšině dobře připraveny a mnozí poslanci diskutují.
Plénum sleduje i finanční hospodaření MNV, které je vyrovnané. Byla uspořádaná slavnostní schůze u
příležitosti 100letého výročí narozenin V.I. Lenina a v listopadu u příležitosti VŘSR. Na slavnostní
schůzi pléna MNV byli vyznamenáni někteří občané za dlouholetou práci v lidosprávě a akci Z. Do

pléna chodí pravidelně poslanec ONV ing. Hluchník, předseda ekonomického celku JZD Dolní
Benešov. Plénum také schválilo významný závazek na zvelebení obce v rámci 50letého výročí založení
KSČ. Závazek je konkrétní a lze jen doufat, že se splní, což jistě přidá lepšímu vzhledu obce.

132)
Na vlastní žádost byli z MNV odvoláni: Zajíček Josef, Engliš Josef, Benešová Helena. Funkce se vzdal
Josef Ďurkač, bývalý předseda. Dne 27. 8. došlo na základě voleb v plénu k doplnění národního
výboru o soudruhy: Valter Hluchník, Karel Číž, Emil Káč, Josef Kretek a Josef Sněhota. Současně byli
přiděleni do jednotlivých komisí. Dne 28. 12. byl v plénu zvolen za zemřelého Adolfa Sněhotu, Leo
Engliš, který se tak stává členem rady a přejímá za zemřelého Leopolda Hertla předsedu komise
ochrany veřejného pořádku, který zemřel po krátké, ale těžké nemoci v říjnu v opavské nemocnici.
Jeho pohřeb se uskutečnil v Opavě a je třeba připomenout, že soudruh Hertel byl dlouholetým
obětavým funkcionářem MNV, který za svou práci sklidil jen nevděk. Čest jeho památce. Práce
v lidosprávě není lehká, zvláště tam ne, kde se musí rozhodovat v zájmu celku a občané to nechápou,
anebo prostě ani nechtějí pochopit. Kladem tohoto orgánu je, že je složen převážně z mladých lidí a
navíc je i odborně dobře fundován. Některá důležitá usnesení pléna jsou zveřejňována.

133)
Rada místního národního výboru se schází čtrnáctidenně a jsou v tito členové:
Gerhard Šoltys – soustružník – předseda MNV, Herudek Max – stavební technik – náměstek a
předseda K.V., Sněhota Karel – důchodce – tajemník MNV, Šoltys Osvald – účetní – předseda finanční
komise, Thiemel Josef – tech. Úředník – předseda komise školské, Kolek Evald – mistr – předseda
komise MH, Kašný Richard – zámečník – předseda komise obchodní, Ing. Blahetka Adolf – předseda
komise plánovací, Vavřínek Josef – zaměstnanec MNV – předseda komise bytové, Slivka Rudolf –
učitel – předseda komise sociální, Hertel Leopold – důchodce – předseda KOVP.

Rada se dle plánu práce zabývá širokou problematikou vesnice. Není to práce vždy pochopena a
lehká, neboť vždy se najdou jedinci, kteří jsou nespokojeni. Rada se schází 14 denně v pátek a účast je
velmi dobrá. Byl poslán pozdravný dopis k 25. výročí osvobození našemu kmotrovskému městu ve
Slaném. Rada se zabývala plánem rozvoje obce, který byl schválen a který představuje její
perspektivu.

134)
Byla schválena komise oslav 25. výročí osvobození naší vlasti, která připravila důstojné oslavy za
účasti pěveckého sboru Slezských učitelů. Nově ustavenému Svazu socialistické mládeže byla
poskytnuta radou pomoc a klubová místnost v zámku. Rada projednávala v průběhu roku několikráte
výstavbu pošty, obchodního střediska, koupaliště a řešení havarijní situace s vodou na Borové.

Doporučila žádost občana J. V. s rodinou ke kladnému vyřízení z důvodu vystěhování do NSR. Ve dvou
případech také doporučila počeštění jmen občanů. Bylo definitivně rozhodnuto o výstavbě
koupaliště, které je umístěno u hráze na Nádražní ulici. Nepodařilo se ke konci roku pozměnit
zamítavé stanovisko p. Liškové, která nechce za náhradu postoupit část zahrady. Poslanec ČNR
soudruh Emil Tiele předal 21. srpna radě MNV Čestné uznání ONV za 2. místo akce ozelenění okresu a
částku Kčs 25.000,-. Dobře se v průběhu roku dařila práce se složkami NF, které rada plně
podporovala. Uvádím příklad: TJ Sokol obdržel 10.000,- Kčs.

135)
Akce Z měla velmi úspěšný průběh. Byla dokončena požární zbrojnice na Borové, do které bylo
investováno 80.000,- Kčs. Slavnostní otevření se uskutečnilo dne 30. srpna za účasti Československé
televize. Do konce května byl položen chodník na ulici Opavské, což obci přispělo na vzhledu.
Soudruh Gillar nasadil stromy a občané během roku květinovou úpravou dílo okrášlili. Byla
dokončena kanalizace na ulici Ratibořské, kde na křižovatce u p. Feilhauera byla po vyčištění mostu
členy Sokola byla vybetonována šachtice. Od křižovatky k hospodě byl položen chodník a nasazeny
stromy. V předstihových investicích byla položena kanalizace na ulici Lesní. Práce v důsledku
deštivého počasí a sesuvy půdy byla velmi těžká. Byla zahájena práce na zpevnění ulice Sokolovské,
ale podařilo se jenom odvést skrývku zeminy od Nádražní až k budově p. Karolína a z části navést
makadam. Dále byly vyrobeny obrubníky a dlaždice na příští akce a rozvezeny na místo určení tj. ulici
Opavskou a Hlučínskou.

136)
Stížnosti občanů na nízké napětí v síti se vyřešily postavením 2 transformátorů na ulici Luční a
Hornické. Na výstavbu koupaliště byl navezen materiál a se zahájením se počítá v příštím roce. Rada
dále vedla občany k iniciativní zkrášlovací práci na jejich rodinných domcích, kde vyhodnotila nejlepší
úpravy. Velkou pozornost věnovala komisím v jejich koncepční práci, což se projevilo v jejich zlepšené
práci a v přístupu při řešení úkolů. Zájem rady se upíral i k místnímu hospodářství, které pod vedením
soudruha Emila Tieleho se vcelku dobře rozvíjí. V tomto roce byla v něm zřízena sběrna lahví propan
– butanu a byla zřízena zámečnická dílna v místnostech u obecní hospody. Pro MH byl zakoupen

motocykl Pionýr, autobagr, nákladní auto Bucegi, nákladní auto T805, hrací automat do obecní
hospody, tamtéž také zmrzlinový stroj, 2 transportní pásy 6 m, zařízení pro mandlovnu. Emil Tiele se
koncem roku funkce vedoucího vzdal v souvislosti s tím, že byl od 15. listopadu jmenován do funkce
vedoucího závodu Juta.

137)
Rada dále řešila opatření ke zlepšení zásobování obyvatel. Pro úsporu el. energie byla snížena
kapacita veřejného osvětlení cca o 30%. Rada projednává i některá odvolání občanů do rozhodnutí
komise. Velikou pozornost věnovala rada přípravě sčítání lidu, které proběhlo v termínu 1. prosince.
Bylo vytvořeno 6 sčítacích obvodů a byl ustaven 1 revizor. Sčítacími komisaři byli: Gillar Karel, Slivka
Rudolf, Jurečka Josef, Složil Bohuš, Vehovský Pavel a Duda Alfréd. Revizorem byl jmenován Leo Engliš,
jeho pomocníkem pak Vavřínek Josef ml. Rada měla zásluhy na zřízení nové linky autobusu ČSAD,
který jezdí na lince Chuchelná – Opava. Rada během roku zaujala několikráte stanovisko k chystaným
změnám ve směrně územním plánu obce v centru v souvislosti s výstavbou závodu Juta. Radu řídí
předseda soudruh Šoltys obezřetně a s citem. Je kladem práce národního výboru, že mu po delší
době stojí v čele mladý, schopný a iniciativní člověk. Zápisy provádí tajemník soudruh Sněhota, který
dosluhuje před odchodem do důchodu až do voleb.

138)
Komise výstavby je nejdůležitějším orgánem v místě, kde s ohledem na veliký stavební ruch musí řešit
širokou problematiku. V čele komise stojí mladý a iniciativní stavební technik Max Herudek, toho času
bydlící na osadě Borová. Je jeho zásluhou, že národní výbor získal různé strojní i stavební vybavení a
byly zajištěny různé práce i materiály. Komise se sešla celkem 19x . Stavební komise byla iniciátorkou
všech stavebních akcí MNV. Postupně se omezuje možnost získat stavební místo, takže komise řešila
s některými občany možnost převodu. Lidé však drží zuby nehty. O pracovním vypětí komise mluví
tato čísla: Projednaných žádostí o nadstavbu, menší stavbu – 46, povolení žádostí o oplocení – 32.
Odhad byl proveden v 10 případech. Garáží bylo povoleno 7. Bylo dále vydáno 25 povolení k užívání.
Cenový příspěvek byl povolen ve 12 případech, v 18 zamítnut. Kolaudaci bylo 11 územních
rozhodnutí, 5 povolení k výkopu studní, 2 objekty byly demolovány. Komise dále v průběhu roku
řešila perspektivní koncepci zástavby obce s ohledem na JZD a závod Juta.

139)
Komise bytová a pracovních sil pod vedením soudruha Vavřínka se sešla 12x. Pokud se týká bytů, je
komise bez problémů, neboť 3 žadatelé o byt na tak velikou obec nic neznamenají. Je naopak
skutečností, že celá řada bytů je prázdných a někteří občané je úmyslně nedodělávají. Komise

doporučuje volním pracovním silám vstup do zaměstnání. Získává i ve školách žáky pro preferované
obory, hlavně do zemědělství, kde byli získáni 3 žáci. Vystupující žáci byli všichni umístěni, až na 5
dívek, které zůstávají doma. Komise zaujala stanovisko k 6 žádostem občanů o koupi 2 rodinných
domků, uvolněných tím, že jejich majitelé zůstali v cizině – v západním Německu. Komise sociální a
zdravotní pod vedením soudruha Slivky se sešla 12x. Tato komise projednala desítky žádostí
důchodců o úpravu důchodu. Komise dozírá na hygienu v obchodech a konkrétně Upozornila na
značné závady u p. Bortlíkové. Komise projednává žádosti důchodců o jednorázové výpomoci a
pečovatelskou službu. Zde se jeví velmi zajímavý moment a to, že příspěvky za tuto službu pobírají i
osoby, které jsou v příbuzenském stavu k bezmocným. Jak to srovnat s dobou ještě před 30 lety, kdy
starý člověk byl bezmocný.

140)
Zemědělská komise má značné úkoly již v souvislosti s existencí silného soukromého faktoru.
Soukromí zemědělci jsou velmi dobře vybaveni stroji a hlavně u velkých závodů je intenzita prací
velmi vysoká. Komise v průběhu roku pod vedením s. Karla Sněhoty se sešla celkem 12x. V jednáních
komise se pravidelně hodnotí dodávková morálka, řeší se i případy převodu zemědělské půdy. Dle
rozpisu ONV měla obec dodat 750 q obilí, 700 q brambor, 450 q masa, 270 000 l mléka a 150 000
vajec. Počítáme-li spotřebu masa na hlavu 70 kg, pak obec spotřebuje 235 200 kg masa, tj. zhruba
čtyřnásobek toho, co dodává. Je zajímavé, že pět drobných držitelů půdy tuto dává JZD do
bezplatného užívání a sedm dalších dává tuto k dispozici jiným zemědělským objektům. Někteří bývalí
zemědělci jako Fr. Slivka, Marie Trojanská, Marie Čížová požádali u komise náhradu za odebraný živý
a mrtvý inventář dle 50 Sb. Komise taktéž zajišťovala pomoc družstevnímu sektoru u závodu Juta.
Dále bylo doporučeno ONV v Opavě, aby pozemky o výměře víc jak 4 ha byly vyňaty z půdního fondu
pro účel zástavby. Komise má zájem o likvidaci nákazy, jako třeba moru slepic nebo myxomatózy u
králíků.

141)
Komise pro obchod pod vedením Richarda Kašného se schází pravidelně. Má úzkou spolupráci
s Jednotou,

spotřebním

družstvem

prostřednictvím

svého

aktivisty

Sieberta,

který

je

v představenstvu. Řeší se různé stížnosti občanů na kvalitu prodeje a výrobků. Lidé ovšem nechtějí
být jmenováni, nechtějí si to s nikým, i když jsou podváděni, rozdat. Byl proveden předmájový úklid
před prodejnami v místě a upraveno prostranství. Byly řešeny i stížnosti na údajně špatné zásobení
stavebnin. V tíživé palivové situaci byl projednán s uhelnými skaldy výdej 20 q uhlí na domácnost.
Komise měla v tomto roce situaci ulehčenou lepším zásobením obchodu.

Plánovací komise pro vedením ing. Adolfa Blahetky ve spolupráci s výstavbou připravila 5LP výstavby
obce. Komise perspektivně řeší budoucí možný rozvoj obce a to ať již v akci „Z“ nebo ostatní
prováděné dodavatelským způsobem. Připravila k řešení akce – suchá hráz na Ratibořské, výstavba
obchodního střediska, výstavba poštovního úřadu, předstihové investice na ulici Lesní a Polní,
kanalizační akce, řešení situace vody na Borové. Realizace akcí však i nadále naráží na silné finanční i
kapacitní potíže.

142)
Finanční komise řídí hospodaření obce dle schváleného rozpočtu. Plánovaný příjem 1 261 700 Kčs,
výdej 1 261 700 Kčs. Předsedou je Osvald Šoltys. Občané jsou vcelku spořádaní a platí daně až na
malé výjimky včas. Daně a poplatky se předpisují včas, případ od případu se na žádost poplatníka daň
sníží. V letošním roce se značně rozšířil inventář, hlavně u MH. Menší poplatky jsou z pronájmu trávy,
ovocných stromů a nájmu stavebních prvků. Rozpočet je napjatý z důvodu nutnosti realizace mnoha
akcí a dále i z určitého zvýšení cen u poštovného. Na rozvoj obce přispívá podstatně MH.

Komise místního hospodářství pod vedením s. Evalda Kolka věnuje hlavní pozornost rozvoji MH. Na
tomto úseku se situace zlepšila. Byly zřízeny další provozovny. V obecním pohostinství byl zaveden
poplatek za hraní karet, starší lidé si stěžují na velký hluk hudební skříně, kterou mladí pouštějí na
plnou hlasitost. Ve špičce pomáhali i soukromí držitelé mlátiček. Byla jim stanovena hodinová daň ve
výši 4 Kčs. Komise doporučila dvěma občanům činnost po pracovní době.

143)
Místní hospodářství u MNV je dle přípisu NV 163/3 ze 4. 11. pojato do rejstříku podniků u okresního
soudu v Ostravě. Růst tržeb ukazuje tato tabulka.
1969

1970

provoz

tržba (v tis. Kčs)

tržba

MH správa

7,7

14,8

autodoprava

229

275,5

pohřební služba

8,4

4,4

výmlat

25,6

26,2

zámečnictví

-

5,7

stavební materiál

12,9

25,9

hrobnictví

4,2

5,2

štěrkopísek

64,2

85,9

holičství

37,5

27,8

pohostinství

914,2

978,6

sklenářství

13,3

84,7

propan-butan

-

1,7

bagr

-

9,3

hrací automat

-

4,5

Z těchto služeb je patrno, že se tržby zvýšily. Vedoucím do konce roku byl s. Emil Tiele,
administrativní pracovnice s. Šoltysová Eliška, účetní s. Šoltys Osvald. Ke konci roku byla přechodně
zaměstnána s. Šoltysová.

144)
Veřejný pořádek a bezpečnost v obci spadá pod komisi ochrany veřejného pořádku. Předsedou
komise byl s. Leopold Hertel až do své smrti v říjnu. Do konce roku ho zastupoval s. Sněhota Karel, 28.
12. byl do této funkce zvolen s. Leo Engliš. Komise má podstatně ulehčenou práci, neboť různé
přestupky byly novými zákonnými normami převedeny do soudní pravomoci. Celkem projednala
komise v průběhu roku 16 případů občanských přestupků a provinění. Komise provádí ve spolupráci
s požárníky preventivní prohlídky budov. V průběhu žní se organizovaly žňové hlídky, které proběhly
bez událostí. Do jednání jsou přizvání i občané, kteří se vrací z výkonu trestu, aby se s nimi
pohovořilo. Zdá se, že tvrdší zákonná opatření udělaly v této oblasti jasno, což mnozí poctiví občané
vítají.

Rok práce národního výboru hodnotíme nejen podle toho, co se udělalo, ale i podle klimatu, který je
mezi lidmi. Lidé začínají NV důvěřovat a buduje se vzájemný vztah, založený na právní jistotě a
ochotě ke spolupráci. A to je myslím ten největší úspěch.

145)
Počet obyvatel neroste nijak zvlášť. To prokázalo sčítání lidu. Porovnáme-li výsledky z roku 1961
s výsledky sčítání k 1. 12., přibylo v obci jen 112 obyvatel. K tomuto datu měla naše obec 3 378
obyvatel. Lidé jsou pohodlní mít dítě, znamená určité omezení a odříkání. Jedná se hlavně o mladé
lidi, ti mají nejradši 1 dítě a pak auto, nebo mnozí spíše ten rodinný domek, který již představuje
značné zatížení rozpočtu. Celkem se v tomto roce narodilo 55 dětí. Porody jsou mimo obec v Opavě.
Zemřelo celkem 36 osob, sňatků v obci uzavřeno 31, mimo 21. Na činnost sboru pro občanské
záležitosti a vybavení obřadní síně bylo vydáno 3 134 Kčs. Sbor provedl tři slavnostní vítání občánků a
zajistil pět zlatých svateb, ke stříbrným zaslal blahopřání. Ve 24 případech byli navštíveni občané v
den jejich 75, 80, 85 a 90 narozenin. Byl proveden smuteční proslov v Opavě na pohřbu bývalého

předsedy s. Hertla. Sňatek v obřadní síni má velmi pěkný průběh za doprovodu elektrických varhan,
dosud však skoro všechny sňatky jsou uzavírány církevním obřadem.

146)
Skutečnost hospodaření MNV
Příjem (v tisících Kčs)

vydání

zemědělská daň

245,9

vodní hospodářství

586,5

50% daně z důchodu

28

stavební AZ

36,2

daň z příjmu obyvatel 8,7

doprava

77,2

domovní daně

100

mateřské školy

14,6

správní poplatky

2,7

základní školy

142,9

vodní hospodářství

11,9

školní potřeby

19,1

stravné ve ŠJ

113,6

osvětová činnost

16,9

ostatní školní příjmy

0,4

kino

33,5

kultura – kino

61

vnitřní správa

22,2

místní hospodářství

14,6

vnitřní správa

49,8

stavebnictví

3,1

sociální péče

24,5

dotace ONV plán

57,4

MH

126,1

dotace z rozpočtu ONV 171

ostatní výdaje MH

1

subvence

282,4

občanská vybavenost 282,4

místní poplatky

4,7

správa a ostatní

75,4

pokuty

2

živelné pohromy

56,3

podíl zem, daně

28,9

úhrn výdajů

1 709,5

investice

222,7

dlouhodobé úložky

354,1

ostatní FRR

324,1

úhrn výdajů

2 064,1

úhrn rozp. příjmů

1 984

úhrn příjmů

2 064,1

FRR

80

zdroje na naplánované

147)
Je třeba kvitovat s povděkem, že vedení NV se snaží a celá řada hotových akcí je toho důkazem.
Nemají pravdu ti, kteří vykládají, že se v obci nic nepostavilo. Zvláště jeden „přítel lidu“, který se
v roce 1968 velmi silně exponoval, nebere na vědomí danou situaci a tvrdí, že v obci je úpadek. Tento
pán jinak dobře vydělává ve stavařině, a žije si, že mu může leckdo závidět. Taková zaslepenost je u

jeho generace řídká, u něho to snad pramení z překažených politických ambicí v únoru 48 a hlavně
pak v roce 1968. Těžko pak někoho v takovém případě poučit.

Troufám si říct, že u nás je velmi vysoká životní úroveň i bytová kultura. Jezdím hodně po republice a
mohu srovnávat. Takový rozmach ještě naše obec nepamatuje. Dá se to ověřit denně, na každém
kroku. Leží to však v našem lidu, jeho příslovečné šetrnosti a pracovitosti. Žádná volná sobota není
dnem klidu, ale dnem usilovné práce. Jeden pomáhá druhému. A vesnice je den ze dne úpravnější a
není daleko doba, kdy bude jako ze škatulky.

148)
Sčítání lidu k 1. 12. je velmi zajímavým ukazatelem rozmachu obce. Nikdo z nás, kteří ho připravovali,
jsme si tuto skutečnost neuvědomovali, ale jsou to fakta.

pohlaví
M

osoby narozené v letech
Ž

1910

celkem 68-70 65-67 55-64 53-54 36-52 11-35 a dřív

Bolatice+Borová

1 601 1 777 3 378 146

140

656

153

841

958

484

Borová

310

19

127

31

156

196

101

Bolatice

1 291 1 430 2 721 119

121

529

122

685

762

383

347

657

27

Tato tabulka ukazuje, že jsme počítali s větším počtem obyvatel, uvažovalo se s počtem 3 394.
Občané se hlásí k těmto národnostem: 3 331 česká, 24 slovenská, 3 polská, 18 německá a 2
maďarská.

osoby ekonomické a činné a kde pracují
osoby ek. činné
M

Ž

pracují mimo obec
celkem

z toho v

celkem

zemědělství

z toho
mimo okres

V SSR

Bolatice+Borová

847

666

1 513

116

992

461

3

Borová

157

111

268

9

189

104

-

149)
Současné nepřítomné osoby se uváděly taktéž. Důvod zaměstnání, studium, vojna apod.
osoby dočasně nepřítomné

osoby dočasně přítomné

celkem

práce studium

ostatní

práce studium

ostatní

Bolatice 160

56

75

19

3

29

16

z toho Borová 48

16

15

17

-

-

-

Zajímavý pohled je na složení domácností, kde vysoký počet dětí je na ústupu.
počet společně hospodařících domácností s počtem členů

Bolatice

celkem 1

2

3

4

5

6

7 a více

1 084 187

231

224

250

128

43

20

44

46

44

27

11

4

z toho Borová 198

22

Tyto velmi zajímavé údaje ukazují vývoj, který je do budoucna velmi znepokojivý. Kde jsou ty doby
10členných rodin? Dnes je to z našeho pohledu nepochopitelné a lidi žili a byli snad i šťastni. Čím
méně potřeb, tím spokojenější bývali lidé!

150)
Zajímavý je pohled na domy, neboť zde se potvrzuje úžasná dynamika rozvoje obce. Takový silný
stavební ruch obec nepamatuje.

obyvatelné domy dle druhů

přípoj na kanalizaci

RD

zem. usedlosti bytové domy

ostatní provizorní

domů bytů

neobydlených domů

629

35

5

6

3

372

399

14

135

1

-

3

-

7

7

6

obydlené domy
před 1870

70-99

00-45

45-60

61-65

66-70

domy byty

domy byty

domy byty

domy byty

domy byty

domy byty

10

14

33

40

187

196

271

283

100

115

77

92

-

-

-

-

42

43

61

65

18

22

19

25

Při sčítání došlo k upřesnění názoru na byty v RD. Členové sčítacích orgánů vycházeli ze skutečnosti,
že RD je dán rozsahem 120m2 obytné plochy a definicí 5 pokojů a kuchyně. Těmto podmínkám
vyhovuje většina domků v obci. Po sčítání však orgány ONV upravily počet bytů s ohledem na počet
před 10 lety. To není dle mého názoru správné, neboť došlo ke kvalitativním změnám a počet bytů
vcelku odpovídá. Tento náš názor potvrzují i zamítnuté žádosti desítek občanů na cenový příspěvek
z ONV, kde byla ražena jiná definice bytů.

151, 152)
Občané si bydlí opravdu dobře. Není jim však co závidět. Mají to z výsledků své poctivé práce a
spoření. To občané ve vnitrozemí opravdu nedovedou.

Jako poslední zajímavý údaj uvádím rekreační možnosti domácnosti. V obci máme 150 motocyklů, 65
osobních aut, 164 garážových možností. Z toho je na Borové 34 motocyklů, 9 aut a 34 garáží. Při
sčítání jsme nepočítali motorky do 50c m3, kterých je velmi mnoho. Co nám chtějí někteří spasitelé
vykládat o minulém pokroku, když do roku 1945 čítala naše obec jen 230 domů? Od roku 1945 do
1960 bylo vystavěno 271 domů, do roku 1965 100 a od 1965-70 dalších 77. Celkem bylo vybudováno
za 25 let vlády lidové republiky 448 domků, přičemž dalších 31 obývaných není ještě kolaudováno a
min. dalších 20 je ještě rozestavěno. Za toto dílo se nemusíme stydět. Nejde jen o tuto výstavbu.
Souběžně s tím se v obci a okolí buduje i občanská vybavenost.

Vesnice začíná opravdu žít a již není oprávněné heslo přiblížit vesnici městu, neboť velká část občanů
žije komfortně a mnohý městský člověk by si toto bydlení v duchu přál. To nám dává i naději do naší
budoucí práce.

153)
Z tohoto pohledu se díváme i na naše zemědělství, které nedoznalo žádných velkých změn. Až na pár
ha bezplatného převodu půdy od přestárlých osob do sociálního sektoru se v socializaci vesnice nijak
nepostoupilo. Naopak se zdá, že soukromý zemědělský sektor se stabilizuje. Ty tam jsou doby
neplnění dodávek a navíc mechanizace šetří krávy a přináší peníze. Zemědělci využívají všech výhod
v přídělu hnojiv a vcelku pro ně příznivého vývoje cen. Soukromý sektor i nadále disponuje dostatkem
pracovních sil, které dobře platí a navíc jim obdělává jejich malé výměry. Žně byly letos i přes občasně
vlhké období dobré. Soukromí zemědělci si jak se zdá váží klidu, který mají a snaží se státu dát
maximum. Bolatice jsou však dnes svědkem postupného úpadku těch závodů, které nedrží krok
s dobou a nemechanizují, i těch, kde jsou přestárlé osoby. Já osobně lituji některé tyto zemědělce,
když vidím, jaký výsledek jim jejich marná práce přináší.

154)
Plnění dodávkových úkolů
plodina

plán

skutečnost

%

maso

377 q

436

115

vejce

120 000 ks

133 400

111

mléko

251 150 l

366 403

145,8

obilí

595 q

601

101

brambory

674 q

549

81

cukrovka

3 170 q

3 514

110

Nejlepší plnění měl závod pí. Kristýny Paškové, která splnila ve všech ukazatelích. Je to ovšem závod,
který je rozumně veden, má dostatek pracovních sil i mechanizace.

Následující tabulka dává přehled o mechanizaci.
velikost zemědělských závodů
vybavení

do 0,99 ha

1,99 ha

2,99ha

4,99ha 9,99 ha

nad 10 ha

elektromotor 14

13

17

11

7

23

traktor

5

10

7

5

2

8

robot

4

2

1

-

-

-

mlátička

2

3

6

6

3

10

162,5

244

107

101

80

397

8 140

2 600

2 520 2 200

spotřeba
hnojiv (q)
spotřeba
kompostu (q) 5 402

8 900

155)
Zajímavé je zjištění, jak zem. závody obrábějí své pozemky. Tak 23 závodů používá výhradně
mechanizaci, 129 závodů jen tažné síly. Soukromý sektor však podle dalších vložených investic do
svých závodů zřejmě nepomýšlí v dohledné době něco investovat. Letošní hospodářský rok byl přes
ztráty při sklizni obilí vcelku dobrý. Řepka se začala kosit 6. 7. Žně začínají ve druhé polovině
července, ale ještě 15. 8. je velká část úrody na polích. Obilí bylo z části polehlé. Drobní zemědělci
však sklidili bez větších ztrát. Soukromý sektor má 85 durotarů, 37 traktorů, 7 otroků a 30 mlátiček.
Jednotlivě hospodařící zemědělci tak prakticky tvoří v okrese jedinou silnější skupinu, která možná
kromě pohorských oblastí, nemá v republice období. Ekonomické klima jim vyhovuje a nevadí jim ani
vyšší zdanění. Na veřejnosti jsou však někteří litováni, protože neznají oddechu a nemají nic ze svého
života. Ale přežívá v nich ještě vzdor z údobí socializace, lze však očekávat, že ne na dlouho.

156)
Skupiny pěstitelů
druh

soukromí

JZD

0,09

0,49

0,99

2,0

3,0

4,99

9,9

jabloň zimní

214

62

438

370

198

146

27

14

10

24

jabloň čtvrt.

88

107

1070

733

201

119

17

-

-

42

jabloň ostatní -

45

154

216

69

51

22

3

-

7

hrušeň zimní

35

176

175

79

64

24

6

5

23

hrušeň ostatní 1

21

94

96

32

29

16

9

2

5

ořešák

20

31

134

118

46

41

13

4

1

14

třešně

532

52

177

158

60

41

14

6

4

23

višně

-

12

54

32

14

12

3

2

-

3

broskvoň

-

1

34

15

4

2

2

-

-

-

meruňky

-

6

35

17

4

3

2

-

-

-

slívy

305

41

147

131

68

47

28

7

3

6

švestky

93

89

111

141

61

52

18

5

-

27

angrešt

-

98

600

479

215

93

43

8

7

15

rybíz

-

72

482

316

139

75

16

12

3

14

maliny m2

-

6

26

27

2

-

-

-

-

-

celkem stromů 1558

545

3222

2498

898

696

191

90

27

147

počet pěstitelů 2

25

231

183

75

47

14

6

3

7

197

157)
Skupiny zem. závodů
druh

JZD

do 50 a do 0,99 do 1,99 do 2,99 do 4,99 do 9,99 nad 10 ha

slepice

299

1668

639

709

187

134

71

269

kohouti

15

37

30

42

12

8

2

15

husy

34

93

54

50

14

4

-

13

kachny

2

2

-

2

-

-

-

8

krůty

-

6

-

-

1

-

-

11

kozy

15

126

84

51

3

2

-

1

jelmičky

2

-

-

-

-

-

-

-

berani

-

-

3

-

-

-

-

-

prasnice

-

-

-

-

-

1

3

16

selata

-

-

-

-

-

-

-

56

prasata

17

92

41

45

13

13

9

24

nad 10

býci

-

-

1

6

6

8

5

24

jalovičky

1

1

6

24

10

8

5

24

krávy

4

4

13

68

27

20

12

43

koně

-

-

-

-

-

2

3

20

zem. půda

8,28

62,84 58,93 99,63 32,90 29,11 22,71 91,85

z toho orná

7,13

53,46 53,28 92,60 31,77 26,47 21,42 82,89

počet

28

371

87

71

14

8

3

7

Pokud se ovšem údajů o drůbeži týká, jsem skeptický a předpokládám min. o 30% vyšší stavy.

158)
Soukromý sektor si hospodaří vesele dál. Jsou ovšem závody, které již žijí z podstaty. Mimo JZD je drží
dosud život matky nebo otce. Tak mnozí čekají, aby se naskytla příležitost. Vezmeme si dva závody
nad 10 ha. Matěj Nevřela 1913, manželka 1918, dvě děti 1953 a 1954, všichni pracují v závodě bez
mechanizace. Zemědělskou daň platí 12 000 Kčs. Kristina Pašková 1907, Pašek Jan 1902, Alfréd 1933,
komplexní mechanizace včetně dojení. Zem. daň pro přestárlé 8 000 Kčs. Klíč pro tuto daň asi takto:
kovozemědělec do 1 ha si 500,-, 2 ha pak 5% ze stanoveného ha výnosu, od 2-4 ha 10%, do 5 ha 15%,
do 10 ha 20%, nad 30% ha výnos. Výnos je dán bonitou půdy, u nás II. - řepařská. Cena hnojiv se
počítá se slevou. Tak např. 1 q ledku stojí 170,-, zemědělci platí 112,-, 1 q síran amonný 135 Kčs (97),
1 q superfosfát 85 Kčs (60). Ceny živočišných i rostlinných výrobků 1 l mléka 3,5% tučné 2,20 Kčs,
zimní cena o 20 haléřů více. Vejce kg 16,30 Kčs, v zimě 18,80 Kčs. 1 kg hovězí maso 16 Kčs, vepřové
15 Kčs, telata 15 Kčs, žito 154 Kčs, oves 90 Kčs, pšenice 160 Kčs, ječmen 170 Kčs, brambory 86 Kčs/q,
cukrovka 25 Kčs/q.

159)
JZD – ekonomický celek Opavice v Dolním Benešově se dále hospodářsky upevnilo. Tento celek je
ekonomicky zajištěn a plně života schopen. Ty tam jsou doby, kdy se na družstevníky pohlíželo skrze
prsty. Jejich hospodářské výsledky a hlavně pak moderní přístup k práci ve sklizních přesvědčilo i ty
největší šťouraly, že v mechanizaci leží klíč ke splnění všech náročných úkolů. Celkem pracuje v místní
části JZD 39 členů a 46 pracovníků. Přitom se práce zvládnou a jen letošní špatné počasí má na svém
kontě ztráty větší, než bývají obvykle. Je zásluhou JZD, že i soukromý sektor je tak mechanizován, že
to budí údiv. JZD pod vedením mladého a schopného Ing. Hluchníka se postupně mění v solidní
zemědělský závod, který pamatuje na vše. Největší radost v obci máme z toho, že JZD staví novou
administrativní budovu v Bolaticích, což jistě přispěje významně k hospodářské stabilitě obce.
Benešovští se proti tomuto kroku bránili, ale nic nesvedli. Středisko se staví u kravína a bude

moderně vybaveno. V místě staví JZD i bytový dům se 6 jednotkami. Budova stojí za obecním
učitelským domem a je v tomto roce rozestavěna.

160)
Vedením úseku Bolatice je letos po letech opět pověřen s. Josef Rataj, který byl u kolébky zrodu
družstva a který mu věnoval hodně času, zdraví a osobního pohodlí. V době, kdy se nepobíraly dětské
přídavky, měl svým členstvím jenom ztráty. U lidí je oblíben pro svou přímou povahu a pracovní
obětavost. Pracoval v Jutě, ale jeho záliba se v něm opět probudila. Může být příkladem mnoha
komunistům v jeho prostotě, poměru k lidu a lásce k rodné hroudě. Jeho znalosti v oboru mu můžou
závidět i fundovaní zemědělci.

Středisko JZD je v prostoru u kravína. Z původních garáží se zrodila myšlenka postavit i správní
středisko. Práce se daří. JZD má tu výhodu, že má přidruženou výrobu, takže jsou ve stavu provádět i
náročné práce. Prováděli letos i kanalizaci na ulici Ratibořské, čímž v obci zmizel další nepěkný úsek.
Ve středisku je toho času 9 kolových a 1 pásový traktor. Traktoristé jsou vesměs mladí lidé, a jejich
výdělky se pohybují v průměru přes 2 000 Kčs. Přesto budí stav pracovníků vážné obavy do budoucna.
JZD dělá všechna opatření, aby mladé lidi získalo. Jednak finančně, ale i stabilizačně.

161)
Mladým lidem je při sňatku poskytována finanční výpomoc, a těm, kteří chtějí stavět, jsou
poskytované nenávratné stavební půjčky i přes 20 000 Kčs. Družstvo má i přes určité potíže dostatek
pracovních sil. Nejdůležitějším úsekem je živočišná výroba, kde kravín I. a II. je sice obsazen, ale
onemocněním některé ženy musí ostatní zaskakovat. Až na malý počet žen, které pracují v kravíně
celodenně, ostatní pracují na směny. Dojička s celodenním úvazkem si přijde na až na 2 100,-, ostatní
kolem 1 000 Kčs. Práce v kravíně je těžká, říkají to muži, kteří povětšinou v neděli jdou zastupovat své
ženy. Mechanizace je nedokonalá a jde to pořádně na ruce. V obou kravínech je v průměru 250
dojnic. Stádo je zdravé a produktivní. V kravíně I. pracují Kretková El., Dudová L., Burianová.,
Dembková H., Ratajová A., Ratajová M., Teuerová E., Kotíková Hilda, Gvoždíková H. Průměrná
dojivost na krávu činí 6,5 l.

162)
Kravín č. II. má obsazení: Bialonogová L., Michalíková A., Ratajová, Černohorská, Kupková, Běláková
Marie, Slivková A., Herudková M., Matýsová, Kolková V., Šubjáková. Zootechnik je i nadále s. Emil
Duda, který svou práci koná s přehledem.

Družstvo již v obci nechová žádnou drůbež i přesto, že kurníky zde jsou. Údajně je chov drůbeže
neekonomický, což nutí zemědělce ke specializaci výroby.

V teletníku s průměrným obsazením 130 ks pracují Ratajová K., Fusová A. a Kolarčíková. V místě se
chová v průměru 80 prasnic, u kterých pracují Dudová M., Dudová Hedvika a Slivková Hilda. Vepřín na
Borové prakticky slouží k odchovu selat. Stav ke konci roku je doplněn, v průběhu roku však byly
potíže se selaty, jejichž prodej byl i přechodně zastaven. Ve vepříně pracují Vilímová, Vilím, Šťotková.
V JZD se chová i nadále 6 koňů a 3 hříbata. Z toho je zřejmé, že slavná doba koňských potahů pomalu
mizí. Je to i škoda, neboť v jejich existenci leží kus kouzla starého života.

163)
Vývoj finančních ukazatelů JZD ukazuje následující tabulka. Údaje pro obec nejsou k dispozici, jedná
se o údaje za celek.

Příjmy družstva

v tisících Kčs

Obor

1965

1970

Tržby z rostl. výroby

2 453

5 625

Tržby z živ. výroby

5 203

8 135

Doprava a přidružená výroba

497

5 481

Vlastní výstavba

-

611

Pomoc státu

885

258

Nárustkové prémie

80

110

Náhrada pojišťovny

304

158

Ostatní příjmy

25

-

Zvýšení zásob

-

308

Vývoj je vcelku příznivý. Plánovaný ha výnos 27,5 q byl pro nepřízeň počasí překročen na 34,8, což je
udivující. Poslední příznivé roky totiž podstatně pomohly upevnit JZD, které je plně životaschopné.

164)
Hrubá produkce EC činí

zvýšení oproti roku 1965

V rostlinné výrobě

8,199 milionů

160%

V živočišné výrobě

7,382

150%

Tržby za práce byly

5,454

1 100%

Na nákup umělých hnojiv se vydalo Kčs 1 090 tisíc. Chemický postřik stál 70 000 Kčs, spotřeba krmiv
2 128 000 Kčs. Na odměnách bylo vyplaceno 6 101 tisíc, což oproti roku 1965 činí zvýšení o 100%. Na
sociální zabezpečení bylo zajištěno 746 tisíc, na zemědělské dani zaplaceno 612 tisíc. Do fondu
investic bylo poukázáno 1 151 tisíc. Pracovní jednotka činí 18 Kčs. Za pracovní jednotku se v Bolaticích
doplácely tzv. podíly, tj. 2 Kčs/PJ. Pro srovnání hospodaří z okolních JZD nejlépe JZD Kobeřice, kde za
PJ mají 24 Kčs.

Ze základních členů JZD ještě pracují pí. Herudková Anna, Ratajová V., Gillarová Kl., Václavíková Jos., a
pracovnice Švanová a Jařabová. Tyto a ostatní ženy pracovaly v JZD za těžkých podmínek, za nízké
mzdy a tak pomáhaly v těžkých dobách ke zrodu družstva, které dnes prosperuje a jehož členové si
přinejmenším stojí tak, jako pracující v závodech.

165)
Docílené tržby za produkci
Druh

Kčs

Druh

Kčs

Mléko

2,46

ječmen

146,71

Telata

7,50

oves

130,74

Krávy

12,49

brambory

70,95

Jateční skot

14,56

bob

650

Prasnice

10,09

jetel

4 623

Vepři

14,57

řepka

370,52

Pšenice

147,7

V Bolaticích bylo v JZD celkem vyplaceno: plán 971 000,- skutečnost 999 000 Kčs. Z toho v živočišné
578 tisíc a 332 tisíc v rostlinné. Doplatky jako každoročně se uskuteční s velkou slávou v Bolaticích
v kinosále, kde po oficiální části je oběd a pak volná zábava. Tak se hoduje a pije až do rána, průběh je
vždy družný a přátelský. Vzpomínám si na první krůčky JZD, kdy se do uzávěrek roku musely shánět
subvence a ostatní příspěvky, aby se vůbec něco mohlo lidem vyplatit. Je však třeba dodat, že
družstevníci si prakticky velmi obětavě pomáhali sami, když celé předcházející roky se spokojovali
s nízkou PJ, aby doplnili fondy.

166)
Vývoj výroby

Dojivost na kus a den

1965

1966

1969

1970

4,10

5,43

6,1

6,63

Přírůstek na kus a den

0,40

0,42

0,53

0,59

Přírůstek jalovic

0,37

0,40

0,55

0,57

Přírůstek hovězího na žír

0,57

0,62

0,65

0,70

Přírůstek vepřového na žír

0,44

0,46

0,46

0,51

Ostavená selata na prasnici

14,1

16,3

21,1

20,83

Počet selat na 1 vrh

6,9

8,5

8,79

8,89

Druh

1965

1966

1969

1970

Stavy hovězí dobytka

1 202 1 250 1 309 1 382

Z toho krávy

473

Stavy vepřového dobytka

1 708 1 284 1 501 1 756

Z toho prasnic

145

Stavy dobytka

516

500

519

143

180

199

1968

1969

1970

Dodávky obilí státu a ostatních plodin
Druh

1965

1966

1967

Obilí

6 596 6 616 6 641 6 790 4 705 6 600

Řepka

666

Cukrovka

21 129 34 798 44 278 47 763 38 020 43 790

Brambory

2 861 5 103 5 609 4 723 3 901 4 092

Hovězí

1 227 1 487 1 898 1 440 1 559 1 428

Vepřové

1 968 1 661 1 688 1 901 1 309 1 638

Vajíčka

569

642

735

Mléko

813

995

1 119 1 211 1 163 1 127

Prodej selat

10

46

159

1 142 1 265 1 200 1 258 1 539

740

180

-

361

-

362

167)
Obilovin bylo celkem vyrobeno, v roce 1965 16 130 q, v roce 1968 16 440 q, v roce 1970 23 482 q. Ha
výnosy dle plodin v q: pšenice 36,10, louky 28,5, jetel 88, ječmen 33,9, brambory pozdní 177,3, oves
21,6, brambory rané 69,1, obiloviny celkem 34,6, cukrovka 383.

Produkce úseku Bolatice: skotu celkem 391 ks (z toho krav 248), vepřové celkem 415 (z toho prasnic
79), selat 1 106 ks(narozeno 1 378), brakováno dojnic 33 ks, brakováno prasnic 26 ks. Mléka bylo
vyrobeno 568 923 l, hovězího masa 34 834 q, vepřového masa 6 693 q, dodávky masa 9 868 q,
vepřové maso 6 121 q, dojivost na 1 krávu 6,58 l.

Náklady na výrobu jednotky v Bolaticích – na výrobu 1 l mléka 2,09 Kčs, na výrobu 1 kg hovězího
masa 13,53 Kčs, na výrobu 1 kg vepřového masa 14,54 Kčs, náklady na výrobu 1 selete/15 kg 276,12
Kčs.

168)
Ekonomický celek dobře pečuje i o sociální zabezpečené svého členstva. Mnozí soukromí zemědělci
již poznali nesmyslnost svého vzdoru právě při výměře důchodového zabezpečení. Družstevníci, kdysi
soukromě hospodařící, dostávají pěkný důchod, zatímco přestárlí soukromníci jen zlomek.

Nedostatkem je ještě málo prostorů pro uskladnění mechanizace, která většinou stojí venku a trpí.
Stroje se ještě nadále opravují na mechanizačním středisku v Dolním Benešově. Od nás tam pracuje
Max Plaček a Robert Boček. Zootechnikem družstva je i nadále Max Sněhota, který svým autem
objíždí rajón. V posledních letech se mu práce daří, neboť družstvo má dostatečnou krmivovou
základnu. Poslední dobrá úroda cukrovky měla za následek velké množství chrastu, takže JZD má siláž
uloženou i mimo silážní jámy v terénu. Potíže jsou se senem, které se povětšinou špatně sklízí.
Poslední dva roky byly velmi úrodné a položily základ hospodářské konsolidace a stabilizace družstva.

169)
Velkým přínosem pro JZD je přidružená výroba. Její zásluhou naplňuje družstvo fond investiční
výstavby. Jsou to převáženě důchodci – zedníci. Jsou na práci voženi autem a v pátek večer přijíždějí
domů. Družstvo přebírá velké stavby i mimo obec. Plat důchodců – zedníků se týdně pohybuje kolem
600 Kčs. Mimo nich je velmi aktivní autodoprava a kooperace pro branecké železárny. Ke konci roku
se provedla některá opatření, která mají činnost JZD v tomto směru zabrzdit.

Úroda byla sklizena přímo i dvoufázově. Na pomoc přišli i cizí kombajnisté. Průběh žní byl manuální,
velmi se zpozdil, neboť ještě 15. srpna byla skoro celá úroda na poli. Velkou pomoc poskytuje JZD
svou dopravní kapacitou místním stavebníkům.

Předseda Ing. Hluchník pracuje v lidosprávě, je členem ONV v Opavě. Má živý kontakt s lidmi a je u
družstevníků oblíben. Družstevníci a jejich spolupracovníci v místě jdou do příštích dnů s důvěrou a
jistotou, že úspěchy JZD budou trvalé. Naše vesnice již tuto novou situaci plně akceptovala.

170)
Poštovní a telegrafní úřad je nadále umístěn v zámku. Probíhají již jednání o novostavbě, ale to je
ještě daleko. Na poště pracuje jeden poštmistr, dvě telefonistky, jedna manipulantka a čtyři

listonošky. Na telefonní ústřednu je napojeno 38 účastníků. Pošta dnes přebírá inkaso za všechny
služby. V místě máme 522 důchodců, jimž se měsíčně vyplácí 370 tisíc. Bylo vydáno 693 koncesí na
televizi a 723 na radiopřijímače. Ročně je v místě distribuováno 1 100 ks novin a časopisů. V místě je
2 400 střádalů. Za mléko se vyplácí měsíčně 80 000 Kčs. Ke kocni roku zemřela pí. Jurečková, také byl
vyměněn poštmistr. Na poště se přijímá Sazka, Sportka, Mates. Pošta také prodává knihy, kolky,
myslím si, že pracovníci jsou plně vytíženi. To bývalí páni poštmistři, to byli páni. Prostory jsou malé,
nevyhovující a ztěžují pracovníkům výkon jejich povolání. V roce 1972 se má pošta stát tzv.
poštovním středem. Přívody budou údajně plně kabelizovány. Pošta je pravidelně odvážena autem a
to 2x denně.

171)
Školní rok byl zahájen 1. září za přítomnosti předsedy MNV s. Šoltyse. Zvláště srdečně byli přivítáni
prvňáčkové, kteří přišli v doprovodu svých rodičů. Byly vydány učebnice, uděleny všechny potřebné
pokyny a na druhý den již začalo normální vyučování.

Ředitelem školy byl ustanoven s. Kubín František, zástupce ředitele s. Ludvík Krejčiřík. Po ukončení
vojenské služby nastoupil do školy učitel Josef Drozd, přeložena byla s. Čelouchová. V průběhu roku
odešla na MD s. Božena Jurášková. Funkci školní lékařky zastává Dr. Rohanová. Bez třídnictví jsou
Kišová, Šimečková, Vrbka, Krejčiřík a Kubín. Technický personál tvoří uklízečky Hladíková, Fojtíková,
Scholová, Švolmová, Vodáková a topič Jan Pavera. Školník není dosud zajištěn a funkci vykonával
přechodně s. Nandzik Rudolf. Vedoucí jídelny je administrativní pracovnice E. Antošová, vedoucí
kuchařka Bočková Ema, kuchařka Fojtíková, pomocná kuchařka Kr. Švolmová. Skupinová vedoucí PO
byla s. Ludmila Nováková a poradce pro volbu povolání je s. Krejčiřík Ludvík.

172)
Přehledná tabulka o ZDŠ
Třída

celkem

chlapci

dívky

opožď.

Vycházející

třídní učitel

1. A

25

14

14

1

-

Lišková Marie

1. B

24

13

11

1

-

Kolarčíková F.

2. A

18

9

9

-

-

Stuchlíková J.

2. B

19

12

7

2

-

Kubínová B.

3. A

27

15

12

3

-

Vodičková D.

3. B

27

14

13

3

-

Zemanová V.

4. A

32

20

12

2

-

Fišerová M.

4. B

31

19

12

3

-

Jurášková B.

5. A

35

15

20

2

-

Březovská M.

5. B

32

15

17

2

-

Slivka R.

6. A

28

14

14

5

-

Fišer Jiří

6. B

28

14

14

5

1

Vrbková Zd.

6. C

26

11

15

4

2

Krejsová H.

7. A

31

16

15

5

2

Drozd J.

7. B

30

13

17

5

1

Nováková L.

8. A

36

18

18

3

3

Matějná H.

8. B

36

14

22

2

2

Jurasová Z.

9. A

32

16

16

-

32

Kovarová O.

9. B

31

13

18

-

31

Labuda Josef

1. – 5. ročník

270

146

124

19

-

6. – 9. ročník

278

129

149

29

173)
Celkem má škola 548 žáků, z toho 275 chlapců a 273 dívek. Na škole vyučuje 24 učitelů, z toho 7
mužů. Celkový prospěch se oproti poslednímu roku poněkud zhoršil. Propadá celkem 19 žáků, z toho
10 do páté třídy. Tento stav dokumentuje tabulka.

Tabulka prospěchu podle ročníku
Prospěli

mají nedostatečnou

Ročník počet celkem vyznamenání

neprospěli

ČJ

RJ

MAT

2. Stupeň z chování

1.

49

49

-

-

-

-

-

-

2.

36

36

-

-

-

-

-

-

3.

54

51

-

3

3

-

-

-

4.

62

60

-

2

2

-

-

-

5.

67

62

19

5

2

-

3

2

6.

81

73

14

8

7

2

4

2

7.

61

60

17

1

1

-

1

-

8.

72

72

17

-

-

-

-

-

9.

62

62

10

-

-

-

-

-

1. – 5. 268

258

19

10

7

-

3

2

6. – 9. 276

267

58

9

8

2

5

2

1. – 9. 544

525

77

19

15

2

8

4

Absence žáků se poněkud zvýšila. Bylo zameškáno 22 500 hodin. Byla to především chřipková
epidemie. Vážnější onemocnění nebo úraz se během roku nevyskytlo.

174)
Tabulka prospěchu dle předmětů
Předmět

1

2

3

4

5

%

neklasifikováno

ČJ

97

152

150

129

15

2,7

2,63

RJ

86

112

119

90

2

0,3

2,5

Vlastivěda

42

66

48

26

1

0,5

2,3

Dějepis

67

63

83

63

-

-

2,5

Zeměpis

44

40

68

62

-

-

2,7

Občanka

42

68

24

-

-

-

1,8

Psaní

22

23

17

-

-

-

1,9

Matematika

91

171

159

114

9

1,6

2,5

Fyzika

34

48

70

43

-

-

2,6

Chemie

28

38

42

26

-

-

2,4

Biologie

53

59

97

67

-

-

2,6

Tělocvik

318

202

23

1

-

-

Rýsování

20

28

14

-

-

-

1,9

Kreslení

131

287

125

1

-

-

1,9

Hudební

249

216

78

1

-

-

1,6

Praktická

188

88

-

-

-

-

1,3

Ruční práce

109

142

17

-

-

-

1,6

1

průměr

1,4

Pionýrská organizace pracuje na škole dobře. Byla zaměřena hlavně na výchovné akce k 25. výročí
osvobození. Pionýři se zúčastnili branné hry Po stopách osvobození, tábora na Ostré Hůrce.

175)
Pionýři se dále zúčastnili oslav osvobození v Lidicích, vítání vojenské delegace v obci, soutěže Směr
Praha, setkání pionýrů u pomníku čsl. tankistů, setkání s ostravskými pionýry a uspořádali besedu
s příslušníky čsl. jednotky, která bojovala v Bolaticích. Pečují o hroby čsl. tankistů a pomník RA.
Scházejí se týdně a ve volných chvílích putovali po okolí a chodili plavat.

Na střední školu bylo přijato 10 žáků. Pouze 6 děvčat odešlo přímo do práce, všichni ostatní
nastoupili do učebních oborů, nejvíce do stavebnictví. Do zemědělství 2 a do hornictví 1 žák. Podniky
projevují o žáky velký zájem a vysvětlovali žákům jejich možnosti.

Stav školních budov se zhoršuje, především vnitřního vybavení. Chybí školník. Podařilo se zajistit
opravu kotelny a kvalitní uhlí, takže škola byla dobře vytápěna. Byla provedena výmalba celé školy a
byly vybroušeny parkety v tělocvičně. Byly natřeny tabule a zasklena okna. Další opravy se pro
nedostatek peněz neuskutečnily. Dále se provedly úpravy v bytě ředitele, kde bylo zavedeno ústřední
topení.

176)
Spolupráce s rodiči je dobrá. Dobře pracuje SRPŠ, jehož předsedou je s. Alfons Duda. Ve všech třídách
byli zvoleni třídní důvěrníci. Výbor SRPŠ se scházel pravidelně a snažil se učitelům pomáhat. Pro
rodiče byly uspořádány 2 pedagogické přednášky.

V průběhu roku proběhlo na škole mnoho akcí, z nichž některé uvedu – výchovný koncert, oslavy 50.
výročí připojení Hlučínska k ČSSR, 2 dětské maškarní karnevaly, výročí 100 let Lenina, osvobození
Bolatic, účast na celonárodních oslavách a jiné. Dále se škola zúčastnila uvítání prezidenta republiky
v Kravařích, koncertů sovětských vojáků v Opavě apod. Dne 16. 4. navštívila školu sovětská vojenská
delegace. Školní rok byl zakončen 30. června. Byla zhodnocena práce učitelů a žáků. K 1. září byl
odvolán z funkce ředitele školy Fr. Kulín a zástupce ředitele s. Ludvík Krejčiřík. Za ředitele byl
jmenován s. Fišer Jiří a zástupce s. Zdeňa Vrbková. Práci školy hodnotím kladně, neboť svým dílem
přispívá k výchově příští generace. A u nás na Hlučísnku je toho dvojnásob třeba, neboť úhor žádá
dobrého obdělání.

177)
Dodatek ke škole. „Až do roku 1784 byly Bolatice majetkem kláštera velehradského. Téhož roku byla
obec zabrána státem a za 41 000 tolarů prodána bratřím Hennům z Henneberku, kteří roku 1786
založili osadu Henneberky. Duchovní vrchnost postavila pro svého varhaníka byt ze dřeva. Varhaník
byl zároveň i učitelem. Ze světské nutnosti byla prý škola opravena a rozšířena, ale přesto ještě
neměla zvláštní učebny a učitel vyučoval ve svém bytě. Roku 1818 byla postavena zvláštní budova
školní z tvrdého materiálu a s doškovou střechou. Brzy tato budova nestačila a roku 1837 byla
zbourána a postavena nová, která stojí ještě dnes. Na stavbu přispělo panství 2/3 a obec 1/3. Mimoto
dodávala obec povozy a nádeníky. Školní povinnosti nebylo a do školy chodil, kdo chtěl. Roku 1781
navštěvovalo školu 15 – 30 dětí. První učitelé neměli pevného platu. Jako varhaník užíval učitel

kostelního pole a bral poplatky stolové. Otop nosili si žáci sami, každou sobotu a středu náruč dříví.
Roku 1788 měl již učitel pevný plat. Ročně odstával 30 tolarů a 20 stříbrných grošů. Od panství
dostával učitel dvě čtvrtně žita velké míry a volnou pastvu u letní píce pro dva kusy dobytka.

178)
Jako varhaník měl od panství kus pole k užívání a ročně dvě bečky piva a 10 dubových špalků a za
zvonění na mraky 50 snopů žita. Štípání dřeva obstarali hoféři, kteří se později z této povinnosti
vykoupili. Jako varhaník měl učitel též povinnost modlit se v kostele růženec a za to bral ročně jeden
tolar. Za pečení hostií dostával ročně dva tolary z kostelní pokladny. Pátým učitelem byl od roku 1837
Jan Braške, který měl mimo naturálií ještě 50 tolarů ročního platu. Z toho platil jeden tolar na
výběrčího daní a jeden tolar na školního inspektora. Prvním učitelským pomocníkem byl Hruška
z Dvořiska. Děti z Henneberků původně chodily do školy v Bolaticích, později chodili pomocníci do
Henneberků. Potom zase chodily děti do Bolatic až do roku 1907, kdy byla v Henneberkám najata
místnost a zřízena tam expozitura. V novější době dětí stále přibývalo a škola v Bolaticích měla 10
tříd. Ale správce školy si stěžuje na ustavičnou změnu učitelů. Stále prý přichází a odchází a pořád je
některé místo neobsazené. Škola byla poněmčena a učitelé se snažili ze všech sil, aby se německý
jazyk v obci ujal. Za to byli štědře odměňováni. Roku 1913 projel obcí císař Vilém II. Silnice byly
opraveny a posypány pískem, v obci zřízeny tři slavobrány a všechny domy slavnostně ozdobeny.

179)
Od šesti ráno byla obec na nohou. V 11 hodin projela císařská auta bez zastávky a kronikář lituje, že
jeli příliš rychle. V souvislosti stojí za zmínku poukázat na počet žáků v minulých letech na bolacké
škole. Takto vyhlíželo: 1910 – 1911 492 žáků, 1912 – 1913 500 žáků, 1914 – 1915 483 žáků, 1916 –
1917 463 žáků, 1918 – 1919 417 žáků. Z toho počet dětí německé národnosti nedosáhl ani 10! V
souvislosti se zápisem o staré bolacké škole je zřejmé, že škola byla postavena knížetem a obcí a že je
tudíž udivující nárok faráře na nájem z této budovy, kde má t. č. nájem provoz Juta.

Mateřská škola je nadále umístěna v budově bývalých jeslí. Staré místnosti v zámku byly uvolněny pro
klub SSM. MŠ má 44 dětí, které jsou ve dvou odděleních pro malé a velké. Ředitelkou školky je stále
s. Zdena Tkačíková, dále zde působí 4 učitelky, 2 kuchařky a 1 uklízečka. Školka je prostorná, ale její
umístění u hlavní silnice není nejšťastnější. Ale něčeho lepšího se těžko brzy dočkáme.

180)
Borovská škola se i nadále denně naplňuje dětským smíchem, přestože se před léty uvažovalo o jejím
zrušení. Ředitel školy s. Složil byl v květnu se zájezdem učitelů v SSSR a mimo toho se dožil 12. srpna

50 let. V únoru byl proveden zápis, přihlásilo se 14 dětí. Absence během školního roku činila 637
hodin, to je 27,4 hodiny na dítě. Stav žáků má klesající trend. První ročník má 8 chlapců a 4 dívky,
druhý ročník 3 chlapce a 8 dívek, celkem 23 dětí.

Klasifikační průměr
chování

ČJ

MAT

TV

hudba

pracovní činnost

1. ročník

1

1,3

1,1

1,1

1,8

1,3

2. ročník

1

2,1

2

1,2

2

1,5

Na škole je vyvíjena bohatá činnost a SRPŠ pod vedením s. A. Harazima pomáhá vedení školy. Mimo
jiné byl uskutečněn zájezd do ZOO v Ostravě a maškarní ples u Řehánků. Zdravotní stav žáků je dobrý.
Děti se zúčastnily lampionového průvodu při příležitosti výročí osvobození. Plat ředitele školy činí pro
zajímavost 2 270 Kčs, z toho 298 daň. Školní rozpočet činil 10 405 Kčs. Borovská škola již nutně
potřebuje opravy. Zda k nim dojde, uvidíme.

181)
Závod Juta 10, národní podnik Dvůr Králové, patří mezi 12 závodů tohoto podniku. Je i nadále vysoce
ziskový, neboť co do zisku je řazen na 2. místo v podniku. Plán zisku v roce 1970 činil 10,748 milionu,
skutečnost 11,341 milionu, tj. 105,5%.
Průměrný stav pracovníků za poslední roky
kategorie

1966

1967

1968

1969

1970

dělníci

278

254

233

237

229

z toho režijní

48

55

54

53

52

ITP

14

14

15

16

16

administrativa

11

11

12

13

13

ZS a POP

4

4

4

5

5

závod celkem

307

283

264

271

263

Celková absence v závodě byla 5 032 dnů. V indexu 69/70 to je 106,14% při poklesu nemoci na
98,87%. Vývoj produktivity práce 111,05%. Celkem bylo v roce 1970 vyplaceno 4,781 milionu. Oproti
plánu odbytu 65,511 milionu splnil závod na 68,650 milionu. Průměrná měsíční výplata na dělníka
činí 1 471 Kčs, ITP 2 245 Kčs, administrativa 1 500 Kčs, ostatní 1 367 Kčs. V plnění TOO je závod na 10.
místě a splnil úkol na 147%. V počtu zlepšovatelů a podaných ZN je závod na 12. místě.

182)
Spotřeba surovin a příze
sortiment

jednotka

skutečnost

%

index 69/70

index 70/71

pytle

ks

360 333

129,6

124,05

286,6

lněné zboží

ks

29 463

105,2

45,3

10,18

technická konfekce

ks

3 500 529

100,9

69,2

40,8

technická konfekce

Kčs

142 003

100,7

73,3

38,7

šňůry

kg

363 964

102,5

134,1

95,6

lana

kg

854 742

109,1

98,06

94,8

provaznické zboží

kg

1 003 293

98,1

139,3

81,4

řemeny

m

385 812

98,4

103,5

90,98

ocelový šrot

kg

100

-

-

-

papír

kg

13 100

119,09

85,18

76,3

výroba ND

Kčs

53 293

96,9

118,8

103,2

lněná příze L

kg

760

76

26,1

157,8

bavlněná příze

kg

61 376

115,8

82,2

109,1

PA hedvábí

kg

489

-

-

-

PA kord

kg

213 718

89,05

113,1

99,2

kordové hedvábí

kg

19 512

92,9

72,7

107,6

velbloudí srst

kg

8 757

109,4

102,3

91,3

PP hedvábí

kg

17 601

135,3

-

45,4

Ve výrobě zboží dosáhl závod rekordních výsledků. Osazenstvo tak čestně splnilo závazek k 25. výročí
osvobození. Pomohly také nové strojní kapacity uvedené do provozu v roce 1969. Jedná se o lanový
systém SIMY a pletací stroje STROJTEX. V závodě se zlepšila pracovní disciplína a pomohlo také 17
mimořádných směn, které odstranily negativní jevy absence, výpadek el. proudu apod. Bylo 11
pracovních úrazů se 363 zameškanými dny. Převážně se vyrábí výrobky v I. jakostní třídě. Vinou
energetické situace došlo k výpadku 2 170 směn. Ředitelem závodu byl dne 15. 11. jmenován s. Emil
Tiele, rodák a občan Bolatic, což jistě závodu i obci prospěje.

183)
Juta, národní podnik Dvůr Králové, pamatuje na svůj tak efektivní závod málo, neboť z fondu investic
ve výši 15 milionu se k nám moc nedostalo. Národní podnik má základní fondy v pořizovací hodnotě
609 milionů, v zůstatkové hodnotě 242 milionů korun. V roce 1970 bylo v podniku investováno na
jednoho pracovníka 138 022 Kčs, a na 1 Kčs vyrobeného zboží 82,79 Kčs. Celý podnik má 4 418

pracovníků, z toho 3 588 dělníků. Celkem jsou v podniku tyto závody: Dvůr Králové nad Labem, Úpice,
Dvůr Králové nad Labe, Jaroměř, Olomouc, Višňová, Přerov, Olomouc, Bolatice, Krnov, Bernartice,
Český Krumlov. Podnik musel snížit administrativu o 10%, což činí 360 pracovníků. Úkol byl splněn.
V našem závodě je nejnižší nárůst, porovnáme-li index 1968/69, v roce 1970 se to trochu zlepšilo.
Nárůst dle indexu činí 110,2%. Závod se účastní podnikové socialistické soutěže O putovní standartu
PV ROH a O nový výrobek. Národní podnik dal MNV Bolatice příspěvek ve výši 50 000 Kčs. Nové
vedení závodu Juta chce závod rozšířit a v místě provést i podnikovou bytovou výstavbu. Tuto snahu
možno jen vítat a nový podnikový ředitel s. Knížák údajně přislíbil závodu Bolatice plnou pomoc.

184)
Považuji za svou povinnost upozornit na chvíle před 25 lety, kdy v noci ze 16. na 17. dubna 1945 byla
jednotkami slavné Rudé armády spolu s částmi I. čsl. tankové brigády osvobozena naše obec! Dědictví
války bylo hrozné. Skoro úplně zničená dědina, vystrašení lidé přihlíželi se strachem tomu co se děje a
s obavami čekali na to, co se bude dít. 600 sovětských vojáků a 22 čsl. tankistů padlo na katastru
obce. Desítky padlých a lidé roztroušeni po celém světě, to bylo neblahé dědictví. Dnes po 25 letech
se rány zahojily, vesnice je výstavná, všichni lidé zaměstnaní a spokojení. Ne všichni, neboť jsou tu
ještě i po tomto čase lidé, kteří se nepoučili. 17. dubna byla v místě slavnostní schůze s lampionovým
průvodem. 22. dubna přijelo do obce 11 autobusů a mnoho osobních aut s účastníky
osvobozeneckých bojů. 10. května se konalo v kinosále slavnostní zasedání MNV, kde byli zasloužilí
občané vyznamenáni. Třeba připomenout, že obec v průběhu roku navštívili zástupci české i sovětské
armády. Ještě je třeba připomenout, že 21. ledna se uskutečnilo v KD v Hlučíně vzpomínková oslava
na 50. výročí připojení Hlučínska k ČSR. Čtvrtstoletí vlády v osvobozené republice dává to nejlepší úsilí
a cílům strany a vlády pro tento lid.

185)
V několika větách ještě hodlám zachytit některé události vesnice. Nečiním si žádnou zásluhu o tom,
že je zachytím všechny. Žijeme až příliš rychle.

10. června byl v bolackém lese proveden postřik proti škůdci pilatce borové. Vstup do lesa byl na
několik dnů zakázán. Zajímavě se začíná rozvíjet způsob výstavby RD, kdy se začíná upouštět od
starých typů a staví se tzv. moderna. Musím dále upozornit na velmi dobrou návštěvnost obecní
hospody, která ve srovnání s jinými hospodami v místě dosahuje až trojnásobné tržby. Bolatické lesy
byly hojně navštěvovány hosty z celého okolí, jednak ve sběru lesních plodů, ale hlavně na houby,
kterých se urodilo dost. U příležitosti sportovní slavnosti byla na hřišti ukradena sovětská vlajka,
pachatel nebyl zjištěn. Naši občané jsou velmi nevybíraví u odvozu popele, smetí, které sypou, kam

se jim zachce. V obci se konaly závody v orbě a na blízkém hřebčíně Albertovci za velké účasti koňské
závody v rámci mistrovství ČSR. A o těch drobných klepech a klípkách v hospodách u piva ani
nevzpomínám. Většinou jsou v mezích slušnosti, krajní případy pak řeší komise u MNV nebo SNB.
Nejsme o nic lepší ani horší než naši předkové, snažíme se někdy zamluvit, ale život nás usvědčuje o
opaku.

186)
Včelaři letos neměli moc dobrý rok. Hodně dlouhá zima a mnoho dešťů jim pokazilo výnosy. Rok
možno hodnotit jako průměrný, přesto jsem slyšel o několika případech se stěhovanými úly o
dobrých výnosech medu. Organizace spolku je beze změny, tzn., že do spolku patří Borová,
Chuchelná, Zábřeh, Bělá a Dolní Benešov. V obci nechala činnosti paní Čížová, roje prodala. Z jednoho
včelstva se platí poplatek 4 Kčs. Předsedou je Blokeš Osvald, místopředsedou Fus Bedřich a
jednatelem Emil Herudek,který má jako jeden z mála pojízdný úl. Byla provedena další výsadba
stromů a keřů pro včely. Veliké škody však lidé dělají včelařům, když jim ničí jejich vysazené stromy.
Je to v Důlku a v pískovnách. Medu bylo méně už proto, že v obci nebyla tento rok oseta řepka. Škody
u včelstev z důvodu postřiku jsou malé, protože již dochází k dohodě. V obci máme 104 včelstev, na
Borové 70, v Chuchelné 130, v Dolním Benešově 40 a v Bělé 35. Sláva našim včelařům, kteří šíří slávu
tohoto starého, lidového zájmového prvku, který přináší nejen potěchu, ale i užitek.

187)
Obchodní tržby Jednoty
Číslo

vedoucí

zboží

plán

skutečnost

122

Sekáček

potraviny

2,443

2,522

151

Jurečková

potraviny

1,587

1,564

152

Musiolová

potraviny

3,692

3,719

242

Kurka B.

maso

1,272

1,293

243

Kurka A.

maso

1,569

1,578

318

Bortlíková

mléko

1,009

1,021

365

Valentová

textil

1,952

1,952

355

Kocurová

oděvy

737

698

406

Hrubá

obuv

907

966

459

Kolková

papír

305

315

490

Blokeš

stavebniny

3,080

2,831

697

Hladíková

pohostinství

330

287

698

Vltavská

pohostinství

655

633

100

Glincová

potraviny

1,986

1,990

700

Řehánek

pohostinství

446

403

Součet obec

19,538

19,383

Součet Borová

2,432

2,939

Součet Bolatice

21,970

21,776

Obchody byly v průběhu roku dobře zásobovány, takže můžeme říct, že až na některé úzkoprofilové
zboží mohli být občané spokojení. Stále chybí dětské soupravy, tepláky. Masa je dostatek, na jakost
pečiva a chleba jsou stížnosti. Zboží je stále lépe baleno, takže i estetický vzhled láká ke koupi. Fronty
zmizely. Dobře je zásoben i obchod prodeje zeleniny, vedoucí pí. Řehánková, kde se docílil obrat
578 662 Kčs oproti plánu 513 000 Kčs!

188)
Bezpečnost v obci je na dobré úrovni. Obec patří i nadále pod okres Dolní Benešov, kde je velitelem s.
Vl. Liška, kapitán, který bydlí u nás. O službu u SNB je u mladých zájem, další dva vstoupili do jejich
řad. V průběhu roku byli někteří z vesnice odsouzení pro výtržnictví a příživnictví.

Dne 20. 4. havaroval na motocyklu při jízdě od nádraží k obci Bruno Novák, těžce se zranil a svému
zranění podlehl. Řídil stroj v opilosti.

Dne 5. května byl nalezen utopen v řece Opavici směrem k Háji Robert Vaněk, bytem v místě. Dobrý
člověk, ale rád si vypil. Smrt bez cizího zavinění.

Dne 18. 8. vypukl požár u p. Oskara Jiříka, který vznikl vadou komína. Škoda na hospodářské budově
8 000 Kčs.

V noci 6. září vloupal se do prodejny Jednota u Feilhauerů E. V., rodák ze Štěpánkovic. Odcizil peníze,
lihoviny a zboží v hodnotě 2 000 Kčs. Na vloupání upozornili občané, kteří byli odměněni.

Během roku jsme v obci zaznamenali 8 malých a 6 velkých dopravních nehod. Srovnáme-li situaci na
vesnicích s městem, pak je vesnice oázou klidu a míru. Lidé se lépe znají a stále ještě působí zábrany,
které v městech mnohdy nejsou.

189)
Jaké jsme měli počasí? Počátkem roku přibyly ke starému sněhu 3 cm sněhu nového. Dne 3. ledna
silný vítr utvořil závěje. 5. ledna tání, druhý den opět mrzlo. 9. ledna bylo -12°C a po přechodném
polevení začalo 17. přituhovat a mráz vystoupil na -7°C. Silný vítr vytvořil závěje. Od 25. ledna jižní
vítr, 27. vydatný déšť, 28. sněžení a mráz stoupal až na -15°C do 2. února. Příštího dne sněhová
bouře, pak tání a 6. února pršelo. 7. nádherný slunný den, pak zataženo, 9. něco popršelo. 11.
sněhový poprašek, pak slunce a během 14. sníh zmizel. Příštího dne však napadlo po silném větru 20
cm sněhu. Dne 16. bylo -7°C, druhý den -17°C, pak mráz klesl na -7 až -2°C se sněžením a táním. 23.
února silně sněžilo, teplota klesla 25. na -11°C. Příští den sněžení a závěje za silného větru. 2. března
ještě -7°C, silný jižní vítr vytvořil závěje. Další ráno 0°C, padá další sníh. 4. tání, 5. nový sníh, za silného
větru se tvoří závěje, nepřijel vlak z Opavy. Dne 7. a 8. slunečno, 10. napadl sníh, ale přitom tálo, ráno
ještě mrazíky, přes den tání. Dne 15. byla mlha, při silné mlze dne 11. a teplotě -4°C došlo před
Bolaticemi k havárii autobusu ČSAD.

190)
Zima je dlouhá, sníh prakticky od 22. 11. 1969 nezmizel. 19. 3. stálo hodně sněhu, voda v příkopech
se o něco zvedla. Dne 26. jsme byli bez sněhu, poměrně teplo, ale 27. 3. celistvá vrstva sněhu. 28.
sněhová vánice. Oteplení přineslo 1. dubna déšť, který přešel dne 2. ve 21 hodin ve sníh. Ráno již
nová pokrývka sněhu, která celý den narůstala. Napadlo 20 cm sněhu, takže zápasy kopané byly
přesunuty. 4. ještě dopoledne sněží, tání, večer mrazík. Sníh 5. 4. zmizel. Oteplení a 8. 4. se již
začínalo pracovat na zahrádce. 9. vše překazil déšť a silný studený vítr. 13. byl ráno mrazík, přes den
slunečno a místy se začalo pracovat na poli. Pak se střídal déšť s mrazíkem a sluncem, 18. a 19. bylo
pěkně, takže zmizel poslední sníh. 20., 22. a 26. ještě pršelo. 30. 4. přišlo ochlazení. Na 1. máje
odpoledne pršelo, chladnější počasí. 4. května ještě mrazík, 6. se výrazně oteplilo a 7. začaly kvést
stromy. 7. večer již druhá bouřka (první byla v noci 25. 4.), pak bylo dusno, 10. nádherně, stromy
v plném květu, 11. pršelo, poměrně teplo, ale 16. se začalo ochlazovat. 19. se oteplilo, 21. prší a do
konce měsíce se střídá déšť se sluncem.

191)
Také se trochu ochladilo. Dne 2. 6. se silněji ochladilo, pak přišel déšť a oteplení. Dne 10. silný liják.
11. déšť, oteplení, pršelo 16. a 17., pak zamračeno, ale 20. nastává hezké počasí. Teplota stoupá a
dne 23. již 29°C. 24. další bouřka, 25. pršelo, 28. opět velké vedro. 30. poprchávalo a 1. 7. přešlo
v hustý déšť. Chladnější rána, postupné zlepšování počasí, 7. 28°C. Bouřka, pak popršelo v noci 10. a
11. 7. 14. 7. sprchlo, 15. 7. déšť a slabé ochlazení. 16. 7. ráno 12°C, teplot postupně přibývalo až do
23. 7., kdy bylo velmi horko. V noci bouřka a 28. a 29. vedro, které trvá až do 2. srpna. Obrat přinesla

bouřka. Nastaly deště a lijáky až do 11. 8. 12. při ochlazení se začalo počasí lepšit a v polovině srpna
vrcholí v obci žně. 17. velký liják s ochlazením, 20. a 21. byla mlha, další dny pršelo. Nádherný den 28.
byl vystřídán deštivým a déšť poznamenal i začátek září. Od 8. září se teplota zvyšuje a dne 10. a 11.
je až 28°C. Přechodný déšť a pěkné teplé počasí se udrželo až do 21. Ochlazení nastalo dne 23., kdy
byl ráno mrazík. 29. ráno -3°C, ale druhý den přišel teplý vítr a večer déšť, potom pršelo denně.

192)
Od 5. října teplota stoupá a bylo až vedro do 10. října. 11. deštík, zlepšení počasí, ale po dešti dne 14.
jsou denní mrazíky až do 18. Silný jižní vítr přinesl déšť a 23. již déšť se sněhem. 28. mrazík a 31.
pršelo. 1. listopadu pršelo, vál teplý vítr. 7. 11. první sníh, udržel se dva dny. 10. pršelo, další dny
oteplení, 15. přeháňky. Silnější mráz byl 18. 11. a po dešti dne 22. se silně ochladilo. 24. mrholí, příští
den slunný, pak zase zamračeno a mlhavo. 29. přinesl silný vítr déšť. Sníh padal 5. 12., ale po dešti
roztál. Zamračeno, od 13. mrazíky, 15. padal sníh a tálo, dále bylo sychravé počasí. 18. přibylo sněhu,
pak tání až do 23. 12. kdy po silném větru napadlo okolo 10 cm sněhu. Pak do konce roku se střídal
déšť se sněhem a náledím.

Moc pěkného počasí jsme neměli. Dne 5. 6. jsem našel první, krásné červené kozáky. Počátkem
července vedro, hodně housenek na stromech a třešně jsou převážně červivé. V červenci žádné
hříbky, pak se to ale zlepšilo, houby začínají růst. 30. 8. má JZD Bolatice ještě 40 ha na výmlat. Silně
začalo sněžit na Štědrý večer, takže byly krásné bílé Vánoce. Rok byl vlhký, málo příznivý.

193)
Velikou událostí pro obec bylo pořízení nových zvonů, protože poslední byly za války odvezeny.
Zásluhu na tom má bezesporu bolatický farář, ale hlavně jeho zbožné ovečky, které složily kolem
130 000 Kčs. Zvony byly objednány v NDR, a když došly, byly uloženy pod kůlnou u „Eduša“. Mezitím
parta tesařů postavila potřebné zařízení a tak v neděli dne 23. byly posvěceny dva zvony a to sv.
Stanislava o váze 900 kg a sv. Panny Marie, matky křesťanské jednoty o váze 500 kg. Odpoledne již
zvony zvonily. Další měl vadu a byl dne 15. 10. posvěcen na jméno sv. Cyril, váží 300 kg. Bolacký
kostel tak získal pěkné zvony, které tichým večerem připomínají člověku krásu jeho domova. Farář byl
dále agilní, neboť za vydatné pomoci svých oveček byl opraven a nastříknut kostel a fara v ceně asi
250 000 Kčs, 12. 7. pak byly na faře oslavy na ukončení práce. Celkem bylo při kostele 165 brigádníků
a při opravě fary 25. Jinak se v obci nic nezměnilo a pobožné ženy a starší muži chodí v neděli
v houfech do kostela. Myslím si i nadále, že přes projevovanou velkou zbožnost některých oveček se
nic nezměnilo v jejich sobectví a spíš mi to mnohdy připadá jako jednání farizejů. Skutečné vydání na
opravu kostela bylo 54 253 Kčs.

194)
KSČ má v místě 46 členů. Ve vesnické organizaci se jedná převážně o přestárlé členy, důchodce, pak
několik učitelů a členové JZD. Předsedou je i nadále s. Emil Tiele, člen české národní rady, ředitel
závodu Juta. Ve výboru pracují soudruzi Rataj Josef, Boháč, Zingel, Fischer, Herudek a předseda MNV
Šoltys. Výbor měl v tomto roce mnoho nepopulární práce vzhledem k událostem roku 1968 a 1969.
Prověrky proběhly bez velkých vylučovaček. Vcelku byli vyloučeni nebo vyškrtnuti členové. Strana po
krizové situaci posledních let znovu nabývá na svém významu. Je pravdou, že její pozice byla
v minulých létech narušena právě lidmi, kteří znají jen sebe, nevidí, neslyší a chtějí tvrdit, že KSČ tu
nic neudělala. Toto politické ignorantství nemá obdoby. Mnohým ještě znějí v uších slova
„obroditelů“ a nevím, jak by to s mnoha lidmi dopadlo, kdyby se jejich ambice naplnily. Tak se strana
dává dohromady a popravdě, je zde mnoho problémů, neboť vědomí lidí je poslednímu událostmi
narušeno. Schůze strany se konají v neděli v zámku a jsou v průměru dobře navštíveny. Předseda KSČ
je v místě i předsedou NF, která sdružuje složky v obci.

195)
Tělocvičná jednota Sokol Bolatice má 232 členů a patří svým významem k největším složkám v místě.
Má veliký vliv na mládež, neboť prakticky 5 družstev soutěží, tj. zhruba kolem 80 lidí. I. mužstvo hraje
v I. A třídě, ale jeho podzimní umístění po úspěšném jarním kole je velmi neutěšené, takže hrozí
sestup. Důvody rozepře a neukázněnost mladých. II. mužstvo hraje se střídavým úspěchem v IV. třídě,
taktéž dorost v okresní soutěži hraje vcelku úspěšně. V soutěži hrají dvě žákovská družstva,
budoucnost to oddílu. V čele stojí s. Teuer Kornelius, s jednatelem s. Englišem a aktivním výborem.
Letos bylo v brigádách na hřišti započato a ukončeno: 1 terasový taneční parket o rozměrech 8x7 m,
bylo obnoveno 80m plotu a byl položen zemní kabel a stojanová svítidla na hřišti, byly provedeny
nátěry malby celého objektu. Tato velká práce se uskutečnila jen díky porozumění členů výboru.
Sportovci navíc vyčistili most u konzumu ve dvou sobotních akcích. MNV po celý rok TJ štědře
podporoval. Roční výdaje již dosahují částky 71 000 Kčs a nároky ustavičně stoupají. Mám dojem, že
mládež je hodně neskromná a to je velká škoda!

196)
Požární ochrana v obci má starou tradici, ale stále ještě velmi nevhodné umístění. Stará zbrojnice
mohla sloužit před rokem 1945, ale dnes již nevyhovuje. Oč lépe jsou na tom kolegové na Borové,
kde jim letos byl předán tak pěkný stánek. Ale nemůžeme slzy ronit, je třeba věřit, že nové vedení
závodu Juta zbrojnici postaví. V místě je 130 členů a předsedou je s. Arnošt Řehánek, zaměstnanec
Jednoty, velitelem Max Balarin mladší. V průběhu roku nevznikl v místě žádný požár. Členové ale byli

zařazováni do žňových hlídek. Členstvo se také rozloučilo s dlouholetým členem s. Hertlem, který je
pochován v Opavě.

Konkurence na Borové, jak již bylo řečeno, je na tom lépe. Je ovšem třeba pochválit snahu požárníků,
je příkladná. Je to dáno i tím, že na Borové lidé nějak lépe spolu drží. Třeba ovšem zaznamenat, že po
dlouhé době se požárníkům konečně vydařilo Kácení máje, které pro nepřízeň počasí bylo přeloženo
na 7. 6. a mělo obrovský úspěch. Požárníci na Borové mají 110 členů. Předsedou je E. Štoček a
velitelem Arnošt Jurášek. Ani zde nebyl požár. Náklady na výzbroj obou sborů jsou rozpočtovány
z rozpočtu MNV.

197)
Výbor žen je v místě i nadále velmi aktivní složkou s 25 členy. Předsedkyní je s. Vrbková, učitelka a
zástupce ředitele školy. Ženy se pravidelně schází a dávají dobré impulsy lidosprávě. Uspořádaly 2
kurzy šití a 1 kurz vaření s velmi dobrou účastí. Kurzy se konají v zasedací síni v zámku. Výbor
spoluúčinkuje při vítání občánků do života a navštěvuje občany u příležitosti jejich životních jubileí.
Staří občané si tuto vymoženost opravdu pochvalují, neboť jsou velmi citliví na sebemenší pozornost.
Je to velký klad dneška, neboť nemáme v místě žebráků a chudáků jako ve vychvalované první
republice.

Československý červený kříž je i nadále nejsilnější složkou NF, ale zdá se, že slabou aktivitou vedení
její vliv upadá. Má 370 členů v čele s předsedkyní s. Ludmilou Koligovou. Činnost je dále zaměřena na
úzkou spolupráci s místním lékařem. V činnosti je 9 zdravotních hlídek, které poskytují první pomoc
občanům, kteří utrpěli úraz. Spolupracovali zajišťování žňových hlídek a na brigádách v místním JZD.
Dále byly vyčerpány 3 studny za účelem vyčištění a rozboru vody. Jak řečeno, tato složka má velké
úkoly v místě, záleží na vedení.

198)
Zahrádkářský spolek v místě je velmi významnou složkou, neboť přinesla do vesnice lásku ke
stromům a pěstování zeleniny. To jsme se přesvědčili při sčítání ovocných stromů. Předsedou spolku
je Josef Štefek, jednatelem Ad. Duxa. Zemřelis. Gerhard Janík, tragický úraz a A. Šimeček po
dlouhodobé nemoci. Vstoupil s. Vrbka, učitel, a vystoupilo 27, celkem je 191 členů, z toho na Borové
38. V průběhu roku bylo 10 výborových schůzí, 1 členská výroční a 1 beseda. Uskutečnily se 3
odborné přednášky, kde přednášeli přátelé Kalus, Kubečka a ing. Kružberský s celkovou účastí 226
osob. Dále se uskutečnil 1 dvoudenní zájezd na Moravu, 1 společenský ples a 1 přátelský večírek.
Provedla se výsadba okrasných stromů a keřů na ulic Opavské a Ratibořské. Provedli také soupis

ovocných stromů, kterých napočítali 9 799. Celkem mám v místě 593 pěstitelů. Vezmeme-li v úvahu,
že mladý strom dá v průměru 12 kg, tak občané získávají 118 000 kg ovoce! Umělých hnojiv bylo
málo, spolek obdržel 50 q ledku, 50 q síranů. Hnojiva je ovšem dostatek v obchodech, kde se prodává
v menších baleních. Obec dnes patří mezi největší pěstitele a ovocnáře v okrese a mnoho cizích
občanů se chodí dívat na zahrádky p. Fuse, Blokše, Harazima a ostatních.

199)
Myslivecké sdružení má v obci starou tradici. Má 22 členů, až na malé výjimky velmi mladé. Několik
členů je ze Zábřehu. Předsedou spolku je slévač E. Heinz z Dolního Benešova, hospodářem starý
osvědčený myslivec Fr. Burian, člen SNB v. v. Členové odpracovali desítky brigádnických hodin na
zvelebení honitby. V revíru jsou slušné zásypy a ochranné kryty pro pernatou zvěř. Po této stránce se
hodně zlepšilo díky tomu, že sdružení má dostatek finančních prostředků za volný prodej zvěřiny.
Byly provedeny 2 hony na zajíce, zastřeleno 185. Zaječí hony mají velmi pěknou poslední leč a i letos
v sále u pí. Dudové zasedlo na 10 účastníků honu, aby se dobře pobavili a pohostili. Dále bylo
zastřeleno 120 bažantů a 6 ks srnčího, kromě další obvyklé škodné. Je nutno poznamenat toto:
myslivec Karel Šimeček na čekané u letiště měl dobrou mušku, neboť se mu podařilo dne 14. 9.
zastřelit dva statné kňoury o váze po 80 kg. Bylo kolem toho slávy a pití! Šťastný myslivec má však
trofej, kterou mu mnohý závidí. Dalšímu střelci s. Cinglovi se podařilo střelit 1 divokou husu při
průletu honitbou. Jinak je myslivost velmi drahý koníček, hlavně při honech.

200)
Co říci v závěru tohoto roku, který velmi významně ovlivnil vývoj v našem státě a našem životě?
Mnozí občané začínají se postupně orientovat v minulém vývoji a zaujímají svá osobní stanoviska,
která jim pomáhají v denním životě. Není ani divu. Pro mnohé se vyloučením předních politiků, jako
Dubčeka, Císaře, Smrkovského a u nás s. Mikové z KSČ dostává celý jejich dosavadní vývoj do lability.
Převážná část viděla v Dubčekovi solidního politika, který to myslí s lidmi poctivě. Ale mluví fakta a
svědectví účastníků tohoto pro osudy republiky málem tragického děje. Lidé berou na vědomí řadu
rozhlasových, televizních i tiskových informací, hlavně však velmi dobře zapůsobilo „Poučení“ a pro
normálního občana se začíná celá řada věcí jevit v jiném světle. Celý dopad tohoto vnitrostátního
dění má svůj dopad i ve vesnici, kde dochází k určitým změnám ve vedení školy a závodu. Vesnice
však žije dál a pro svůj další vývoj potřebuje klid a mír. Naděje na mírové řešení stoupají, stoupá i
naděje, že mladá generace nebude muset tak jak dědové a otcové pokládat své životy ve všech světa
končinách. Oběti posledních válek žalují!

201)
V závěru roku učiním nejlépe, když tento rok ukončím básní, kterou jsem věnoval jednomu občanu,
který se legálně vystěhoval do NSR.

Můj domove, ty dětství mého ráj
jak sladká hudba slova ta znějí
mám rád náš lid, svůj rodný kraj
kde dívky písně tak tklivě pějí.

Kde obec v zemi svaté leží
i matčino srdce vzrušeně bije
známý kostelík s tou štíhlou věží
jak těžko se ve světě bez nich žije.

Když smutek padne v srdce kout
a stesk když sevře Tvoji hruď
tu v duchu nech svou loďku plout
k domovu a naň hrdý buď!

A po letech, kdy hlava bílá
i šíje se kloní v země klín
v myšlenkách na domov leží síla
a v duši teskný stín.

Duben 1970.

