Kronika obce Bolatice

Tento svazek je 8 dílem kroniky obce Bolatice. Obsahuje 240 stran. Obsahuje roky 1975, 1976, 1977 a
1978.
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3)
Úvod kronikářů
Uplynulým rokem skončilo údobí 5. pětiletky a zároveň údobí plnění úkolů volebního programu NF.
Naši občané se zasloužili svým kladným přístupem k jeho splnění. Volební program NF co do
vytvoření díla byl nejen splněn, ale i vysoce překročen. Na počest blížícího se XV. sjezdu KSČ uzavírají
hodnotné závazky. To je příznivý jev, který svědčí o tom, že většina našich lidí pochopila, že vše
vybudované v naší obci bude sloužit jim a jejich dětem. Také to svědčí o dobré organizátorské a
politické práci MNV a složek NF pod vedením naší stranické organizace. Rozvoj závodu Juta, JZD nás
přesvědčuje o tom, že i v naší obci jsou schopní lidé. To dokazuje také soutěž uspořádána mezi
obcemi a oslava 725 let trvání obce. Vždyť již nám vyrostlo za pár posledních let mnoho
středoškoláků a vysokoškoláků. Dnes již naši pracující věří v sociální jistoty a vymoženosti socialismu
– přesvědčují se o správné politice ÚV KSČ.

4)
Politické události roku
Rok 1975 byl třicátým rokem svobodného mírového života bratrských národů Čechů a Slováků.
Vzpomněli jsme v něm vyvrcholení antifašistického, národně osvobozeneckého zápasu našeho lidu a
na slavné májové dny roku 1945, kdy Sovětská armáda vítězně završila svou obětiplnou,
osvoboditelskou cestu. Od té doby byly uskutečněny významné a hluboké společenské přeměny. Náš
lid je pevně odhodlán jít vždy po boku Sovětského svazu. To je rozhodující záruka naší národní
svobody. Celý náš politický život byl ve znamení upevňování naší socialistické společnosti a jednoty
čsl. lidu. Jeho významnou součástí byla spartakiáda, nezapomenutelná slavnost mládí a krásy, ukázala
zdatnost a vyspělost našeho lidu. Hlavní úkoly plánu 5. pětiletky byly splněny. Udělali jsme velký krok
kupředu, jak to stanovil XIV. sjezd KSČ.

5)
V plném rozsahu byl i naplněn sociální program ve prospěch mladé generace, novomanželů i rodin
s dětmi. Letošní rok byl i Mezinárodním rokem ženy. Bylo vyvinuto úsilí, aby se zlepšovalo postavení
žen v kapitalistických a rozvojových zemích. Byl vyhlášen z iniciativy OSN. Výrazem dlouhodobých
příprav se stala helsinská konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě. Nejvyšší představitelé 33
evropských zemí, USA a Kanady podepsali dokument o mírové spolupráci.

Nejdůležitější události roku:
V lednu byla vypuštěna kosmická loď na oběžnou dráhu s kosmonauty Gubarevem a Grečkem.
V dubnu ve věku 90 let zemřel Čankajšek.

Vlastenecké síly Kambodže osvobodily zemi.
Revoluční vláda jižního Vietnamu ovládla celé území.
V červnu Světová rada míru vydala druhou stockholmskou výzvu k boji za odzbrojení.

6)
Byla vyhlášena nezávislost Mosambiku.
V červenci vyhlásily nezávislost ostrovy Zeleného mysu, sv. Tomáše a Princova.
Byl uskutečněn společný let lodí Sojuz – Apollo se sovětskými a americkými kosmonauty.
V září bylo zemětřesení ve východním Turecku a zahynulo 3 000 lidí.
Byla uskutečněna poprava pěti španělských vlastenců, bouře protestů po celém světě.
Mezinárodní federace žen znovu zvolila za předsedkyni Fredu Brownovou z Austrálie.
V listopadu vyhlášena nezávislost Angolské lidové republiky.
Ve věku 83 let zemřel v Madridu španělský diktátor generál Franco.
V prosinci vyhlášena Laoská lidová demokratická republika.
V Havaně zahájen 1. sjezd komunistické strany Kuby za účasti 85 delegací bratrských stran.
Rok 1975 zůstane v paměti lidstva jako období historických událostí od velkého a slavného vítězství
vietnamského lidu až k 1. sjezdu kubánských komunistů.

7)
KSČ v tomto významném roce 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a ukončení 5.
pětiletky zaměřila svou činnost na prohloubení ideové práce, k splnění všech ukazatelů 5. pětiletky.
Pod vedením předsedy VO KSČ s. Tieleho mobilizovala všechny občany, složky NF k iniciativě pro
splnění všech závazků a k přípravě XV. sjezdu KSČ. Hodnotila i ideologické oblasti, udávala směr
politicko-výchovné činnosti MNV a složek NF. Byla garantem v práci SSM. Členové VO zajistili
důstojné oslavy 1. Máje, 30. výročí osvobození, oslavy VŘSR. Spolupráce směřovala k MNV a složkami
NF, kde byly ustaveny stranické skupiny. Svůj vliv také uplatňovala v JZD a závodu Juta. Stranická
organizace prosazovala reálné cíle při budování obce, důraz kladla na podchycení občanů
v závazkovém hnutí. Svou politikou přesvědčila naše občany ve správnosti cesty, kterou určují svými
perspektivními plány v rozvoji naší obce. Také do VO se hlásí nová mladá krev.

8)
MNV se na úseku řídící a organizátorské práce opíral o aktiv poslanců, který v tomto roce nebyl
měněn. Došlo pouze ke změně v přesunu poslanců mezi jednotlivými komisemi.

Po dobu volebního období však došlo ke změnám – poslankyně s. Vrbková se odstěhovala a místo ní
byl zvolen s. ing. Blahetka; s. Řehánek Max – člen komise plánování a finanční zemřel a na jeho místo
byl zvolen (není uvedeno).

Rada MNV zasedala pravidelně každých 14 dnů. Její složení bylo: předseda MNV s. Gerhard Šoltys,
místopředseda MNV s. Herudek Max, tajemník MNV s. Jiří Mlýnek, členové rady Hluchník Valtr,
Stoček Evald, Homola František, Duda Adolf, Kolarčík Arnošt, Rataj Richard. Plénum MNV zasedalo na
6. pravidelných schůzích.

9)
Pět stálých komisí pléna má zpracovanou vlastní náplň práce, která upravuje svým způsobem správu
a řízení základních úkolů MNV. Většina poslanců přistupovala k plnění svých úkolů aktivně.
V komisích pracovala řada aktivistů, kteří byli zvoleni jako členové komisí nebo aktivisté s hlasem
poradním.

Velikou a soustavnou pozornost věnoval MNV výstavbě obce v akci „Z“, která si od čelních
funkcionářů vyžádala mnoho pracovního úsilí. Práce administrativní, organizačního rázu, zajišťování
materiálu, jednání s dodavateli, to byly velmi náročné úkoly pro předsedu a tajemníka.

MNV také řídil jeho komisi politicko-výchovnou a kulturně-společenskou oblast. Byla již prováděna
„Jednotným kulturním střediskem“. Rada a plénum schválilo jednotný plán kulturně-výchovné
činnosti. Převážná část úkolů plánu byla v tomto roce splněna. NV a jeho komise organizovaly
všechny významné akce v obci – oslavy, veřejné schůze, přednášky. Součinnost s MV NF byla dobrá.

10, 11)
Výstavba obce v rámci celoobecního závazku byla obrovská. Jaké akce zahrnovala?
1) Výstavba budovy MNV a pošty byla zahájena v závěru roku 1973. Prostavěnost v tomto roce činila
u MNV 1 329 822 Kčs, u pošty 101 656 Kčs.
2) Mateřská škola – stavba byla ukončena a předána k 1. 9. 1975 n.p. Juta Bolatice jako závodní MŠ.
Prostavěnost letos 127 820 Kčs. Vnitřní zařízení 150 000.
3) Mateřská škola – výstavba dalšího oddělení 74 779,-.
4) Mateřská škola Borová – přestavba 233 300 Kčs.
5) Výstavba objektu drobných provozoven, prostavěno 90 345 Kčs.
6) Výstavba autobusové čekárny – 84 312 Kčs.
7) Úprava kotelny na ZDŠ – 172 760 Kčs.

8) Úpravna vody na koupališti – 204 696 Kčs.
9) Suchá nádrž na ulici Luční – 24 600 Kčs.
10) Kanalizace na ulici Hlučínské – 14 340 Kčs.
11) Komunikace na ulici Družstevní a Luční – 599 540 Kčs.
12) Vyzdívka hřbitovní zdi – 11 500 Kčs.

Naši občané odpracovali na tomto úseku výstavby obce 2 722 brigádnických hodin v Bolaticích a 413
hodin občané na Borové. Organizace NF ve výstavbě obce odpracovaly celkem 891 brigádnických
hodin. To dokazuje, jaká byla iniciativa občanů v roce 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou
armádou. Pro představu čtenáře jak velké a jakými prostředky hospodařil MNV, uvádím tyto údaje.

Příjmy MNV celkem 5 062 933,13 Kčs.
daň zemědělská 50 623,60

stavebnictví 16 708

daň z příjmu obyv. 752,00

doprava 10 181

daň domovní 22 105

školství 94 970,30

poplatek ze psů 1 210

kultura 21 387,30

správní poplatky 7 235

vnitřní správa 5 067,10

MA 24 872

plánované dotace 499 851

doplňkové příjmy 117 533

mimořádné 150 000

úvěry od PÚ 842 088,06

oblastní 716 400

vodní hospodářství 340 252,89

sdruž. prostředky 11 657

rezervy a rozvoje 2 399 000

Výdaje celkem činily 5 213 988,24 Kčs.
stavebnictví 1 681 201,55

vnitřní správa 37 975

doprava 44 922

MA 35 255

MŠ 63 744,10

práce a sociální věci 4 250

ZDŠ 231 951,61

bytová výstavba 423 356

školní pomůcky 14 066,85

vnitřní správa 58 737

školní jídelny 115 433,85

všeobecně 2 465 917

kultura 36 679
Tento rok 1975 byl pro MNV rokem velkého budování a to vše pro budoucí pokolení, protože v čele
NV stojí obětaví funkcionáři. Za pomoci dalších občanů a složek se podařilo vytvořit díla velkých
hodnot. A nyní o práci jednotlivých složek NV:

12)
Komise plánovací a finanční
Předsedu komise vykonával s. Vavřínek Josef ml., čítala celkem 7 členů, z toho byli 4 poslanci. Schůze
komise se konaly pravidelně 1x za měsíc za účasti člena okresní finanční a plánovací komise s. ing.
Gilíka. Zabývala se stavem příjmů a vydání, placením správních poplatků, zemědělské a stavební daně
a stavem akcí „Z“. Kontrolní činnost provedla v kině, v drobných provozovnách MNV, kontrolovala
placení účtů a mezd v akci „Z“, limit stravy ve školních jídelnách, výměru zemědělské a domovní
daně. Komise měla obsáhlou a různorodou práci a všechny problémy vyřešila. Většina členů aktivně
pracovala a přispěla tak k zdárnému plnění volebního programu.

Komise výstavby měla celkem 11 členů, z toho 7 poslanců. Její práce v naší obci je velmi náročná,
proto se také sešla 21x. Její členové byli velmi aktivní. Komise projednala 359 písemností, které se
téměř všechny musely prošetřit na místě žadatele.

13)
Zabývala se stavem rozestavěností akcí „Z“ a plněním celoobecního závazku. V roce 1975 bylo
doporučeno ke schválení: novostavby rodinných domků 12, rekonstrukce rodinných domků 5, žádosti
o územní rozhodnutí 11. Komise vydala rozhodnutí: na drobné stavby 20, rekonstrukce RD 5, garáže
14, studny 11, oplocení 10, ústřední topení 2.

Provedeno bylo 22 úředních odhadů pro majetkoprávní vyrovnání, 10 ohodnocení pozůstalostí. Ke
konci roku 1975 je evidováno 19 žádostí o stavební místo. Celkem bylo evidováno 23 žádostí o stavbu
RD, pro rok 1976 bylo doporučeno 9 RD s 11 bytovými jednotkami.

15)
Velmi zajímavé jsou počty povolených bytových jednotek od roku 1971.
1971-1975

z toho 1975

povolené rekonstrukce

8

2

povolené RD

61

12

bytové jednotky v RD

154

24

bytové jednotky JUTA

30

24

rodinných domků

75

13

rekonstrukcí

16

11

bylo kolaudováno

Na cenovém vyrovnání bylo vyplaceno:
před zahájením výstavby

1 232 000

192 000

po kolaudaci

364 000

96 000

celkem

1 596 000 Kčs

Stavební ruch v 5. pětiletce se zvýšil. V roce 1975 je výstavba limitována, aby nedocházelo k velké
rozestavěnosti, z důvodu pokrytí staveb materiálem a aby se nezabírala pro stavební obvody orná
půda. Komise se svých náročných úkolů zhostila velmi dobře. Předsedou komise byl s. Hluchník Valtr,
stavební technik.

16)
Komise školská, kulturní, sociální a zdravotní, jejímž předsedou byl s. Stoček Evald, měla 11 členů a
měla za jeden z hlavních úkolů roku zvýšit kulturně výchovnou práci v obci. Prostřednictvím
jednotného kulturního střediska a složek NF proběhly hodnotné akce celospolečenského významu.
ŠKK prováděla pravidelné hygienické prohlídky v obchodech, pohostinstvích a koupališti. Přinesly
zlepšení prostředí. Komise prováděla návštěvy občanů starších 75 let, měly pěkný ohlas. Za
celoživotní práci si to zasloužili a pochopili, že takovou péči může prokázat jen socialistická
společnost. Kontrola památkových objektů, stromů přinesla další náměty pro práci, aby si zachovaly
svůj ráz a trvanlivost.

17)
Sociální podpory bylo rozděleno za 12 000 Kčs. Dále se komise zabývala otázkou školství, činností
střediskové knihovny, zajišťováním oslav v obci – 1. máj, Den vítězství, VŘSR, MČSP. Oslava 725 let
trvání obce měla hodnotnou úroveň a komise se na ní organizačně podílela.

Komise ochrany veřejného pořádku měla 8 členů, z toho 5 poslanců. Předsedou byl s. Valtr Šimeček.
Pravidelně se schází 1x za měsíc. Řešila přestupky podle § 19 zákona 60/61 Sb. Byly to přestupky bez
uložení opatření nebo jen napomenutí, ale i přestupky, kdy byly uloženy pokuty. Za rok to bylo 17
přestupků. Aby k těmto nedocházelo, komise provádí opatření; k předcházení těmto jevům prováděla
kontroly zábav, pohostinství, kulturních podniků, sledováním provinilých osob. Spolupracovala s VB a
PS VB. Výchova občanů, mládeže je nezbytně nutná a k tomuto byla nápomocna i komise OVP.

Komise místního hospodářství a obchodu měla 10 členů, předsedou byl s. Siebert Oskar.

18)
Na svých pravidelných schůzích se zabývala úrovní a rozvojem služeb pro občany, zajišťováním
bohatého sortimentu do našich prodejen, úrovní obsluhujícího personálu a hospodařením MA,
drobných provozoven.

Plán a tržby za rok 1975 LSD Jednota
plán

skutečnost

prodejna

druh

v tis. Kčs

v tis. Kčs

122 Ondruš

smíšená

2 710

2 625

151 Jurečková

potraviny

1 740

1 795

152 Musiolová

potraviny

4 740

4 840

242 Kurka B.

masna

1 695

1 666

243 Kurka A.

masna

2 090

2 340

318 Bortlíková

mlékárna

1 040

1 093

365 Valentová

textil

2 605

2 514

406 Hrubá

obuv

890

756

395 Kocurová

oděv

825

759

459 Kolková

papír

390

423

697 Baránek

pohostinství

371

357

698 Vltavská

pohostinství

770

766

22 582

22 509

celkem
Borová
100 Glincová

smíšená

2 410

2 332

700

pohostinství

372

366

19)
Sbor pro občanské záležitosti ve složení 7 členů, funkci vykonával Max Herudek. Vítání dětí se
uskutečnilo 4x a účastnilo se 64 dětí.

Slavnostní předání občanských průkazů s kulturním programem proběhlo pro 60 mladých občanů,
aby si byli pamětliví slavnostního okamžiku a závažnosti vstupu mezi dospělé občany. U 9 pohřbů
vystoupil předseda sboru se smutečním proslovem. Rovněž i besedy s branci měly hodnotnou úroveň
a splnily poslání.

Údaje statistického charakteru.
narozených dětí 90

důchodců 795

zemřelých osob 38

počet televizorů 880

svatby v místě 39

radiopřijímače 788

svatby mimo obec 28

rozvody 4

zlaté svatby 3

20)
Jednotné kulturní středisko bylo ustanoveno. Vycházelo ze své činnosti z celoobecního plánu kulturně
výchovné činnosti. Zpočátku práce nebyla na patřičné úrovni vinou častých změn vedoucích. V roce
1975 to byla soudružka Koligová a Uvarová. I přes počáteční obtíže se plán podařilo naplnit. V ideově
výchovné práci se uskutečnily kvalitní přednášky a besedy hlavně ve spolupráci s MLK, které by
zasluhovaly větší pozornost občanů.

Dále bylo provedeno: soutěže ve stolním tenisu a ve střelbě ze vzduchovky, o nejlepší životní
prostředí, oslava 725 let trvání obce, propagace všech oslav a akcí, významných výročí místním
rozhlasem.

V obci prostřednictvím JKS vystoupily soubory populárních skupin a zpěváků. Návštěva na těchto byla
obrovská. Byly to skupiny Olympic, Athény, Simonová, Chladil, Cortéz, Laufer, Bob Frídl.

21)
Středisková knihovna se vskutku stala osvětovým centrem pro široké okolí. Sdružuje 10 poboček
z okolních vesnic. Naše knihovna zpracovává soubory, které jsou pravidelně rozesílány a měněny
v jednotlivých pobočkách. V tomto roce knihovna sestavila 59 souborů s 1 547 novými knihami. Letos
bylo půjčeno22 844 svazků pro 687 čtenářů, z toho mládež 352. 2 552 čtenářů byl v celém středisku a
půjčili si 82 892 svazků. Nových knih zakoupeno za 61 071 Kčs. V roce 1975 knihovna uspořádala 27
besed, soutěží a literárních besed. K 30. výročí osvobození to byly besedy o knize „Z Buzuluku do
Prahy“, „Němá barikáda“ a „Osud člověka“. Do výtvarné soutěže se zapojilo 45 dětí. Uskutečnila se
beseda s lidickou ženou, která připomněla krutý osud obce Lidice, zničené fašisty za druhé světové
války. Beseda na téma „Výchova k manželství a rodičovství“ přinesla poučení pro mladé, dále pak
proběhla velmi zajímavá beseda s účastníkem expedice „Himalaja“ a literární večer české poezie.
Vedoucí knihovny s. Řehořová Růžena, knihovnice s. Hanzlíková.

22)
Kino MNV. Vedoucím zůstal s. Šoltys Richard, promítačem je s. Seidel Kurt. Prostředí pro promítání je
stále nevyhovující. Obec má jen jeden sál, doposud se MNV nepodařilo i přes veškerou snahu zařadit
do plánu výstavby kulturní stánek, ve kterém by byla kultura kulturou a tím také do pěkného
prostředí by přišlo daleko více občanů, mládeže a dětí. Tak by se zvětšila návštěvnost nejen kina, ale i
na jiných akcích.

plánovaná představení

200

skutečnost

200

plánovaný počet návštěv

18 000

15 709

plánované vstupné

50 000

37 024

půjčovné za filmy

16 713

hrubý zisk z provozu kina

20 311

Vedoucí kina zajistil promítání filmů pro školní mládež, nedělní dopolední představení a „Týden
sovětských filmů“ v rámci MČSP. V letošním jubilejním roce filmoví diváci shlédli představení
s tématikou osvobozovacích bojů SSSR a ČSR.

23)
Školství. Program rozvoje vyspělé socialistické společnosti v naší vlasti klade neustále vyšší nároky na
celou oblast školství. Ve sféře národního hospodářství se zavádí nová technika, využívá se všech
pokrokových poznatků vědy. V duchu těchto poznatků se zaměřuje růst další vzdělanosti, odbornosti
a kvalifikace. Upevňuje se socialistický charakter školy. Do škol se zavádějí nové formy práce,
zkvalitňuje se výuka i výchova mladého pokolení.

Základní devítiletá škola. Ve školním roce 1974/75 bylo výchovné působení s. učitelů zaměřeno na
významné události roku. Úspěšně reprezentovali obec v soutěži obcí k 30. výročí osvobození, kde
vystoupil školní soubor Borovanka, rovněž tak i 17. dubna na oslavách osvobození a 9. května na Den
vítězství. Síň bojových tradic na škole navštívili příbuzní padlých československých tankistů J.
Suchánka z Třince a Andreje Čejkovského z Košic. V soutěži „Po stopách I. čs. tankové brigády“ se
žákovské družstvo umístilo na 2. místě v okrese. Soubor Borovanka získal „Čestné uznání“ odboru
kultury v Opavě.

24)
Pionýrská organizace měla 234 členů, z toho 35 jisker. Rozděleni byli do 10 oddílů. SRPŠ hlavně
pomáhalo škole po materiální stránce. Uspořádalo rodičovský ples, zábavu, oslavy MDD.

Z devátých tříd vyšlo 57 žáků, z osmých tříd 3 žáci, z šesté třídy 2 žáci. Celkem ukončilo školní
docházku 62 žáků. Byli rozmístěni takto: do zemědělství 2, stavebnictví 8, do učebních oborů 53, na
studia 6, do pracovního poměru 11 děvčat.

Na celostátní spartakiádu nacvičovalo 310 žáků. Vystoupili na místní, okrskové a okresní spartakiádě.
Školní družinu navštěvovalo 33 žáků. Školní jídelna měla 270 strávníků, z toho 30 dospělých.

25)
Hudební kurz navštěvovalo 25 žáků. Na škole pracovaly tyto zájmové kroužky pro žáky: tělovýchovný,
mladých obránců vlasti, kynologický a zdravotnický.

Dne 27. 5. 1975 zasedal ÚV KSČ a projednal odstoupení s. Ludvíka Svobody z funkce prezidenta
republiky pro jeho nemoc. 29. 5. ve Vladislavském sále Pražského hradu byl zvolen poslanci
federálního shromáždění novým prezidentem republiky s. Gustav Husák.

V roce 1974/75 na škole přechodně vyučovaly s. Bařinová Eva, Lišková Marie, Gvoždíková Marta.

Prospěch žáků.
ročník

počet žáků

prospěl i

neprospěli

s vyznamenáním

celkem

1. – 5.

261

28

259

2

6. -9.

215

44

214

1

1. -9.

476

72

473

3

26)
Přehled žáků a učitelů podle třídy
1.A

24

14 chlapců

10 dívek

D. Vodičková

1.B

23

10

13

J. Stuchlíková

2.

29

18

11

B. Složil

3.

35

11

24

E. Seidlová

4.A

32

16

16

M. Fišerová

4.B

32

17

15

F. Kolarčíková

5.A

29

14

15

B. Jurášková

5.B

29

12

17

M. Březovská

5.C

28

11

17

R. Slivka

6.A

33

20

13

H. Kuchejdová

6.B

33

20

13

V. Zemanová

7.A

21

10

11

R. Kretek

7.B

20

8

12

R. Řádková

8.A

26

15

11

J. Labuda

8.B

25

14

11

L. Blažejová

9.A

28

16

12

L. Neuwirth

9.B

29

18

11

J. Drozd

Ředitel školy J. Fišer, zástupce ředitele L. Böhm.

27)
Mateřská škola. Ke dni 1. září 1975 byla slavnostně za účasti zástupců ONV otevřena nová mateřská
škola v areálu ZDŠ, školní družiny. Školu převzal np. Juta jako závodní mateřskou školu. Výstavba byla
provedena přidruženou výrobou JZD Opavice. Škola je jednopatrová pro dvě oddělení, v suterénu
nemoderně vybavená kuchyně. Rovněž třídy, herny, umývárny a šatny jsou vybaveny novým
zařízením. O včasné otevření se také postarali rodiče, správní zaměstnanci a pedagogičtí pracovníci.
Do školy bylo umístěno 66 dětí. K 1. září byla přeložena s. Šárka Obrtelová a Marie Beníšková a na
jejich místa nastoupily s. Rozsívalová, pověřená funkcí ředitelky MŠ a s. Dana (není uvedeno). Starou
MŠ u NV převzala Juta, kde zavedla nový provoz. Do nové MŠ byly přijaty děti zaměstnankyň Juta.
Kapacita nedostačuje, je zahájena příprava výstavby dalšího oddělení a MŠ na Borové.

28)
Drobné provozovny místního hospodářství při MNV se skládají z 11provozoven a jedné sběrny. Jsou
to autodoprava, pohřební služba, hrobnictví, zámečnictví, provozovna koupaliště a sauna,
nejvýnosnější je štěrkovna, dále holičství, pohostinství, cukrárna a bufet na koupališti, sklenářství,
sběrna propan-butan.

Vedoucím provozovny byl s. Herudek Oldřich. Kolektiv zaměstnanců má jeden hlavní cíl, aby občané
byli se službami spokojeni a aby služeb co nejvíce využívali. DP zajišťují pro zlepšení své práce novou
techniku a vybavení. Staví se nové provozní haly. Dnes je to již velký provoz, na každém úseku je
vedoucí. Plánovaná tržba byla 2 600 000 Kčs. 1 998 513 Kčs byly tržby od obyvatelstva. Skutečná tržba
byla 2 816 000 Kčs. Drobné provozovny jsou velkým přínosem pro občany a také pro MNV při
zajišťování výstavby obce.

29)
Juta Bolatice, n.p. Dvůr Králové, ředitelem zůstal s. Tiele Emil. Poslední rok 5. pětiletky v závodě
probíhal ve znamení velkého rozvoje pracovní iniciativy, protože každý zaměstnanec byl hrdý na to,
že úkol splnil. Zvýšila se produktivita práce, závazky byly splněny vůči závodu i volebního programu.
Závod pořídil další nové pletací stroje. Započalo se s výstavbou nové haly tkalcovny. Závod se potýká
s nedostatkem skladovacích prostor, protože vyrábí velký sortiment zboží.

I přes některé obtíže závod předepsané úkoly na tento rok splnil, některé výrobky v plánu vysoce
překročil. Společným úsilím všech zaměstnanců zvyšují se hospodářské výsledky, ale také vedení
závodu se stará o péči pracujících. Vylepšování pracovního prostředí, lékařská péče, kulturní vyžití
zaměstnanců a jejich dětí, to patří do programu závodu a ten ho důsledně plní, aby se spokojenost
našich občanů projevila v plnění a dobrém přístupu ke společným věcem.

30)
Tabulka dosažených výsledků za rok 1975.
pytle

ks

5 202 901

lněné zboží

ks

9 215

technická konfekce

Kčs

964 998

šňůry

kg

397 823

lana

kg

995 951

provazové zboží

kg

1 160 257

řemeny

m

592 695

komerční motouz

kg

14 783

31)
Plnění úkolů za celou pětiletku
plán v tisících

skutečnost

%

pytle

ks

167 200

177 806

106,5

lněné zboží

ks

75

76

102,5

technická konfekce

Kčs

4 224

4 290

101,5

šňůry

kg

1 507

1 683

111,6

lana

kg

4 455

4 616

103,6

provazové zboží

kg

5 426

5 645

104

řemeny

m

2 185

2 219

101,5

komerční motouz

kg

43

57

131,5

Hrubý obrat činil v roce 1975
plán

skutečnost

%

109 000 000

113 340 000

104

463 940 896

102

za pětiletku
455 282

32)
Jednotné zemědělské družstvo přivítalo 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou
splněním závazků, které směřovaly k úsporám a snižování materiálových nákladů, dodržování
agrotechnických lhůt a tím zvýšilo reprodukci obilovin a okopanin v průměru o 300q proti plánu.
Vedoucím zůstává s. E. Duda a s. L. Tichý.

Vedení družstva: ing. Hluchník, předseda, J. Vilášek, agronom, J. Faika, hlavní zootechnik, G. Lellek,
hlavní mechanizátor, ing. J. Hudeček a Hellebrand, hlavní ekonomové.

Hospodářský výsledek roku 1975 přinesl zisk ve výši 5 382 000 Kčs. Tento byl splněn na 98,3%.
Důsledek nepříznivých povětrnostních podmínek byl nesplnění produkce rostlinné výroby o
1 442 000 Kčs.

33)
Dosažené výsledky.
sklizeň

plán

skutečnost

ek. celek

pšenice

38

29,9

32,7

ječmen

39

26,7

25,8

obiloviny celkem

38,5

27,9

29

řepka

23

21,2

21,2

cukrovka

355

318

366,8

brambory

180

-

172

jetel

400

415

410

kukuřice

380

345

320

seno

31

30

31,3

1 709 942 l

Bolatice 752 894 l

Výroba mléka
ekonomický celek

hovězí maso

2 872 q

475 q

vepřové

1 854 q

364 q

skot

1 812 ks

473 ks

vepři

1 364 ks

472 ks

prasnice

178 ks

79 ks

stavy

34)
Sklizeň cukrovky měla hladký průběh. Celkem bylo v ekonomickém celku 156 ha, v Bolaticích 50 ha.
Do cukrovaru bylo odvezeno 56 625 q.

Rozbor za léta 1972 – 1975
druh

72

73

74

75

přírůstek hov. maso na den

0,76

0,72

0,71

0,68

přírůstek vepř. maso

0,52

0,56

0,53

0,51

dojivost na 1 den

8,23

8,16

8,44

8,25

stav hovězího dobytka

1 381

1 448

1 741

1 812

stav vepřového dobytka

2 216

1 941

1 767

1 364

výroba mléka v tis. l

1 593

1 625

1 713

1 710

výroba hov. masa q

1 918

2 363

2 714

2 873

výroba vepř. masa q

1 894

2 412

2 186

1 854

výnos obilí v q

26 130

35 107

38 056

30 065

výnos obilí ha

32

39,6

38,4

29

výnos cukrovky ha

326

358

350

367,3

tržby RV v tis. Kčs

5 362

7 384

8 060

7 353

tržby ŽV v tis. Kčs

10 975

10 914

11 272

11 691

tržby z PV v tis. Kčs

6 782

4 988

9 557

10 431

35)
Velmi dobré výsledky přidružené výroby přispěly k tomu, že byl vyrovnán nepříznivý schodek
zemědělské výroby, která utrpěla nepřízní počasí. Má zastoupeny profese jako zedníky, tesaře,
stolaře, malíře, natěrače, zámečníky apod. Přispěla k vlastní výstavbě družstva i MNV v místě a okolí.
Výstavba velkokapacitního kravína úspěšně pokračuje.

V tomto jubilejním roce bylo mnoho členů a kolektivů brigád socialistické práce odměněno. Z fondu
kulturních a sociálních potřeb bylo čerpáno 18 000 Kčs na zájezdy, divadelní představení, oslavy MDŽ,
výroční schůze a sociální vymoženosti pro členy JZD.

Jednotně hospodařící rolníci. V roce 1975 po letech hospodářsko-technické úpravy pozemků nedošlo
ke změnám. Soukromí rolníci uzavírají smlouvu dodávkových úkolů téměř na základě dobrovolnosti,
které jsou pro ně výhodné a splnitelné. Chovají dostatek hovězího dobytka, slepic, zaváží se plnit
v určitém množství tyto produkty a proto je i hodně překračují.

36)
druh

plán

plnění

%

maso

264 q

425 q

170

vejce

23 400 ks

33 900 ks

145

mléko

97 500 l

146 838 l

151

obilí

78,5 q

88,5 q

112

brambory

82 q

69 q

84

cukrovka

400 q

800 q

200

Stav hospodářských zvířat
drůbež celkem

3 273 ks

z toho slepic

2 655 ks

husy

852 ks

krůty a krocani

47 ks

kozy

109 ks

ovce a berani

15 ks

prasnice

6 ks

prasata

170 ks

skot

120 ks

z toho krav

57 ks

koně

9 ks

37)
Společenské organizace v Národní frontě jsou vedeny VO KSČ. Předsedou místního výboru NF, který
je zastoupen předsedy a zástupci složek, byl s. Tiele Emil. Složky NF vytvořily všechny nezbytné

podmínky pro uplatnění různorodých zájmů, aktivity a iniciativy občanů. Prostřednictvím NF má
každý občan možnosti uplatnění a podílet se na řízení MNV.

Iniciativa složek k NF k 30. výročí osvobození sovětskou armádou zaznamenala tvůrčí vzestupnou
tendenci. Snaha byla upnuta na splnění volebního programu, na zvelebení a zkrášlení životního
prostředí obce. Výsledky se dostavily a jsou kontrolovatelné, protože každý občan vidí, co se v naší
obci změnilo, nebo co nového přibylo.

Rok 1975 byl rokem jubilejním, skončil pátý pětiletý plán rozvoje národního hospodářství - to byly
významné události, na jejichž uskutečnění se podílela i Národní fronta.

38)
V Národní frontě jsou zastoupeny tyto organizace.
TJ Sokol

předseda Duda Alfréd

ČSPO Bolatice

Stuchlík E.

ČSPO Borová

Kocur V.

ČČK Bolatice

dr. Andreas J.

Český svaz ovocnářů a zahrádkářů

Michalík

Český svaz invalidů

Vaga B.

Svazarm

Sněhota J.

Český svaz žen

s. Sněhotová

SRPŠ při ZDŠ

s. Oskar Siebert

SRPŠ při MŠ Juta

Tichý

SRPŠ při MŠ JZD

neuvedeno

SSM Bolatice

Peterek J.

SSM Juta

neuvedeno

ZO ROH Juta

Jarkuliš

ZO ROH při ZDŠ

Březovská M.

Český svaz myslivců

s. Hrubý R.

Český svaz včelařů

s. Vitásek Ad.

SČSP

s. Sněhotová

39)
TJ Sokol Bolatice rozvíjel svou činnost již v zimních měsících. Aktivně pracoval oddíl kopané. V tomto
roce funkci trenéra vykonával s. Vavřínek prvnímu mužstvu, které hraje v I. B třídě. Dorost trénuje s.
Solich, účastní se okresní soutěže. Dvě žákovská družstva trénují s. Böhm a Čečil.

Vedoucím šachového oddílu je Gerhard Dihel. Tento oddíl se zúčastnil okrskových a okresních i
krajských soutěží. Nemá vlastní hernu, proto musel pořádat zápasy v extrovkách pohostinství. 19. a
20. července se uskutečnila tradiční sportovní soutěž a slavnost s karnevalem. Slavnosti se zúčastnily
oddíly z TJ Bohuslavice, Dolní Benešov, Kobeřice, Chuchelná, Štěpánkovice. Uskutečnil se také turnaj
žákovských družstev a dorostu.

Byly založeny oddíly odbíjené mužů a žen. Vedoucím mužů byl s. Labuda a žen s. Neuwirthová, učitelé
ZDŠ. Zahájili výstavbu antukového hřiště na stadionu. Šachový oddíl oslavil 40 let svého trvání.
Členové TJ splnili závazky na údržbu a zlepšování vlastního zařízení, v JZD a při výstavbě MNV a pošty.

40)
Český svaz ovocnářů a zahrádkářů vyvíjel bohatou činnost, svůj závazek splnil a přispěl tak pro blaho
naší obce. V rámci plnění volebního programu v akci „Z“ bylo odpracováno 152 hodin, při ošetřování
ovocných a okrasných stromků 947 hodin. Rozvíjela se spolupráce s přírodovědným kroužkem ZDŠ.
Členové odevzdali 3 975 kg železného šrotu, 186 kg papíru, 86 kg textilu. Na státní nákup bylo
odevzdáno 1 335 kg angreštu, 255 kg rybízu černého, 710 kg červeného rybízu, 1 200 kg hrušek. Na
fond spartakiády odesláno 200 Kčs. Uspořádány byly tři zájezdy do Jeseníků, dva zájezdy na Floru
Olomouc, třídenní zájezd do jižních Čech a Šumavu, společenský ples, tři taneční zábavy, společenské
večírky.ČSOZ za svoji záslužnou činnost bylo odměněno radou MNV „Čestným uznáním“. A my
dodáváme jen, to, aby se práce dařila i nadále.

41)
Myslivecké sdružení – u příležitosti 50. výročí založení v českých zemích byli okresním výborem
Českého svazu myslivců v Opavě vyznamenání čtyři členové – Max Sněhota, Karel Sněhota, Radek
Hrubý, Bohumil Složil.

Tento rok byl pro myslivecké sdružení obdobím činorodé a úspěšné práce. Členové odpracovali 1 472
brigádnických hodin. Za pátou pětiletku celkem 8 873 hodin. Bylo vytvořeno dílo v hodnotě 90 000
Kčs. V rámci 30. výročí osvobození navštívili Muzeum ostravské operace v Kravařích, uspořádali
besedu o síni tradic na ZDŠ.

Tento rok byl proveden odchyt 25 ks zajíců. Pro ochranu zvěře má sdružení postaveno 21 bažantích a
koroptvích zásypů, 5 srnčích krmelců a 3 vysoké posedy. Členové chovají pět loveckých psů.
Myslivecké sdružení čítá 26 členů a 2 adepty. Spotřeba zvěřiny- zajíc 1 341 ks (4 823 kg), srnčí 46 ks
(593 kg), bažant 776 ks (776 kg) za rok 1971-1975. Sdružení získalo 1. místo v okrese v rámci
socialistické soutěže k 30. výročí osvobození.

42)
Svazarm v tomto roce zaznamenal nebývalý rozmach v růstu členů i ve své činnosti. Organizace byla
vyhodnocena jako první v okrese Opava. Získala 73 hlavně z řad mládeže. Čítá 124 členů, z toho 56 do
15 let. Založila dva zájmové kroužky – kynologický a hudební. Na úseku brannosti byly provedeny
střelecké soutěže, branné závody, pochod do Sudic, závody v Budišově nad Budišovkou, střelecký
závod v Hradci nad Moravicí, stanový tábor v Zálužné s účastí 41 členů. Na výstavbě svazarmovského
areálu bylo odpracováno 680 brigádnických hodin.

Organizace hospodaří s inventářem v hodnotě 35 000 Kčs. Výbor si dal cíl, aby těchto prostředků bylo
využito, získat nové vedoucí pro práci s mládeží. Mladí, průbojní funkcionáři za podpory MNV a VO
KSČ budou zárukou, že tohoto zařízení budou stále více užívat mladí a bude sloužit k předvojenské
přípravě.

43)
Svaz socialistické mládeže rozvíjí v tomto roce bohatou činnost. Již tradičně v zimním období pořádá
„Ples mladých“. Mládež se chce přirozeně bavit, chce poznávat a vědět. K 27. výročí Února organizují
besedu „Uvolňování napětí mezi národy“. Zapojují se do akce „100 jarních kilometrů“, dále „Po
stopách osvobozovacích bojů“ v rámci 30. výročí osvobození. 23 členů pomáhá při dokončení
mateřské školy. Dne 27. dubna na slavnostní schůzi svaz oslavil pět let svého trvání. Je založen
literární kroužek, který vystupuje na členských schůzích a literárních večerech. Členové SSM pomáhají
při oslavách MDD, turnaji v malé kopané, při lehkoatletickém čtyřboji. Konaly se hovory s mládeží, na
kterých vystoupili představitelé naší obce. 25. 9. byl zvolen předsedou organizace s. Peterek Jan.
Členové se účastnili v rámci Měsíce československého-sovětského přátelství kulturního večera,
besedy o knize „Osud člověka“, oslav založení naší obce a podíleli se na včasném splnění pátého
pětiletého plánu.

44)
Český svaz včelařů v tomto roce zaznamenal další růst členů – na 52. Zimovali 410 včelstev. Naše
společnost činnost spolku účinně podporuje. Za zazimování je proplacena částka kolem deset tisíc

korun. Členové proto pomohli našemu zemědělství a přisunuli k zemědělským plodinám 60 včelstev.
Do svazu se nadále sdružují členové z Bolatic, Borové, Dolního Benešova a Chuchelné. Předsedou
svazu je Vitásek Adolf. Na státní nákup dodali 1 550 kg medu. Členové splnili závazky k splnění
volebního programu NF. Odpracovali 120 hodin v akci „Z“ a 150 hodin na pomoc zemědělství,
vysázeli 30 keřů.

Záslužnou činnost chtějí uplatnit u mládeže. Plán činnosti i přes obtíže se svoláváním členů z okolních
vesnic plní velmi dobře a přináší naší společnosti mnoho užitečného. V příštím roce svaz oslaví 70 let
svého trvání, a proto již konec roku 1975 je ve znamení příprav na toto významné jubileum.

45)
SPO v Bolaticích má aktivní výbor se 156 členy. Dobře zajistil všechny úkoly v protipožární prevenci
provedením prohlídek v obci, zajištěním hlídek o žních, vybavováním a ošetřením požární techniky.
Dne 13. 8. byla uspořádána slavnost u příležitosti 70. výročí ČSPO s předvedením námětového cvičení
požárních sborů. Z další činnosti je třeba vyzvednout konání politicko-výchovné přednášky o SPO,
pořádání plesu, večírku, účast krojovaných členů na oslavách v obci, výchovu dvou mládežnických
družstev a účast v požárnických soutěžích v okrese. U příležitosti 30. výročí osvobození členové splnili
své závazky v akci „Z“ a na pomoc zemědělství. Záslužná práce mnoho přispěla k ochraně našeho
majetku.

46)
Český červený kříž jako početná složka NF čítal 276 členů. Na počest 30. výročí osvobození Rudou
armádou členové složky manifestačně krojovaní vykročili do prvomájového průvodu. Splnili své
závazky odpracováním mnoha hodin v rámci volebního programu a ke splnění pátého 5LP.

V náboru za „Dárce krve“ bylo získáno 46 členů, což bylo vysoce ceněno. Ošetřeno členy bylo 60
občanů, byly vybaveny lékárničky, rovněž i na koupališti. Výbor zajišťoval zdravotnickou osvětu
konáním odborných přednášek a besed. Divadelní kroužek ČČK připravil estrádní program pro
myslivce „Poslední leč“.

Výbor a členové se zaměřili na předcházení nemocem. Bezplatné léčení a léčení na vysoké úrovni je
základním rysem naší socialistické společnosti, ale vždy je lépe zdravého před nemocemi chránit, než
ho později léčit.

47)
V obci nadále vyvíjí činnost ZO „České sdružení svazu invalidů“, který má v současné době 35 členů.
Předsedou je nadále s. Vaga B. V sociální komisi MNV jsou zastoupeni dva členové sdružení. MNV a
vedoucí funkcionáři ZO plně podporují činnost této složky a dávají tak členům morální sílu a sociální
zabezpečení, možnost kulturního a politického vyžití členů. Odpověď členů je jednoznačná. V rámci
svých sil se podíleli na plnění volebního programu obce, sebrali 7 500 kg železného šrotu, 200 kg
kožek a 65 kg textilu. Jejich záslužnou činnost ocenili představitelé obce i zástupci okresního výboru
Českého sdružení svazu invalidů.

Strana československo-sovětského přátelství, jehož předsedkyní byla s. Sněhotová z Borové, pořádala
pro své členy zajímavé besedy o Sovětském svazu, byl nápomocen žákům ZDŠ při organizování
soutěže „Co víš o sovětském svazu“. Výbor i členové se pravidelně scházejí a hodnotí veřejně
prospěšnou práci, propagují přátelství, spolupráci a boj za mír Sovětského svazu. Většina členů
navštěvuje „Klub přátel sovětského filmu“.

48)
Počasí tohoto roku se rovněž vyznačovalo tak jako předešlá léta mírnou zimou i létem, slabou
sněhovou pokrývkou i dešťovými srážkami. Přesto uvedeme několik zajímavostí z pozorování v našem
kraji. Půda zamrzla 22. 11., rozmrzla 3. února. Počátek jarních prací se datuje na 10. 3., počátek žní
31. 7. a dokončení 16. 8. Jarní ječmen byl zaset 9. 4. a pšenice ozimá 4. 10. Při setbě bylo poměrně
suché počasí.

Přílet a odlet ptáků: vlaštovka 15. 4., 10. 9., skřivan 26. 2., 23. 10., špaček 28. 2., 30. 10. U včel byl
zaznamenán prolet 17. 1. a první snůška pylu 11. 3.
Květ a plody stromů: třešeň 24. 4., 12. 6., švestka 26. 4., 8. 9., hrušeň 27. 4., 2. 8. letní a 10. 9. zimní,
jabloň 5. 5., 30. 7. letní a 19. 9. zimní.

49)
Průměrná teplota v měsíci.
leden 0,5°C - + 7°C

červenec 13,2°C – 24,8°C

únor – 3,9°C - + 3,9°C

srpen 13,4°C – 24,4°C

březen 2°C - + 10,4°C

září 12,9°C – 24,5°C

duben 4,6°C – 12,4°C

říjen 5°C – 14,1°C

květen 10,4°C – 20°C

listopad 1,4°C – 7,5°C

červen 10,9°C – 21,1°C

prosinec -1,9°C - +2,1°C

Byl to znovu bohatý a plodný rok, ve které se dále výrazně upevnilo pouto mezi KSČ a lidem.
Výsledky, kterých jsme dosáhli, jsou výsledky poctivé a obětavé práce milionů našich občanů. Ve
všech směrech společenského vývoje úspěšně navázal na vše pozitivní, co bylo vytvořeno
v předchozích letech na poli hospodářském i politickém. Je to rok nových významných mírových
iniciativ socialistických zemí. Je to splnění pátého 5PL, obohatili jsme společnost i sebe novými
hodnotami a vytvořili dobrou základnu pro vstup do prvního roku šesté pětiletky.

50)
Naše obec znovu zkrásněla. Vyrostly nové stavby a silnice. Nové domy dostaly „nový“kabát,
v zahradách rozkvetly nové růže. Lidé si žijí spokojeně a dobře. Proto bude na nás dále záležet, jak
budeme naplňovat politiku KSČ, jejímž hlavním cílem je vytvořit podmínky pro neustále lepší život
našeho lidu.

Předseda MNV Šoltys, kronikář Ludvík Krejčiřík
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53)
Rok 1976 byl pro celou naši společnost obdobím velké politické aktivity, neboť se konal XV. sjezd KSČ
a úspěšně proběhly volby do zastupitelských orgánů všech stupňů. Všechny složky NF se podílely na
realizaci a tvorbě programů na nové volební období. Hnutí závazků občanů a všech pracujících na
počest XV. sjezdu KSČ se rozvinulo v mohutnou vlnu. Závazky k splnění volebního programu byly
vysoko překročeny.

Ve dnes 24. února až 5. března 1976 celá naše veřejnost sledovala s velkou pozorností průběh XXV.
sjezdu KSSS. Tento projednal a určil hlavní směry rozvoje národního hospodářství na léta 1976 –
1980. Jubilejní desátá pětiletka má hlavní cíl: uskutečnit kurz KSSS – vzestup materiální a kulturní
úrovně obyvatelstva na základě dynamického a vyváženého rozvoje výroby.

54)
Ve dnech 12. - 16. dubna 1976 se ve Sjezdovém paláci Parku kultury a oddechu Julia Fučíka v Praze
sešel XV. sjezd KSČ, vrcholná událost našeho vnitropolitického života. Jednání sjezdu se zúčastnilo
1 215 delegátů zastupujících 1 milion 382 tisíc členů a kandidátů KSČ a 86 delegací komunistických a
dělnických stran z celého světa. Do funkce generálního tajemníka ÚV KSČ byl opět zvolen s. Gustav
Husák. Sjezdové jednání bylo naplněno oprávněnou hrdostí nad dosaženými výsledky. Sjezd pochválil
také velké úkoly hospodářského a sociálního rozvoje naší ČSSR na léta 1976 – 1980. 16. června na 2.
zasedání ÚV KSČ byla projednána příprava voleb do zastupitelských sborů, kde bylo přijato Provolání
ÚV KSČ a ÚV NF k volbám a povolena byla Ústřední volební komise.

55)
Pátek 22. a sobota 23. října prožilo celé socialistické Československo v radostném a slavnostním
ovzduší voleb do zastupitelských orgánů všech stupňů. Celkem se voleb zúčastnilo 99,7% voličů a pro
kandidáty NF hlasovalo 99,97% voličů. Bylo zvoleno v 18 814 volebních místnostech více než 190 tisíc
kandidátů NF. Občané slavnostně přistupovali k volebním urnám po období naplněném vysokou
pracovní aktivitou na počest této velké události.

V návaznosti na volby do zastupitelských sborů byly ustaveny nové federální vláda a národní výbory
všech stupňů.

I na poli sportovního zápolení byl rok 1976 velmi bohatý a pro naše sportovce velmi úspěšný. Čs.
hokejisté získali na mistrovství Evropy a světa v Katovicích 1. místo a naši fotbalisté se stali
v Bělehradě mistry Evropy.

56)
Na celém světě se v druhé půlce července shromažďovaly miliony lidí před obrazovkami televizorů,
aby se alespoň divácky podílely na největších sportovních svátcích, na průběh XXI. letních
olympijských her v kanadském Montrealu.

Pro mezinárodní události roku 1976 bylo převažující úsilí o zajištění mírového rozvoje ve světě. Boj
SSSR a dalších socialistických zemí za mír dosáhl nových nesporných výsledků. Týkaly se především
snížení zbrojení, neboť to je otázka, na níž závisí jak další zlepšování ovzduší důvěry ve vztahu mezi
státy, tak i další pokračování v uvolňování napětí. Svět vydává celkem na zbrojení 300 miliard dolarů
ročně, zatímco na pomoc rozvojovým zemím jen 15 miliard.

57)
Proto Sovětský svaz a socialistické země usilovaly o snížení obrovských vojenských arzenálů.
Konference evropských komunistických a dělnických stran, jež se sešla 29. – 30. června v Berlíně, ve
svém dokumentu Za mír, bezpečnost a spolupráci v Evropě se zasadila o další pokračování o procesu
uvolňování napětí. Více než 400 milionů podpisů bylo v roce 1976 získáno na všech kontinentech pod
novou stockholmskou výzvou na zastavení zbrojení. U nás se přihlásilo 12 milionů občanů. Byl to
souhlas pro mírovou politiku KSČ.

Kapitalistický svět v roce 1976 procházel jednou z nejhorších krizí za posledních desetiletí. Je
provázena masovou nezaměstnaností, inflací, růstem životních nákladů, zostřováním sociálních
protikladů. Rok 1976 byl úspěšným rokem za mír, který není zdaleka dobojován.

58)
VO KSČ splnila všechny nemalé úkoly roku 1976. Dobré pracovní výsledky páté pětiletky byly zdárným
předpokladem pracovního úsilí a politické aktivity stranických i státních orgánů. XV. sjezd KSČ byl
impulsem pro aktivní a náročnou práci všech komunistů. Členové strany a široká veřejnost byla
seznámena s tématikou a usnesením sjezdu. Jednotlivé úkoly byly aplikovány pro VO a pro naše
místní podmínky. Druhou událostí roku v práci VO KSČ byly volby do všech stupňů zastupitelských
orgánů. Výbor organizace provedl rozbor práce všech orgánů a poslanců MNV, aby tak zajistil aktivní
činnost MNV a složek NF. Noví navržení kandidáti NF jsou zárukou dalšího rozvoje naší obce jak na
poli kulturně-výchovném, tak i ekonomickém.

59)
Práce VO KSČ je odpovědná. Zajišťovala pomoc při plnění volebního programu NF a práce MNV, řídila
a sledovala práci společenských organizací NF. V každé složce je jeden nebo více členů strany pověřen
uplatňováním linie strany v té které složce.

Ekonomické a politické problémy MNV a celé obce byly středem pozornosti VO KSČ. Připomínky byly
ihned řešeny. Do práce VO jsou zapojeni i registrovaní členové, aby byl posílen vliv KSČ na dění v obci.
Velký důraz byl kladen na politicko-výchovnou práci, jež se prováděla prostřednictvím vnitrostranické
výchovy a kulturními zařízeními. Pozornost byla věnována i práci VO SSM, která je na dobré úrovni.
Výbor VO se scházel 2x měsíčně, členské schůze 1x měsíčně.

60)
Práce MNV. Organizátorská a řídící práce NV zaměřila pozornost zejména na další rozvoj pracovní
iniciativy pro splnění celoobecního závazku a celého volebního programu a na důsledné zajištění
voleb do zastupitelských orgánů.

Práce MNV se řídila plánem práce pro zasedání NV a pro práci rady MNV. Jednotlivé komise se řídily
náplní práce komise, které iniciativně plnily.

Činnost agitačních kolektivů byla koordinována přes radu NV. Propagace byla zaměřena na
zveřejňování dosažených výsledků.

Oslavy 1. máje a Dne osvobození se konaly ve znamení velké události XV. sjezdu KSČ a 55. výročí
založení KSČ. Oslavy zajišťoval májový výbor schválený VO KSČ. MNV rovněž zajišťoval „Hovory
s mládeží“

61)
o aktuálních otázkách místních i ze zahraniční politiky, kterých se zúčastňuje hodně mladých. Rovněž i
jarní a podzimní směny NF splňují svůj cíl, neb jejich prostřednictvím je udělán velký kus práce pro
zvelebení obce. Těchto se zúčastňuje 800 žáků a mládeže a několik stovek dospělých.

Byla také rozpracována směrnice o postupu při realizaci závěrů XV. sjezdu KSČ na podmínky lidu.
Hospodaření a výstavba obce. Hospodaření MNV bylo dáno schváleným rozpočtem. Celkové příjmy
dosáhly výše Kčs 3 302 252,50, z toho vlastní příjmy byly:
daň zemědělská – 53 203,55

daň domovní – 123 306

daň z příjmu obyv. - 7 688

poplatek ze psů – 9 700

správní poplatky – 11 470

62)
Ostatní příjmy představují plánované a mimořádné dotace vyšších orgánů.
Výdaje
vodní hospodářství – 7 092,26

stavebnictví – 131 140,40

doprava – 114 470

vnitřní správa – 39 096

místní hosp. – 131 318

školství – 715 796

kultura – 61 700

sociální věci – 15 100

bytová výstavba – 442 298

investiční výstavba – 1 675 178

vnitřní správa – 156 255

akce „Z“ – 1 672 156

Na úseku výstavby byly zajištěny všechny akce z roku 1975, volební program byl vysoce překročen.
V investiční části pokračovala výstavba areálu DPHM – finanční náklad 490 000 Kčs, hodnota díla
550 000 Kčs.

63)
Byl dokončen objekt autobusového nádraží v akci „Z“, finanční náklad 56 000 Kčs. Jednalo se o
komunikace, dlažby a terénní úpravy. Pro dokonalé vyřešení předškolských zařízení byla výstavba
mateřských škol. Ve 3. měsíci zahájena při finančním nákladu 610 000 Kčs. Pokračovalo se na stavbě
areálu MNV, pošty a ATÚ (automatická telefonní ústředna). Zpoždění bylo zaviněno nesplněním
dodávek subdodavatelů. Nicméně se prostavělo 2 900 tisíc a vytvořena hodnota díla 3 383 tisíc Kčs.
Na úseku neinvestiční části MNV sledoval vylepšení životního prostředí občanů a úpravu veřejného
prostranství. Na bytové účely MNV věnoval kolem 20 tisíc. Byly vybudovány nové chodníky, oplocení,
výsadba stromů a keřů na ulici Nádražní, ve škole, u obytného domu učitelů apod. Zásluhou poslanců
i funkcionářů MNV byl na úseku výstavby naší obce opět udělán velký kus práce. Občané a
společenské organizace toto dílo pozvedli.

64)
Volby do zastupitelských orgánů. Úroveň příprava voleb byla velmi dobrá. Společenské organizace NF
jako zástupci lidu navrhly kandidáty, kteří se představovali v agitačním středisku na MNV. Občané byli
vhodně o kandidátech i volebním programu informováni. Voličské seznamy byly přesně zpracovány
podle přihlášek k trvalému pobytu. Volební program byl prodiskutován společenskými organizacemi
NF, OV KSČ a schválen plénem MNV a přijat všemi občany na předvolebních schůzích.

Nově navržení poslanci byli vybráni většinou z řad mladých lidí, kteří se osvědčili ve veřejné práci
nebo ze svého pracoviště. Volební místnosti na zámku, ve škole a na Borové byly pro tento účel
vkusně vyzdobeny. Rovněž celá obec žila ve znamení voleb, což dokazovala působivá výzdoba a
nálada občanů.

65)
Průběh volebních dnů 22. a 23. října byl organizačně výborně zajištěn, takže první den odvolilo více
než 95% občanů. Byl využit místní rozhlas, agitační dvojice navštívily přestárlé.

Zpráva o výsledcích voleb uvádí, že všichni navržení kandidáti byli zvoleni za poslance MNV a z řad
našich občanů do orgánů vyšších stupňů byli zvoleni do ONV s. Hluchník Rudolf, předseda JZD. Složení
orgánů MNV (Rada MNV): Šoltys Gerhard, předseda MNV, Boháč Jan, místopředseda, Mlýnek Jiří,
tajemník MNV, Jaskula Ladislav, Hrubý Radomil, Jarkuliš František, Klimešková Hilda, Slivka Rudolf,
Harazim Alfons, Heinz Ervín, Pěcháček Alois.

66)
Komise pléna.
Finanční. Poslanci: Hluchník Valtr, Kretek Josef, Jakšová Magda, Fojtík Josef, Burian Jiří. Aktivisté:
Běláková Zdeňka, ing. Helebrand Václav, Jurečka Josef, Musiolová Anna.

Místního hospodářství, bytová, dopravy. Poslanci: Vitásek Emil, Ricka Josef, Boček Oskar, Jařab
Augustin, Škovránek Rudolf. Aktivisté: Adamec Adolf, Dihel Gerhard, Siebert Oskar, Ševčík František.

Plánovací a výstavby. Poslanci: ing. Blahetka Adolf, Sokol Vojtěch, Engliš Josef, Homola František,
Stavař Erich, Valenta Rudolf. Aktivisté: Rataj R., Vavřínek J. ml., Sněhota Karel, Dudová Eva.

67)
Kulturní a školská. Poslanci: Štefek Josef, Kolarčík Arnošt, Pašková Helena, Lasák Josef, Dudová Marie,
Hlubková Jiřina, Pašek Josef. Aktivisté: Složil Bohumil, Stoček Evald, Kramář Jan, Šimečková Ch.,
Němcová Karla.

Sociální a zdravotní. Poslanci: Drozdová Helena, Peterková Hedvika, Königová Anna, Jirsák Jiří, Waga
Bedřich. Aktivisté: Hanzlík Jindřich, Kolarčíková Marie, MUDr. Andreas Jiří, Sněhotová Gertruda.

Ochrany veřejného pořádku. Poslanci: Hříbek Karel, Šimeček Valtr, Sněhota Josef, Bitomský František,
Stuchlíková Jan, Plaček Josef. Aktivisté: Adamec Vilém, Liška Jiří, Grigarčík Evald.

68)
Pro tělovýchovu a mládež. Poslanci: Čečil Zdeněk, Peterek Jan, Gillarová Helena. Aktivisté: Kasperová
Vilma, Halfar Jan.

Pracovní komise rady MNV.
Sbor pro občanské záležitosti. Poslanci: Slivka Rudolf, Běláková Zdeňka, Řehořová Růžena, Herudek
Max, Složil Bohumil. Aktivisté: Bezděková Anna, Vilímová Eva, Kolarčíková Vlasta, Chrápek Josef.

Komise pro brannou výchovu. Poslanci: Marzol Jiří, Duda Rudolf, Böhm Ladislav, Rataj Richard, Šoltys
Richard. Aktivisté: Stuchlík Erich, Bočková Ludmila, Labuda Josef.

69)
Komise pro péči o děti. Poslanci: Vodičková Dana, Číž Karel, Peterková Hedvika. Aktivisté: Jurášková
Božena, Königová Anna.

Komise rady MNV jsou nové, jejich činnost se bude teprve rozvíjet. Dobrou činnost vykazoval SPOZ.
Vykonal pro naše občany velké pozornosti. Na významná životní jubilea zaslal blahopřání, vykonal
návštěvy u přestárlých, kde jim byla předána pozornost. Slavnostní akty se konaly u svatebních
obřadů, Vítání novorozeňat, předávání občanských průkazů, u zápisu do školní docházky a prováděl
smuteční proslovy na pohřbech.

70)
Středisková knihovna svou činnost a poslání plnila velmi dobře. Pod vedením s. Řehořové znovu
v tomto roce vzrostly výpůjčky dospělých i mládeže. Také bylo získáno 678 čtenářů, z toho 355 dětí a
mládeže. Knihovna odebírala 35 druhů časopisů. Osvětovou činnost prováděla k XV. sjezdu KSČ, 55.
výročí KSČ, 19. Bezručova Opavě, k volbám do zastupitelských orgánů. Celkem knihovna provedla 19
besed pro mládež a to besedy s poslanci, s pražskými ilustrátory, soutěž „Co víš o NV“, 22 výstavek
knih, rozhlasové relace apod. Pobočky, které spadají do našeho střediska, byly navštíveny 23x. Byla
jim poskytnuta metodická pomoc a řízena jejich činnost. Také tam bylo dosaženo vzestupných
výsledků. Získáno 2 077 čtenářů a půjčeno 67 116 svazků.

71)
Stav knižního fondu. V roce 1976 zakoupeno 3 245 knih za 52 000 Kčs. Celkový stav 31 672 svazků.
Dotace od ONV 57 202 Kčs. JZD Budovatel tisícikorunový příspěvek, stejně tak Juta Bolatice.

Výpůjčky. Za rok 1976 24 650 svazků (o 2 200 než za rok 1975). Dospělí 7 255 svazků krásné a 3 104
svazků naučné literatury. Mládež 11 823 svazků krásné a 2 464 svazků naučné literatury. Počet
výpůjček na 1 obyvatele 7,26 svazku (loni 6,7). Jeden čtenář přečetl za rok 36,2 knihy. Celkem bylo
půjčeno 4 317 časopisů, což je 46,85% z naučné literatury.

Pro střediskovou knihovnu, která zásobuje knihami 9 obcí, jsou prostory nevyhovující. Tyto budou
vyřešeny dostavěním nového MNV a pošty.

72)
Jednotné kulturní středisko koordinuje a vytváří činnost politicko-výchovnou a kulturní. Pod vedením
s. Heisigové dosáhlo dalšího pronikavého zlepšení, což dokazuje záznam o činnosti a pořádaných akcí
za rok 1976. Spolupracuje se společenskými organizacemi a je nápomocna při zajišťování kulturních
programů, lektorů apod. Mimo pravidelných relací do místního rozhlasu k jednotlivým výročím
politického a kulturního dění a k událostem obce SKS zajišťovalo přednášky: Vliv na mravní a ideový
vývoj mládeže (SRPŠ), Kosmetika pracující ženy (MLK), Opavsko dříve a dnes, Hygiena bydlení (MLK),
Výchova charakterního mladého člověka (SRPŠ),

73)
Sexuální výchova mládeže, Náboženství a ateismus (na zasedání NV), Helsinská konference (VO KSČ),
Životní a pracovní prostředí v JZD (JZD), Mládež v boji za mír pokroku a přátelství s filmem (SSM),
Církev a sekty (VO KSČ), České písemnictví ve Slezsku (SPO Borová), Dalekohled (SSM).

Kulturní programy. „Poklad ve mlýně“ – divadelní představení „Kultura mládeži“ zajišťuje JKS.
Vystoupení Heleny Vondráčkové – profesionální. Vystoupení Fr. R. Čecha a Schelingra – skupiny.
Vítání dětí do života (SPOZ), Sportovní soutěž ve stolním tenise (SSM), Sportovní soutěž střelba
z malorážky, Oslavy 1. máje – Ostravská desítka, Vystoupení skupiny Fešáci, Vývoj jazzu – kulturní
program pro žáky ZDŠ, Požárnická slavnost (SPO),

74)
Besídka k ukončení hudebního kurzu pro žáky, Předání občanských průkazů 15letým s kulturním
programem, Vystoupení skupiny Plavci, Předvolební schůze s kulturním programem a výstavkou knih,
Zájezd do Ostravského divadla na „Vídeňskou krev“, Výstavka prací dětí k volbám (ZDŠ), Beseda –
Seznámení žáků s vývojem voleb v Československu (MLK, ZDŠ), Kurz studené kuchyně (NV), Vítání
dětí do života (SPOZ), Kurz šití. V závorce jsou uvedeny zkratky složek, které se na akci podílely.

75)
Kino MNV dobře splnilo své poslání. Zvláště lze vyzvednout založení Klubu přátel sovětského filmu
z řad mládeže, přihlásilo se 86 žáků a z řad dospělých 102 občanů. Plán návštěvnosti byl splněn na
99,8%, což představuje účast 19 996 návštěvníků za rok 1976. Tržba byla splněna na 92%, což bylo
47 600 Kčs vybráno na vstupném.

Kino se podílelo na všech významných událostech roku. Zvláštní představení byla uvedena k 28.
výročí Února, ke Dni vítězství, k Mezinárodnímu dnu dětí, k Slovenskému národnímu povstání a

v měsíci československo-sovětského přátelství byla promítnuta celá řada filmů. Filmy byly promítány
také pro žáky školy jako školní filmová představení, která byla přínosem pro výchovně-vzdělávací
náplň vyučování.

76)
Školní rok 1975/1976 byl tradičně slavnostně zahájen za přítomnosti zástupců MNV a VO KSČ a
kytičkami uvítáni žáci 1. tříd.

Veškerá výchovná činnost, veřejně prospěšné práce byla v tomto školním roce zaměřena ke konání
XV. sjezdu KSČ a ke všem významným výročím a událostem roku. Pracovní iniciativa žáků a
pedagogických pracovníků směřovala k splnění všech závazků na počest XV. sjezdu KSČ. Závazky byly
splněny a překročeny ve všech směrech.

Žáci a učitelé odpracovali 3 100 brigádnických hodin při zvelebování prostranství školy, obce, výsadby
zeleně a pomoci JZD. Nasbírali 105 t odpadových surovin. Na škole dobře rozvíjela činnost PO SSM
pod vedením s. učitele Drozda. Činnost vyvíjelo 10 oddílů mládeže a čtyři oddíly jisker. Splnila úkoly
výchovného systému, zúčastnila se branných a turistických soutěží.

77)
Zájmová činnost žáků se rozvíjela v kroužcích odbíjené, ochránců přírody, národopisném –
Borovanka.

Škola je také úspěšně zastoupena ve všech soutěžích v okresním měřítku – výtvarná soutěž, literární,
Puškinův památník, v olympiádách matematických, chemických a přírodopisných. Pro žáky byly
pořádány školní výlety, filmová a divadelní představení, exkurze, hudební kurz.

Na škole aktivně pracuje SRPŠ, které organizoval pomoc při hospodářských úkolech školy,
rodičovského plesu, MDD, organizoval schůze a přednášky pro rodiče. ZO ROH při ZDŠ sdružuje i
pedagogické pracovníky a zaměstnance MŠ.

78)
Zabezpečovala péči o pracovní prostředí, péči o členy ZO po výchovné a kulturní stránce. Předsedkyní
ZO ROH byla s. učitelka Marie Březovská. Na škole také pracovala ZO KSČ pod vedením s. zástupce
Ladislava Böhma. Ředitelem školy byl s. Fišer Jiří.

Z devátých tříd vyšlo 51 žáků, z nižších tříd 2 žáci. Byli rozmístěni do učebních oborů, několik do
pracovního poměru a 12 na studia.

Prospěch žáků.
ročník

počet žáků

prospěli

neprospěli

1. – 5.

263

262

1

6. – 9.

213

211

2

celkem

476

473

3

Na škole vyučovali: Františka Kolarčíková, Eva Seidlová, Bohumil Složil, Danuše Vodičková, Jana
Stuchlíková, Marta Fišerová, Marie Březovská, Rudolf Slivka, Helena Drozdová, Josef Drozd, Božena
Jurášková, Dagmar Tielová, Josef Neuwirth, Eliška Tomíčková, Josef Labuda, Věra Zemanová, Rudolf
Kretek, Libuše Neuwirthová, Růžena Šimečková, Ladislav Böhm, Jiří Fišer.

79)
Mateřská škola v Bolaticích je v současné době zařízením n.p. Juta v Bolaticích. Národní podnik se
podílel na provozu MŠ finančními prostředky. Zařízení sloužilo z největší části zaměstnaným matkám
ze závodu Juta. Do MŠ chodilo 70 dětí ve dvou odděleních. Ředitelkou byla od září 1976 s. Barová
Jarmila, s. učitelky Krejčiříková Františka, Planková Dana, Bočková Ludmila.

Škola má velkou jídelnu a neustále se vybavuje novým zařízením. Zaměstnané ženy v obci nemohou
být všechny uspokojeny, aby jejich děti navštěvovali MŠ. Nová MŠ byla otevřena 1. 9. na Borové jako
škola JZD Budovatel. Byla rekonstruována

80)
z bývalé národní školy. Je moderně zařízena a vybavena. Strava pro děti je dovážena z MŠ Bolatice.
Ředitelkou byla ustanovena s. Porubová Ilona, učitelkou s. Krejčiříková. MŠ navštěvovalo 35 dětí.

Kino MNV splnilo své poslání velmi dobře. I přes malé prostory na naši velkou obec úkoly splnilo.
V další pětiletce je plánovaná výstavba nového.

Drobné provozovny místního hospodářství MNV i přes veškeré potíže (jako nevyhovující prostory
některých provozoven) zajišťovaly služby občanům a postaraly se o vylepšování prostředí stávajících
provozoven. Největší tržby vykazovalo pohostinství – kolem 1 a půl milionu Kčs.

81)
Dále pak autodoprava – 400 000, štěrkovny 570 000, zámečnictví 360 000, koupaliště a sauna 80 000,
holičství 45 000, pohřební služba 12 000, hrobnictví 6 000, sklenářství 100 000, propan-butan 4 500.
Plán tržeb se pohybuje kolem 3 mil. Kčs. Poptávku občanů však doposud nelze uspokojit. Částečně se
to podaří dokončením výstavby Drobných provozoven a pořízením dopravních prostředků, které však
lze zatím těžko zajistit. DP se podílely ve velké míře na zajišťování úkolů ve výstavbě obce. Vedoucím
DP MH byl s. Herudek Oldřich.

82)
Závod Juta. V roce 1976 – v prvním roce 6. pětiletky – si závod dal vysoké úkoly jak ve výrobě, tak i ve
výstavbě, které také úspěšně splnil a vysoko překročil. Bylo to zásluhou všech pracujících, kteří na
počest XV. sjezdu KSČ splnili závazky, zvýšili produktivitu práce s využitím všech strojů. Do nového
objektu byla přemístěna tkalcovna a zahájena byla další výstavba hal a skladů. Do provozu byla také
uvedena nová kotelna. Závod se modernizuje novými stroji. Na přední místo byla také kladena starost
o kulturní vyžití a péče o zaměstnance závodu. V závodě pracuje ZO ROH a ZO SSM, které naplňují své
plány směrem k zaměstnancům závodu. Zajišťována byla lázeňská péče, rekreace, zájezdy a péče
byla věnována matkám s dětmi. Závod vytvářel příznivé sociální podmínky pro pracující, neboť
v závodě pracuje většina žen.

83)
Hospodářské výsledky za rok 1976
plán

skutečnost

%

pytle

ks

5 530 000

5 710 274

103

lněné zboží

ks

2 800

2 540

71

technická konf.

Kčs

659 000

451 224

68

šňůry

kg

400 000

425 041

106

lana

kg

588 000

596 961

102

provazové zboží

kg

1 495 000

1 479 489

99

řemeny

m

1 049 000

1 252 323

114

komerční mat.

kg

1 049 000

36 270

Hrubý obrat
plán

skutečnost

%

provazárna

56 446 000

60 033 772

104

tkalcovna

12 637 000

14 161 029

112

konfekce

47 109 310

52 526 142

112

celkem

116 193 000

126 720 985

109

správní provoz

2 266 600

1 900 478

84

kotelna

173 530

144 830

83

nákl. doprava

622 870

636 170

102

celkem

3 062 000

2 480 978

87

závod celkem

119 255 000

129 401 963

108

výroba zboží

161 171 000

126 802 667

109

84)
Zemědělství. Místní středisko JZD“ Budovatel“ se sídlem v Bolaticích bylo v tomto roce 1976 vedeno
s. Dudou Emilem. Organizačně, výrobně-technicky i ekonomicky bylo vedeno vedoucími činiteli
ekonomického celku. Středisko je mimo rostlinné výroby zaměřeno v živočišné výrobě na produkci
mléka. Dokončuje se velkokapacitní kravín s nejmodernějším řešením. Velké prostředky byly
věnovány na sociální zabezpečení členů JZD. Byly poskytnuty příspěvky na rodinnou výstavbu domků,
rekreaci, lázeňskou péči, zájezdy do divadel a na památná místa naší vlasti.

Dosažené výsledky v roce 1976.
rostlinná výroba

výnos z ha

pšenice

55,53 q

ječmen

41,6 q

cukrovka

218,6 q

kukuřice na siláž

246 q

85)
živočišná výroba
produkce hovězího masa v q

1 820 q

přírůstek hovězího masa na den v kg

0,74

produkce vepřového masa v q

623

přírůstek vepřového masa na den v kg

0,51

počet odchovaných selat v ks

2 630

tržby rostlinné výroby v Kčs

1 504 000

tržby živočišné výroby v Kčs

5 459 000

tržby ostatní v Kčs

283 000

počet stálých pracovníků

81

průměrný měsíční příjem

2 370 Kčs

Středisko hospodařilo na 1 025 ha zemědělské půdy, z toho 909 ha orné půdy.

Stav hospodářského zvířectva
býci

0

koně

0

telata

90 ks

krávy

269 ks

prasnice

51 ks

jalovice

206 ks

selata

0

kanci

1 ks

86)
Jednotně hospodařící rolníci. V roce 1976 se naše obec bezezbytku vyrovnala s úkolem socializace
zemědělství. JZD převzalo 12 ha půdy od JHR. V současné době je v soukromém držení 40 ha půdy.
Jde většinou o pozemky uvnitř obce, nehodící se pro velkovýrobu a určené k zástavbě. Byl proto
zaznamenán velký pokles u chovu hospodářských zvířat oproti roku 1975.

JHR do 0,50 ha

nad 0,50 ha

slepice

1 890 ks

361 ks

husy

61

17

kozy

82

21

ovce a berani 4

0

skot

22

87

z toho krav

15

38

koně

1

6

prasata

28

28

prasnice

0

6

87)
Národní fronta. V roce 1976 místní výbor Národní fronty aktivizoval společenské organizace NF pro
splnění závazků na počest XV. sjezdu KSČ a pro zástupce jednotlivých organizací za poslance do MNV.
Těchto velmi důležitých úkolů se zhostil dobře. Dále MV NF řídil masově organizační, výchovnou, jako
ž i organizační činnost složek NF. Vedoucí úlohu ve směru řízení práce složek měla vesnická
organizace KSČ.

V rámci politicko-výchovné práce společenské organizace splnily úkoly vyplývající ze závěrů XV.
sjezdu KSČ se zvláštním zaměřením na volby do zastupitelských orgánů.

Na úseku budovatelském členové společenských organizací NF odpracovali mnoho brigádnických
hodin na vlastních zařízeních, národních směnách, v akci „Z“ při výstavbě obce a pomohli našemu
zemědělství.

88)
O činnosti jednotlivých složek.

Svaz socialistické mládeže sdružuje 25 členů z obce – studenti a učni. Činnost však prováděl i pro širší
okruh mladých lidí. Pravidelně se konaly výborové i členské schůze ve vlastní klubovně. Členové
aktivně spolupracovali s PO SSM na ZDŠ organizováním lehkoatletického čtyřboje, odbíjené, vybíjené
a 8 členů bylo instruktory oddílů PO SSM. Kulturně výchovná činnost byla bohatá, členové a výbor
uspořádali: kulturní večery, tradiční ples mladých, besedy o knihách, politických znalostech, turnaj
v odbíjené, v minikopané, střelecké závody, „Hovory s mládeží“, brigádnickou činnost zaměřili na sběr
třešní, účast na Národních směnách, podzimní úklid a vybavení klubovny. Předsedou SSM byla s.
Burdová a pak s. Kasperová.

89)
Svaz československo-sovětského přátelství se hlavně zaměřil na vlastní organizátorskou práci.
Úkolem bylo šířit myšlenky velkého přátelství našeho lidu k Sovětskému svazu. Organizoval „Leninský
večer“ s besedou a promítáním filmů. Organizace svou činnost hlavně projevila v uspořádání oslav
„Měsíce čsl. – sovětského přátelství“.

Český červený kříž se podílel na realizaci úkolů XV. sjezdu KSČ směrem k zdravotnictví. Zvláště
v současné době byl kladen velký důraz na prohloubení preventivního charakteru péče a zdraví
občanů, protože zdraví začíná u každého z nás doma. Apeluje se dodržovat zásady správné
životosprávy a aktivně rozvíjet prevenci – omezení tuků, kouření a více pohybu. A právě ČČK
propaguje zdravotnickou osvětu.

90)
Dále pak poskytli členové mnohokráte první pomoc při úrazech, propagace a význam dárcovství krve
– získáno 40 členů. Členové složky se starali o svěřený zdravotnický materiál a vybavení

zdravotnických brašen a proškolení zdravotnických hlídek a družstev. ČČK měl 270 členů. Předsedou
byl MUDr. Jiří Andreas.

Svaz požární ochrany sdružoval 176 členů, předseda s. Stuchlík E. Politicko-výchovnou činnost
organizace rozvíjela a úspěšně plnila v těchto směrech: přednáška o prevenci předcházení požárů,
zájezd mladých požárníků na hory, uspořádání plesu, preventivní prohlídky. Brigádnické hodiny v akci
„Z“ a o žních 300 hodin, okresní soutěž na hřišti TJ Sokol – družstvo žáků v soutěži „Plamen“ 2. místo
starších žáků a 3. místo mladších žáků byl pěkný výsledek.

91)
Odměnu za věrnost obdrželi: 40 let s. Solich Jan, 30 let s. Duda Valtr, Slivka Josef, Plaček M., Vavřínek
Josef, 20 let s. Rataj Rudolf, Jurášek Alfréd, Duda Adolf, Jurášek Jiří, Slivka Rudolf, Stuchlík Erich.

Svaz požární ochrany na osadě Borová. Tento sbor měl 135 členů, předsedou byl s. Kocur V. Na
Borové je to jediná společenská organizace NF. Aktivní výbor a členové svazu svou činnost zaměřili
nejen na zájmovou činnost, ale i na celospolečenskou, kulturně-výchovnou práci mezi občany a
mládeží. Vychovává žáky, dorost a mládež. Velkou tradicí je konání „Požárnické slavnosti“ v přírodě,
které se účastní i mnoho občanů z okolních vesnic. Nechyběla organizace branných závodů, školení,
přednášek, besed, k významným výročím (MDD, MDŽ, MČSP), pořádání oslav, soutěží.

92)
V rámci zvelebení obce odpracovali členové stovky brigádnických hodin. Vzorně se starali o svěřený
materiál a zařízení v požární zbrojnici, kde mají také svůj kulturní stánek. Sál je také propůjčován ke
konání svatebních hostin občanům z Borové i Bolatic, k oslavám významných životních jubileí.

Český svaz žen. Ve funkci předsedkyně byla s. Sněhotová. Organizováno bylo 38 žen. Pro malou
aktivitu výboru nebyla činnost tak výrazná. Přesto se však naše ženy aktivně podílely na veřejně
prospěšné práci i na politickém dění. Uspořádány byly oslavy MDŽ v obci, v závodě Juta a JZD
Budovatel. Zapojily se do práce ve společenských organizacích, Dohlížecím výboru i v MNV, kde svými
připomínkami přispěly ke zlepšení služeb a zásobování v obci.

93)
Český svaz včelařů. V tomto roce organizace oslavila 70 let svého trvání. 27. května 1906 byl
„Včelařský spolek pro Zábřeh a okolí“ založen v pohostinství „Výhoda“. Zakladateli byli včelaři z okolí
v čele s tehdejším „rektorem“ obecné školy v Zábřehu p. Ritzkou. Spolek měl 23 členů, kteří chovali

156 včelstev. Včelaři byli z Bolatic, Henneberků (Borová), Dolního Benešova, Kout, Kravař, Hlučína,
Ratiboře. Postupem doby docházelo k založení samostatných spolků z jednotlivých vesnic. Po
osvobození ČSR Rudou armádou r. 1945 sdružovala včelařská organizace členy z Chuchelné, Bělé,
Dolního Benešova, Borové a Bolatic. Mezi tehdejší obětavé včelaře patřili Duda Josef, Fus Alois,
Návrat Josef a další. U příležitosti oslav 70. let trvání se konala slavnostní schůze s výstavkou kroniky,
která je vedena od založení spolku. V současné době naše socialistická společnost podporuje činnost
tohoto svazu.

94)
Organizace má 54 členů a stav zimových včelstev byl 410. Včelaři z Chuchelné 192, z Bolatic 138,
Borová 70, Dolní Benešov 37. V roce 1976 bylo vyplaceno na zazimování ze státního příspěvku 10 750
Kčs. Na státní nákup dodali včelaři 1 341 kg medu. K řepce JZD bylo přisunuto 80 včelstev. Veřejně
prospěšná činnost včelařů: v rámci plnění celoobecního závazku odpracováno 105 brigádnických
hodin, při zemědělských pracích 158. Vysázeno 50 ks keřů. Byla uspořádána odborná přednáška. Ve
volebních komisích pracovalo 7 členů. Organizace tak splnila úkol po společenské i zájmové stránce.

95)
Český ovocnářský a zahrádkářský svaz sdružoval 190 členů, z toho 35 z Borové. Činnost organizace se
řídila plánem, který byl splněn. Jako hlavní úkol byl úsek zlepšení životního prostředí, ochrana a péče
o zeleň a zapojení do plnění volebního programu MNV. Bylo uspořádáno: tři odborné přednášky pro
členy i veřejnost, dvě filmové a diapozitivní odborné představení, výstava ovoce, kterou navštívilo
1 005 občanů, ošetření ovocných a okrasných stromků, keřů a květin, v akci „Z“ bylo odpracováno
751 hodin, výstavba skleníku ve škole, soutěž ve střelbě, stolním tenisu, sběr odpadových surovin –
10 460 kg železného šrotu a 970 kg papíru. Ve sféře kulturní byl uspořádán společenský ples, večírek
pro členy, 4 jednodenní zájezdy, jeden třídenní zájezd, 2 taneční zábavy. Členové vysadili 1 100 ks
drobného ovoce, dodali 2 200 kg bobulovin, 1 200 kg peckovin. Za bohatou a plodnou činnost bylo
uděleno ČSOZ „Čestné uznání“ rady MNV.

96)
Svazarm pokračoval v aktivní činnosti a rozvíjel zájmovou činnost hlavně pro mládež. Jediným
zklamáním pro členy bylo, že nemohli pokračovat ve výstavbě svého svazarmovského areálu.
Výstavba bude pokračovat asi v příští pětiletce. Svazarm sdružoval 118 členů, kteří podle zájmu
pracovali v kroužcích: střeleckém, radistickém, modelářském, masově branných sportů, motoristické,
kynologickém. Nově byl založen kroužek mladých hudebníků – dechovka. Nadšené mladé muzikanty
učil zasloužilý kapelník Teodor Šoltys, který dosáhl toho, že již na 1. máje kapela vykročila do

průvodu. Kroužky pořádaly soutěže a členové se zúčastňovali okresních i krajských soutěží. Velkého
úspěchu dosáhla členka Dana Mrkvová, která v Dukelském závodě postoupila do celostátního
přeboru, kde se umístila na 13. místě.
97)
50 svazarmovců s rodinami uspořádalo týdenní tábor v Zálužné. Svůj závazek členové splnili. Na
počest XV. sjezdu KSČ odpracovali na vlastním zařízení 864 hodin, v akci“Z“ na plněné celoobecního
závazku 120 brigádnických hodin a v HZD 42 hodin. Svou činnost propagovali členové a výbor hlavně
mezi mládeží, proto také bylo 56 členů do 15 let. A to je velmi záslužné, neboť je třeba, aby se mládež
vyžila.

Myslivecké sdružení v roce 1976 bylo zaměřeno na několik oblastí. Hlavní zájmová činnost členů se
podílela na péči o naši zvěř a ochranu přírody, která velmi trpí chemizací a mechanizací v zemědělství.

98)
Údržba krmelců, zásobování krmivem, to byla denní náplň v zimních měsících. Vysadili 3 000 ks
lesních stromků. Na počest XV. sjezdu KSČ a konání voleb do zastupitelských orgánů odpracovali
v rámci celoobecního závazku, v myslivosti a JZD 2 000 hodin. Názornou agitací, výstavkami,
besedami propagovali mezi mládeží a veřejností význam socialistické myslivosti. V roce 1976 bylo
uloveno 250 ks zajíců, 280 bažantů, 15 ks srnčí.

99)
Tělovýchovná jednota Sokol sdružovala v roce 1976 280 členů. Předsedou TJ byl s. Duda Alfréd.
Organizace měla neustálou snahu zapojit do činnosti co nejvíce mladých. Proto také výbor TJ umožnil
výstavbu hřiště pro odbíjenou. Oddíl odbíjené odpracoval na této výstavbě 850 brigádnických hodin a
byla vytvořena hodnota díla za 40 000 Kčs. V roce 1976 se družstvo v okresním přeboru umístilo na 4.
místě.

Oddíl kopané. 1. mužstvo 6. místo, dorost 2. místo, žáci 3. místo v okresních přeborech. Šachový
oddíl 2. místo v okresním přeboru.

Členové TJ splnili závazky na počest XV. sjezdu KSČ a konání voleb – v akci „Z“ na výstavbě MNV 60
brigádnických hodin a na úklidu slámy a siláže v JZD 180 hodin. Při úpravách a zvelebení hřiště 250
hodin. Na poli kulturním bylo zorganizováno: jedna sportovní slavnost, 4 zábavy a 2 přednášky pro
členy a širokou veřejnost.

100)
Počasí lze charakterizovat za rok 1976, že byla mírná zima, v průměru málo srážek.
Národohospodářům dělá starosti zásobování pitnou vodou, spodní vody ubývá. V současné době se
důraz klade na udržování a budování vodních nádrží a zásobování obcí pitnou vodou.
Průměrné teploty.
měsíc

ráno

odpoledne

leden

-3°C

-0,07°C

únor

-5,07°C

+2,24°C

březen

-1,8°C

+6,2°C

duben

3,7°C

15,3°C

květen

9°C

19,6°C

červen

11,8°C

23,2°C

červenec

15,4°C

26,3°C

srpen

10,1°C

22,8°C

září

8,8°C

20,1°C

říjen

6,9°C

8,6°C

listopad

32°C

9,6°C

prosinec

-2,5°C

0,06°C

101)
Nejvyšší a nejnižší teploty v měsíci
ráno

odpoledne

měsíc nejnižší

nejvyšší

nejnižší

nejvyšší

1.

-12°C

3°C

-8°C

6°C

2.

-11°C

4°C

-6°C

12°C

3.

-9°C

10°C

-1°C

16°C

4.

-4°C

10°C

8°C

21°C

5.

-1°C

19°C

14°C

26°C

6.

6°C

18°C

18°C

31°C

7.

11°C

21°C

18°C

31°C

8.

6°C

14°C

26°C

28°C

9.

4°C

14°C

12°C

25°C

10.

-2°C

14°C

11°C

25°C

11.

-3°C

10°C

-10°C

16°C

12.

-10°C

6°C

-8°C

9°C

Počet slunečních dnů 104, polojasno 87, zataženo 75, deštivo 99. Začátek jarních polních prací 29. 3.,
počátek žní 9. 8., ukončení žní 16. 8.

102)
druh obilí

setí

sklizeň

výnos

ozimá pšenice

30. 9.

8. 8.

52 q

jarní ječmen

30. 3.

5. 8.

55 q

cukrová řepa

12. 4.

18. 10.

300 q

ptáci
druh

přílet

odlet

jiřička

22. 4.

20. 9.

skřivan

4. 3.

23. 10.

vlaštovka

18. 4.

6. 10.

špaček

3. 3.

29. 10.

Chrousti se ojediněle vyskytli v květnu. Ani ponrav nebylo. Zřejmě na to měly vliv postřiky proti
hmyzu. Včely donesly první snůšku pylu 17. 3.

ovocné stromy
druh

květ

zrání plodu

třešeň

30. 4.

22. 6.

višeň

2. 5.

27. 6.

hrušeň podzimní

5. 5.

2. 9.

jabloň podzimní

6. 5.

30. 8.

103)
Škody, pohromy. Dlouhotrvající mrazy a sníh oddálily polní práce. Celkem byl rok velmi suchý. Mrazy
poškodily květy akátů, jírovce, ořechů a lísek. Sucho způsobilo slabší výnos brambor, prodejní cena
byla o 100% zvýšena. U mnoha důchodců hradil rozdíl v prodejní ceně stát. Nevídané množství mšic a
svilušek různého druhu se objevilo na polních kulturách a hlavně ovocných stromech. 29. 10. se
objevila hejna hladových špačků. Příznivé povětrností podmínky byly pro bažanty a zajíce, takže hony
byly bohatší než v minulých letech.

104)
Statistické údaje. Tržby v našich prodejnách – důkaz růstu životní úrovně občanů.
prodejna

vedoucí

skutečnost v tis. korunách

122

Kalinovská

2 906

151

Jurečková

1 747

152

Musiolová

4 898

242

Kurka B.

1 679

243

Kurka A.

2 462

318

Bortlíková

1 134

365

Valentová

2 715

395

Kocurová

799

406

Hrubá

857

459

Kolková

411

490

Blokeš

2 354

697

Baránek

332

698

Vltavská

844

100

Glincová

2 431

700

Řehánek

362

celkem

25 931 000 Kčs

105)
Obec Bolatice měla k 31. 12. 1976 (není uvedeno) obyvatel.
během roku se narodilo

76

zemřelo

36

počet sňatků

33

počet rozvodů

3

počet přistěhovaných

48

počet odstěhovaných

51

počet televizorů

900

počet radiopřijímačů

810

zlaté svatby

0

106)
Závěr. Ze zápisu dění v naší obci bylo zřejmé, že rok 1976 byl bohatý na události místní, ale i
celostátní a světové. Nelze obsáhnout všechny údaje. Zaměřil jsem se na ty, které vytvořily určité
hodnoty díky úsilí poctivých lidí.
Předseda MNV

kronikář

Šoltys

Ludvík Krejčiřík

107)

1977
108)
Obsah.
strana 109 – 114

politické události

115 – 117

práce VO KSČ

118 – 130

práce MNV, komise, aktivy

131 – 132

kultura

133 – 137

školství

138 – 140

závod Juta

141 – 143

JZD Budovatel

144

JHR

145 – 151

Národní fronta

152

založení Borové

153 – 155

počasí roku

156 – 158

zajímavé údaje

159

závěr

109)
Rok 1977 přinesl tisíce různorodých událostí. Byl to složitý a současně protikladný kaleidoskop
událostí, avšak jedno je pro většinu z nich typické – potvrzení hlavní tendence současných
mezinárodních vztahů, tendence k mírovému soužití států s rozdílným společenským zřízením a
k mezinárodnímu soužití a uvolnění. Celý pokrokový svět si v tomto roce připomněl 60. výročí Velké
říjnové socialistické revoluce. Největší historické události dějin lidstva, události, která byla začátkem
nové historické epochy, epochy přechodu lidstva k novému společenskému řádu, řádu zajišťujícího
naplnění tužeb pokrokového lidstva socialismu a komunismu.

Událostí světového významu bylo i schválení nové sovětské ústavy, která dává všemu lidstvu
perspektivu, jak zajistit skutečně lidská práva a rozvoj humánní, spravedlivé společnosti.

110)
Významnou iniciativu na mezinárodních fórech, ať již to bylo v OSN, na bělehradské schůzi, či při
vídeňských rozhovorech, prokazovaly socialistické země konkrétními kroky, které by vedly ke snížení
napětí v politické i vojenské oblasti. Iniciativa se týkala snižování napětí v Evropě, či na jiných
kontinentech, snižování nebezpečí vojenské konfrontace a nebezpečí nového kola zbrojení, či týkající
se rozvoje hospodářské, technické, vědecké a kulturní spolupráce mezi zeměmi rozdílného
společenského zřízení. Rok 1977 znovu potvrdil, jak zásadně se liší cesta, kterou jdou socialistické
země a kapitalistické. Pro socialistické země znamenal další úspěchy při rozvíjení národního
hospodářství, vědy, techniky, kultury, rozvíjení spolupráce zemí RVHP a při obraně socialismu na
půdě Varšavské smlouvy.

111)
Západu se však nepodařilo zmírnit krizový vývoj. Typické pro uplynulý rok v západních kapitalistických
státech byly miliony nezaměstnaných, klesající křivky průmyslové produkce a klesající úroveň životní.
Nezaměstnanost již dosáhla 18 milionů.

Po nástupu nové americké vlády byl dokonce podniknut pokus o revizi politiky uvolňování a o
nadvládu imperialismu vymáháním jednostranných dohod. Američané přišli s novou hrozbou –
neutronovou bombou – snaží se tak vrátit do doby, kdy měli monopol na nejničivější zbraně.
Sovětský svaz usiloval, aby tato bomba byla zakázána, ne ze strachu, ale z podstaty své humánní
politiky, pro skutečnost, že socialismus a mír jsou nedílně spojeny. Rok, který již odešel do historie,
nepřinesl hmatatelné a konkrétní výsledkyve snižování nebezpečných zbrojních arzenálů.

112)
Vina je na imperialistických zemích, které nereagovaly na velmi závažné návrhy socialistických zemí.
Rok 1977 však dále posunul proces uvolňování mezinárodního napětí, protože byl rokem činů
socialistických zemí. Naděje na mírové uspořádání celého světa jsou reálné. Vždyť za mírovým a
pokrokovým vývojem světa stojí mohutné společenství socialistických zemí a podporují ho lidé dobré
vůle na všech kontinentech.

Některé důležité události, které proběhly v jednotlivých měsících roku.
Leden: Zvolen 39. prezident USA J. Carter.
Únor: Dva muži na orbitální stanici Saljut 5 – vypuštěna v SSSR.
Březen: Izraelská vláda odmítla účast na Ženevské konferenci. V Etiopii potlačen pokus o puč.

113)
Lidové povstání v Zairu. Prezident Konžské republiky Marie Ngouabi zavražděn.
Duben: Americko-sovětská jednání v Moskvě – nekonstruktivní přístup USA. Rozmach teroristických
akcí v Evropě – výbuch nálože v Římě, zavražděn gen. prokurátor v NSR. Komunistická strana
Španělska po 30 letech legalizována. Súdánský vpád do Etiopie. V Severním moři velká ropná havárie.
Květen: Boj o moc v ČLR – veřejně kritizován Mao Ce-Tung. V Angole zmařen pokus o puč.
Červen: Generální tajemník OSN odsoudil krvavou agresi Rhodesie proti Mosambiku. Vyhlášena
nezávislá Džibutská republika. V Bělehradě jednání 35 zástupců států – signatářů závěrečného aktu
helsinské konference.
Červenec: V Kanadě proveden podzemní výbuch neutronové bomby. Egypt vojensky napadl Libyi.
Srpen: Zemřel kyperský prezident arcibiskup Makarios.

114)
Izrael neustále útočí na jižní Libanon. OSN odsoudila rasistickou politiku vlád JAR a Rhodesie.
Září: 32. zasedání OSN přijalo za své členy Vietnamskou socialistickou republiku a Džibutskou
republiku. Byla odhalena strašná situace Indiánů v USA jako původního obyvatelstva.
Říjen: Schválena nová ústava SSSR. Mezinárodní propojení teroristických band a organizací, vraždy,
únosy letadel, atentáty.
Listopad: V Moskvě oslavy 66. výročí VŘSR. 83. zasedání RVHP. Embargo na vývoz zbraní a veškerou
pomoc JAR vyhlásilo OSN.
Prosinec: Schůze hlav států pokrokových arabských zemí a Organizace pro osvobození Palestiny. Pád
portugalské vlády. Egypt vyvíjí politiku proti soc. zemím. Vypuštěna stanice Saljut 6. Ve věku 88 let
zemřel Charlie Chaplin.

115)
Práce VO KSČ vycházela ze zasedání XV. sjezdu naší strany, z 9. plenárního zasedání ÚV KSČ k životní
úrovni našeho lidu a vlastního usnesení, které vesnická organizace přijala v uplynulém období.
Výbor VO čítal 7 soudruhů, který usnesení rozpracovával na místní podmínky obce a v jednotlivých
složkách MNV a NF zajišťoval plnění. Celkem bylo uskutečněno 29 výborových a 12 členských schůzí
za průměrné účasti 80% komunistů členů VO KSČ. V organizaci pracovalo 18 stranických skupin, které
byly dobrým pomocníkem pro zajišťování jednotlivých úkolů, aby informovanost, záměry směřující
k rozvoji života obce a odstraňování nedostatků, se dostalo mezi širokou veřejnost. Hlavní těžiště
práce stranické organizace byla zaměřena na oblast hospodářské politiky strany, práci MNV,
společenských složek NF a na ideologickou činnost.

116)
Oblast hospodářské politiky strany byla zaměřena na plnění zemědělské výroby v JZD a u Jednotně
hospodařících rolníků. Pomoc JZD se hlavně projevila ve špičkových pracích. Sledováno bylo rovněž
plnění výroby v n. p. Juta a v Drobných provozovnách při MNV.

Do závodních organizací KSČ bylo doporučeno 14 kandidátů strany, z toho 11 bylo přijato. Komunisté
v MNV dobře zajišťovali velké úkoly, které před ně byly postaveny. Nejenže plán v investiční i
neinvestiční výstavbě byl splněn, ale i překročen.

Společenské organizace pod vedením stranických skupin plnily své zájmové a společenské úkoly. VO
KSČ rovněž zajišťovala oslavy veřejnéhovýznamu – 1. máj, 9. květen, MDŽ apod. Hlavní zaměření bylo
na 60. výročí VŘSR, aby byl zdůrazněn vliv VŘSR na mezinárodní události, aby naši občané byli
seznámeni se životem lidu v SSSR.

117)
VO KSČ také zaměřila svoji práci na výchovu pokrokového občana, sledovala činnost politickovýchovnou a kulturní, práci školy a PO SSM, sledovala růst životní úrovně našich občanů. Vytýčila si
další smělé úkoly pro další rok v rozvoji masově politické práci, na plnění volebního programu NF, na
zlepšení služeb obyvatelstva a na další směry života naší obce. Komunisté stojí v čele v boji za pokrok
a mír na celém světě. VO KSČ čítala 125 členů a kandidátů. Předsedou byl s. Tiele Emil.

118)
MNV i v tomto roce úspěšně realizoval volební program NF. Při rozvoji pracovní iniciativy občanů
uplatňoval myšlenky Velkého října jako symbol novodobých dějin.

V MNV pracovalo 7 komisí pléna, 3 pracovní aktivy rady a 3 občanské výbory. Rada MNV se sešla na
21 schůzích s průměrnou účastí 90%. Řídila se plánem práce a projednala veškerou problematiku
obce, zabývala se usneseními vyšších stranických a státních orgánů, sledovala činnost jednotlivých
komisí a zařízení NV.

Plénum NV se sešlo na svých zasedáních 6x, kde sledovalo činnost rady a jednotlivých komisí a
zabývalo se hlavními úkoly, které stály v popředí života naší obce.

119, 120)
Komise výstavby měla 7 poslanců, 4 členy z řad neposlanců a 3 aktivisty. Její činnost i v tomto roce
byla bohatá, vždyť vyřídila 294 písemností a to většinou pro naše občany. Dále se zabývala
dodržováním zákona č. 50/76 Sb., to je nový stavební zákon, technickým stavem budov a zařízení ve
správě MNV, plněním celoobecního závazku na úseku výstavby.

Jaká povolení byla vydána:
12 na postavení plotů
5 k vyhloubení studní
14 k postavení drobných staveb
15 k zhotovení odpadních jímek
14 k provedení stavebních změn na rodinných domcích
16 stavebních povolení na nové RD
5 ke stavbě garáží
12 povolení k rekonstrukci RD
10 novostaveb bylo kolaudováno
6 rekonstrukcí RD

Žádostí o přidělení stavebních míst bylo evidováno 21 a dalších 26 na výstavbu řadových RD.

Komise finanční sledovala plán a rozpočet NV, plnění vlastních příjmů, prováděla inventarizaci,
kontrolu hospodaření ve školních jídelnách, v Drobných provozovnách MH.

Komise místního hospodářství, bytová a dopravy byla ve své práci iniciativní. Sledovala práci v těchto
úsecích: drobné provozovny MH, povolování služeb prováděných občany (zednické, tesařské,
klempířské a jiné), sběr odpadových surovin, správa místního hřbitova, kanalizace, komunikace.

121)
Komise školská a kulturní ve svém důležitém poslání koordinovala činnost na poli kulturně
výchovného a společenského života v obci. Zvláště pak v tomto roce se zabývala přípravou oslav 60.
výročí VŘSR, zkvalitňováním názorné agitace, zabezpečováním nově čs. výchovné a vzdělávací
soustavy, zaváděním nových vyučovacích a výchovných metod do mateřských a základních škol, ale
také na oblast zlepšování životního a pracovního prostředí – pokračovala v soutěži o nejlepší úpravu
okolí RD.

Komise sociální a zdravotní spolupracovala s lékaři, zdravotní sestrou, aby měla přehled o lékařské
péči v naší obci. Obec má obvodního lékaře, dětského, zubního a ženského. Schvalovala peněžité
částky pro sociálně potřebné občany, prováděla návštěvy u přestárlých, sledovala hygienu
v obchodech, práci pečovatelek o přestárlé a nemocné občany. Komise si svým přístupem k vlastní
práci i lidem získal jméno i důvěru těch, kteří to skutečně potřebují.

122)
Komise ochrany veřejného pořádku projednala 35 přestupků. 9 přestupků postiženo finančně ve výši
celkem 1 650 Kčs, v ostatních případech bylo napomenutí. Jsou tu ještě někteří jedinci, kteří narušují
společenský nebo sousedský život. Hlavní náplní však bylo, jak těmto předcházet. Dále se zabývala
protipožárním zabezpečením, udržováním pořádku a zákonů v pohostinství a na zábavách, pohovory
s občany vracející se z výkonu trestu (5), na dodržování stanovených dopravních rychlostí. Komise tak
napomohla, aby společenský život, soužití občanů dosahovaly stále vyšších hodnot.

123)
Komise mládeže a tělovýchovy byla ustanovena od voleb, aby plnila důležité poslání pro všestranný
rozvoj naší mládeže. Měla 7 členů, z toho 3 poslance MNV, kteří dobře spolupracovali s TJ Sokol a
s SSM. Uspořádali tělovýchovné soutěže, sportovní soutěže ve stolním tenisu, odbíjené. Komise
hledala vhodné formy, aby získala co největší počet mladých lidí a ukázala, jak vhodnou formou lze
využít volný čas. Zvláště lze vyzvednout uspořádání novoročního turnaje v odbíjené za účasti VO SSM
Bolatice, SSM Juty Bolatice, SPO Borová, SPO Bolatice, JZD Budovatel, TJ Sokol Bolatice. Lyžařský
závod žáků 5. – 9. tříd v Beskydech ve Starých Hamrách.

Další pracovní komisí rady MNV byla komise jednotného systému branné výchovy obyvatelstva, která
řešila úkoly branného charakteru v místě obce. Starala se o výcvik branců, náplní branné činnosti
složek NF a žáků ZDŠ, přípravou obyvatelstva k civilní obraně. Každý náš občan je odhodlán bránit
svou vlast, a protože imperialisté ohrožují světový mír, musíme být připraveni hájit mír a naše
socialistické vymoženosti.

124)
Aktiv pro péči o rodinu a děti úzce spolupracoval s komisí sociální, navázal spolupráci se sociálními
pracovnicemi ONV. V některých případech byly navštíveny rodiny, aby péče o děti nebyla
zanedbávána.

Sbor pro občanské náležitosti měl bohatou činnost. 9 členů sboru se postaralo o hodnotné, životní a
společenské akty, které v nás zanechávají trvalý a hluboký dojem. Jsou výrazem duchovní péče naší
socialistické společnosti o člověka.

125)
Uzavřeno bylo 30 občanských sňatků, 25 novomanželů položilo kytičky k pomníku československých
tankistů. Vítání dětí do svazku obce bylo provedeno 6x. Pozváno bylo 94 dětí, přivítáno 84. Zemřelo
40 občanů a SPOZ uskutečnil 19 smutečních proslovů. Provedena byla beseda se snoubenci, beseda
s branci a nastávajícími vojáky, slavnostně předány 15letým občanské průkazy.

U příležitosti významných životních výročí bylo navštíveno 36 občanů, mezi jinými Anna Kretková,
Opavská č. 93 se dožila 95 let, Bedřiška Kramářová z ulice Svobody rovněž 95 let. V obřadní síni MNV
proběhly tři zlaté svatby – Blokešovi, Padoly 3, Ondrufovi Padoly 14, Kolarčíkovi Padoly 12.

V měsíci dubnu byly zvoleny na veřejných schůzích tři občanské výbory, ve kterých pracuje 50
občanů. Je to další doklad socialistické demokracie, aby na řízení a správě našeho zřízení se podílelo
co nejvíce našich občanů.

126)
Z jednání těchto občanských výborů vyplynuly dobré náměty pro další práci MNV. Týkaly se výstavby
komunikací, socialistickým soužitím občanů, ochranou životního prostředí, pomoc v akci „Z“ apod.

Kino MNV u příležitosti 60. výročí VŘSR v soutěži o největší návštěvnost na sovětské filmy bylo
vyhodnoceno diplomem a děkovným dopisem. Návštěvnost byla splněna na 105%, což činilo 22 400
osob a tržby byly splněny na 99,2%, což je 49 732 Kčs. Mimo pravidelný program bylo promítáno pro
myslivecké sdružení, žáky ZDŠ, Čs. svaz žen, Místní lidovou knihovnu, Dohlížecí výbor a Svaz čs.
zahrádkářů a ovocnářů.

127)
Drobné provozovny místního hospodářství ve svém složení oproti minulému roku nedoznaly změn.
Pracovaly zvýšeným úsilím na dokončení vlastního zařízení, které přispěje k dalšímu rozvoji
zabezpečování služeb pro naše občany. Za rok 1977 byla zaznamenána celkem tržba ve výši 3 395 639
Kčs, z toho od obyvatel 1 850 624 Kčs a od soc. sektoru 1 545 015 Kčs. Celkový zisk za rok 1977 činil
617 903 Kčs.

MNV se ve své politicko-organizátorské práci opíral o aktivitu a iniciativu poslanců, členů a aktivistů
NV, kteří pomohli zajišťovat plnění volebního programu NF za pomoci našich občanů. Celková
hodnota díla, která byla v letošním roce v obci vytvořena, představuje částku 8 mil. Kčs. Co všechno
bylo vybudováno, nám ukáže přehledný rozpočet hospodaření MNV.

128)
Hospodaření MNV
příjmy
daň zemědělská

33 892,-

daň domovní

119 985,-

daň z příjmu (vedl. prac. činnost)

8 574,-

poplatek ze psů

9 400,-

správní poplatky (Za drobné stavby do 10m2)

2 500,-

stavebnictví (za 4 stav. místa)

14 318,-

doprava

807,-

školství (stravné od žáků MŠ, ZDŠ)

237 453,-

kino

48 819,-

vnitřní správa

10 374,-

místní hosp. (nájem z budovy star. MNV)

15 233,-

poplatky za hřbitovní místa

4 840,-

příjmy z DP

56 575,-

dotace od ONV

457 900,-

kanalizace, komunikace

943 000,-

doplňkový odvod od DPMH

500 000,-

129)
výdaje
budova MNV (stavba dokončena)

608 425,-

ATÚ a pošta (stavba dokončena)

969 964,-

dílny DPMH (dokončeno)

45 083,-

MŠ (bude dokončena 1978)

490 477,-

vodovod Borová (dokončen)

180 063,-

kanalizace Bolatice-Borová

269 201,-

DPMH (další objekty)

203 347,-

komunikace Borová u zbrojnice

462 314,-

komunikace Borová u prodejny

263 986, -

komunikace ulice Svobody

314 052,-

nákupní středisko

255 880,-

ostatní vydání
doprava

13 161,-

MŠ – nové vybavení

47 375,-

ZDŠ

368 783,-

školní jídelny

700 536,-

130)
kultura

33 113,-

kino

35 693,-

požární ochrana

22 826,-

agitační stř., obřadní síň

3 824,-

civilní obrana

336,-

sociální péče

14 991,-

veřejné osvětlení

65 189,-

Stavby prováděné formou akce „Z“ si vyžádaly finančního nákladu o celkové výši 3 912 252 Kčs a byla
vytvořena hodnota díla ve výši 5 085 927 Kčs. Na těchto stavbách bylo brigádnicky odpracováno
16 800 bezplatných hodin. Okresním orgánům patří také uznání, že tak rozsáhlou výstavbu v naší obci
povolily. Tyto by se však nepostavily bez velké pomoci občanů a organizátorského úsilí funkcionářů
MNV.

131)
Středisková knihovna měla v tomto roce 10 poboček. Zájem a přirozená potřeba četby neustále
stoupají a proto knihovnictví plní své společenské poslání. V celém středisku se prováděla podle
plánu cirkulace knižního fondu. Kulturně výchovná práce byla zaměřena především na 60. výročí
VŘSR a 55. výročí vzniku SSSR. Bylo provedeno 8 výstavek knih, 2 besedy pro mládež, 2 soutěže „Za
vládu Sovětů“, 2 literárně hudební pásma, instalovány 2 výstavky pro Český svaz žen, pro děti besedy
a výstavky, rozhlasové relace.

Počet čtenářů v MK Bolatice 735 (mládež 361, dospělí 374). Počet výpůjček 25 632. V porovnání
s rokem předešlým je nárůst výpůjček o 1 000 ks.

Na nákup literatury pro MK a 10 poboček bylo rozpočtováno 68 tisíc korun. Celkový knižní fond činil
34 277 svazků, z toho v MK 10 761 svazků. Prostory stávající knihovny jsou nevyhovující, avšak
v příštím roce najde v nové budově MNV své místo.

132)
Další rozvoj kultury, politickovýchovné práce a společenský život v obci zajišťovalo Jednotné kulturní
středisko. Činnost byla řízena podle Jednotného kulturně výchovného plánu obce, který obsahoval
všechen kulturně výchovný a společenský život v obci. JKS provádělo vlastní akce a spolupracovalo se
společenskými organizacemi NF. Z nejdůležitějších lze jmenovat: 19 uspořádaných přednášek pro
širokou veřejnost, 2 koncerty dechové hudby, 4 výstavy (k 60. výročí VŘSR, výtvarné, literární,
dovedných rukou), 3 vystoupení profesionálních umělců z Prahy, vysílání pravidelných politickokulturních relací v místním rozhlase, organizační zajištění oslav v obci.

133)
Školství. Mateřské školy – Juta v Bolaticích navštěvovalo celkem 70 dětí. Ve výstavbě je další nová
budova pro dvě oddělení. Ředitelkou MŠ byla s. Bárová. Závod Juta se staral o provoz MŠ, údržbu a
vybavení. V MŠ je jídelna, která vyvařovala 120 obědů i pro MŠ při JZD Budovatel, a na Borové, kdy
bylo zapsáno 35 dětí. Ředitelkou byla s. Porubová. JZD Budovatel se postaral o doplnění zařízení a
provoz MŠ. MŠ spolupracovala se s občanským výborem a Dohlížecím výborem na Borové.

Děti z mateřských škol vystupovaly na MDŽ, MDD. Naše MŠ plní v současné době velmi důležité
společenské poslání. Připravují děti předškolního věku podle nové čs. výchovné vzdělávací soustavy
pro vstup do základní školy. Touto přípravou projdou všechny děti. Zaměstnané matky mají
zajištěnou péči, výchovu a vzdělání svých dětí.

134)
Základní devítiletá škola. Školní rok 1976/1977 byl zahájen ve znamení dalšího rozvoje čs. školství a
bylo zavedeno nové pojetí vyučování v 1. ročnících. Výchovnou práci školy zvýraznily významné
události, důležitá výročí roku. Na počátku školního roku to byly volby do zastupitelských orgánů všech
stupňů, oslavy VŘSR, vznik SSSR apod.

Národopisný soubor Borovanka přispěl svou činností ke kulturnímu dění v obci i v okrese. Vystoupil
na oslavách v obci i v okolí - na výjezdním zasedání ONV v Bolaticích, na Mírové slavnosti v Opavě, na
srazu pionýrů v Hradci nad Moravicí, výroční schůzi JZD Budovatel a jinde. Bohatou činnost měla také
PO SSM, která čítala 12 oddílů a 4 oddíly jisker. Pionýrský slib složilo 44 žáků.

135)
Mezi nejvýznamnější akce patřila branná soutěž „Partyzánský samopal“ a „Po stopách 1. čsl. tankové
brigády“. Pionýrské oddíly vedlo 9 pedagogických pracovníků a 12 studentů.

Do veřejně prospěšné práce se žáci a pionýři zapojili při sklizni okopanin, ve školce chuchelnického
polesí, při úklidu veřejného prostranství a okolí školy, pečovali o Památník rudoarmějců a čsl.
tankistů. Nasbírali 102 t odpadových surovin a odpracovali 2 842 hodin.

Na škole pracovaly a vyvíjely činnost tyto kroužky: odbíjená (uč. Labuda a Neuwirthová), národopisný
(uč. Šimečková), mladí ochránci přírody (uč. Složil), klub mladých čtenářů (uč. Neuwirthová), klub
sovětského filmu (uč. Neuwirthová). 8. třídy navštívily koncentrační tábor v Osvětimi, aby jim bylo
připomenuto nacistické běsnění za 2. sv. války.

136)
Zdravotnická péče byla prováděna prostřednictvím školního lékaře MUDr. Jiřího Pastrňáka, zubního
lékaře Jiřího Andrease, OÚNZ v Hlučíně – očkování a odborné prohlídky, zdravotnickou osvětu
prováděla sestra Okrouhlicová. Péče našeho socialistického zdravotnictví je na nejvyšší světové
příčce.

Školní družinu navštěvovalo 44 žáků ve dvou odděleních pod vedením s. vychovatelek Kolarčíkové a
Onderkové.

Sdružení rodičů a přátel školy splnilo své poslání, neboť také jeho vlivem vzrůstá spojení školy
s rodinou a jednotné působení školy a rodiny na žáky. Uskutečnily se 3 plenární zasedání, třikráte
třídní schůzky. Rodiče pomohli při stavbě velkého skleníku při ZDŠ, organizaci Dětského dne, finančně
podpořili plavecký a lyžařský výcvik a uspořádali tradiční rodičovský ples.

137)
Ve výchovně vzdělávací práci školy bylo dosaženo velmi dobrých výsledků. Na škole bylo celkem 472
žáků, chlapců 237, děvčat 235. Prospělo 234 chlapců (12 s vyznamenáním, 3 neprospěli) a 235 děvčat
(49 s vyznamenáním, všechny prospěly). Bylo zameškáno 15 919 hodin, na jednoho žáka připadlo 34
zameškaných hodin, neomluvených hodin bylo 6.

Učitelský sbor čítal 21 učitelů a 2 vychovatelky školní družiny. Ředitelem byl s. Jiří Fišer, zástupce s.
Ladislav Böhm.

138)
Juta, národní podnik, závod 10 v Bolaticích, hlavní podnikové ředitelství Dvůr Králové nad Labem. Rok
1977, druhý rok šesté pětiletky, byl pro závod v plnění výrobních úkolů náročný. Poptávka po
výrobcích z našeho závodu neustále stoupá. I přes skladovací prostory, stanovené úkoly závod splnil.
Na výstavbě nové přádelny, dvou nových hal pro skladové účely se pracovalo po celý rok. Pracující
závod, brigády socialistické práce, splnili socialistické podmínky, aby zvuk našeho závod, kvalitní
výrobky šly po celé naší republice i do zahraničí. Stranická organizace, ZV ROH, ZO SSM rozvíjely
masově politickou, kulturní a společenskou činnost a přispěly tak k obohacení kulturního a
politického života našich občanů.

139)
Již tradicí se stává pořádání významných kulturně společenských akcí – MDŽ, 1. máj, sportovní
soutěže, zájezdy do divadel, na hory, exkurze apod. Pracujícím závodu byla poskytnuta rekreace,
lázeňská péče, pro těhotné ženy a matky s malými dětmi veškerá zákonná opatření – zkrácená
pracovní doba, zákaz nočních směn, lékařská péče apod.

Plnění jmenovitých úkolů za rok 1977
plán

skutečnost

plnění

5 800 000

5 733 000

99,36%

pytle

ks

lněné zboží

ks

1 430

tech. konfekce

ks

30 634

šňůry

kg

400 000

422 589

105,65%

lana

kg

600 000

627 389

104,56%

prov. zboží

kg

1 478 000

1 511 359

102,26%

řemeny

m

1 523 000

1 535 064

100,8%

motouz

kg

29 030

140)
Hrubý obrat činil 135 309 000 Kčs, výroba zboží 132 077 000 Kčs, odbyt ve výši 129 313 000 Kčs,
hospodářský výsledek 19 062 000 Kčs.

V závodě pracovalo asi 340 osob, většina z naší obce. Velkou příležitost dostaly naše ženy, mohou
pracovat v závodě a péči o děti přenechat MŠ při závodě. Průměrný měsíční výdělek pracovníka bez
osobního ohodnocení činil 1 888 Kčs. Oproti minulému roku vzrostl o 2,4%. Závod Juta dobře
prosperoval pod vedením s. Tieleho Emila.

141)
JZD Budovatel se sídlem v Bolaticích kooperovalo další družstva a státní statky. 1. ledna
k ekonomickému celku přibyl státní statek Moravec, hospodářství „Kafárna“ v Bohuslavicích, JZD
Závada, Bělá, Hůrky. Středisko JZD Bolatice řízené ing. Kašingem je zaměřeno na rostlinnou i
živočišnou výrobu. Splnění dodávkových úkolů bylo pro nepřízeň počasí velmi obtížné, přesto však
byly úkoly splněny.

Dosažené výsledky rostlinná výroba - pšenice 217 ha v roce 1976, v roce 1977 zaseto 494 ha, výnos
na ha 40,37q. Ječmen 339 ha, výnos 30,59 q, cukrovka 147 ha, výnos 320 q, kukuřice na siláž 122 ha,
výnos 260 q. Těžká mechanizace se v rozmoklé půdě těžko pohybovala, ale um a fortel našich
zemědělců zdolal i tuto nepřízeň počasí.

142)
Živočišná výroba.
produkce hov. masa v q

1 635

přírůstek hov. masa na den

0,75 kg

produkce vepř. masa v q

1 112

přírůstek vepř. masa na den

0,51 kg

počet odchovaných selat

3 085 ks

tržby rostlinné výroby v Kčs

1 516 000

tržby živočišné výroby v Kčs

5 065 000

tržby ostatní

401 000 Kčs

počet stálých pracovníků

87

průměrný měsíční příjem

2 350 Kč

stav hospodářského zvířectva
krávy 583 ks

jalovice 129 ks

prasnice 45 ks

kanci 1 ks

telata 131 ks

Středisko hospodařilo na 1 462 ha zemědělské půdy, z toho 1 362 orné půdy. Zemědělství se dostalo
na úroveň průmyslu, má dostatek pracovních sil i odborných pracovníků.

143)
Plnění plánu v celém ekonomickém celku bylo následující.
zrniny zasety na ploše

1 922 ha

brambory na

71 ha

krmné plodiny

753 ha

kukuřice

341 ha

olejniny

246 ha

cukrovka

325 ha

tráva na seno

12 ha

zelenina

6 ha

celkem

3 340 ha

Sklizeno v % - pšenice 102%, ječmen 78%, řepka 101% a oves 74%. Dodávka obilovin překročena o
1 000 q. Ekonomické výsledky v % - tržní produkce 104%, rostlinná výroba 100%, živočišná výroba
102%, přidružená výroba 100%.

144)
JHR – soukromé zemědělství. V letošním roce jednotně hospodařící rolníci (jsou to však většinou
kovozemědělci, neboť nad 2 ha jsou již jen 3 závody) hospodařili na 64,8 ha a měli tento úkol.

plán

skutečnost

splněno

maso

130 q

202 q

154%

mléko

87 000 l

99 900 l

108%

vejce

11 000 ks

11 973 ks

108%

obilí

77 q

74,5 q

96%

brambory

30 q

-

-

cukrovka

-

400 q

-

29 ks

drůbež 2 250 ks

počet hospodářských zvířat
skot 72 ks

krávy

slepice 2 000 ks

koně 3 ks

prasata 63 ks

prasnice 4 ks

husy, kachny, krůty 250 ks

145)
Společenské organizace Národní fronty se plně postavily za splnění nových úkolů a programu KSČ a za
plnění volebního programu NF. Rozvíjely svou zájmovou činnost pro uspokojení zájmu občanů. Místní
výbor NF pravidelně 1x za dva měsíce svolával předsedy společenských organizací, 2x za rok se sešla
rada národního výboru s místním výborem NF, kde řešily společný postup zabezpečování úkolů v akci
„Z“ a kulturně společenských akcí.

Závazky, které si organizace daly – pro akci „Z“ a pro vlastní akce – byly splněny. Členové výborů
společenských organizací jistě zasluhují pochvalu za vedení organizací, za záslužnou dobrovolnou
činnost, která má důležitý celospolečenský význam.

146)
V naší obci pracovaly tyto společenské organizace a organizovaly akce:
TJ Sokol – předseda Duda A. Soutěž kopané 1. mužstvo získalo 10. místo, dorost 5. místo, žáci 4.
místo. Šachový oddíl – okresní přebor – 1. místo. Odbíjená 1. místo. Kulturní činnost – sportovní
slavnost za účasti družebního sportovního klubu z NDR – Batzendorf. 4 zábavy, 2 přednášky a besedy.
V akci „Z“ členové odpracovali 60 hodin, v zemědělství 150, na vlastních akcích 320 hodin.
Organizováno je 320 členů – nárůst o 40 členů.

Český svaz ovocnářů a zahrádkářů – předseda s. Michalík. 18. 3. bylo právě 20 let založení organizace,
která v prvním roce čítala 28 členů a k 31. 12. 1977 již 192 členů. Činnost byla velmi bohatá.

147)
Za 20 let se konalo 218 schůzí, 42 členských, 55 rekreačních zájezdů, 37 společenských večírků, zábav,
vinobraní, 102 přednášek a filmových představení, 11 výstav ovoce, zeleniny, květin a kaktusů. Bylo
zajištěno 9 800 ks ovocných stromků, 1 910 ks angreštu, 900 ks rybízu, 500 ks okrasných stromků,
3 500 jahodníkových sazenic, 40 ks vinná réva, 100 ks malin, 331 q vápna, 105 q rašeliny, 25 q
brambor, 2 q petrušky, 100 vázanek lýka, 1 330 ks hmyzolapek. ČSOZ se plně zapojil do programu
rozvoje obce a své organizace, zajišťoval výsadbu stromů, keřů, květin. K 1. 9. 1970 bylo 9 799 ks
stromů a 3 000 ks bobulovin dle provedeného sčítání. Za poslední dva roky bylo na státní nákup
dodáno 1 353 kg angreštu, 1 555 kg rybízu, 2 602 kg jablek a hrušek, 1 306 kg třešní, 90 kg česneku.
Za poslední dva roky odevzdali 22 662 kg železného šrotu, 1 156 kg papíru a 86 kg textilu. Cílem členů
vždy bylo, aby naše byla ještě krásnější.

148)
Svazarm – předseda s. Sněhota Josef, 56 členů. V činnosti byly kroužky – střelecký, radistický,
modelářský, kynologický, dechovka mladých, masově branné sporty. Organizováno – Dukelský závod,
krajský přebor 4 členové. Karel Herudek 1. místo v oblasti Moravy v soutěži kynologů. Brigádnická
činnost na areálu 750 hodin, v akci „Z“ 100 hodin a v JZD 50 hodin. 11. září 1977 při celostátních
dožínkách v Olomouci náhle zemřel Teodor Šoltys, nynější kapelník mladé dechovky a dlouholetý
kapelník dechové hudby v obci.

149)
Český svaz žen – předsedkyně s. H. Drozdová, organizace čítala 65 členů. Uspořádala kurz pletení, šití,
lékařskou přednášku. Členky odpracovaly 350 hodin na akci „Z“, na senoseči. Cvičení žen vedla
v tělocvičně ZDŠ s. uč. Neuwirthová.

Socialistický svaz mládeže – předsedkyně s. Kasperová Vilma, počet členů 25. V kulturní činnosti
uspořádal přednášky na téma „Starověké osídlení Opavska“, kulturní večery, politické aktuality,
táborové ohně. Sportovní činnost – turnaje ve stolním tenisu, volejbalové za účasti Kravař, Štítiny.
Dobrá byla spolupráce s PO SSM – 9 členů bylo instruktory. V brigádnické činnosti pomohli svazáci
MŠ na Borové, při výstavbě budovy MNV a v JZD.

150)
SPO – Svaz požární ochrany na Borové – předsedou byl s. J. Hluchník. Od založení uplynulo 50 let.
Tehdejší Henneberky vypadaly úplně jinak. Domky dřevěné, lesy sahaly až dovnitř vesnice, kolem
obilí. 2x téměř úplně vyhořely. Proto občané – bylo jich roku 1927 8 – založili hasičský sbor. Roku
1930 bylo již 35 členů. K 31. 12. 1977 čítal 140 členů. Mezi zakladatele patřili Liška Jan, Theuer R.,
Hacan Metoděj, Michalík Ad., Theuer J., Liška A., Řehánek Jiří a Konda P. Požárníci vedli sbor ku
prospěchu svému a celé obce, cvičili se, vyhrávali soutěže, kulturně a společensky se bavili a dovedli
postavit i nádhernou zbrojnici a zkrášlit svou Borovou.

151)
Myslivecké sdružení – předseda Hrubý Radomír. 18. 6. 1977 organizace sloučena s Dolním
Benešovem se sídlem v Dolním Benešově. Po sloučení čítala 64 členů. Uspořádalo: oblastní výstavku
loveckých psů, vysázení 3 000 ks stromků, výchovná činnost k ochraně přírody. V letošním roce se
poprvé nestřílel zajíc, byl proveden odchyt živých 38 ks na export, bažantů uloveno 180 ks. E.
Michalík zastřelil v Křeménkách divočáka o váze 80 kg. Členové odpracovali bezplatně 2 050 hodin.

Dále své úkoly dobře splnily organizace SPO v Bolaticích (předseda s. Stuchlík E.), Český svaz včelařů
(předseda s. Vitásek Adolf), Český svaz invalidů (předseda s. Vaga B.), Svaz čsl. –sov. přátelství
(předsedkyně s. Sněhotová) – organizace prostřednictvím svých členů své úkoly a závazky splnily.

152)
Založení Borové. Uplynulo 200 let od jejího založení. Historické prameny uvádějí, že byla založena
roku 1977 jako dřevařské osídlení pro dřevaře. Dříve se Borová jmenovala Henneberky, po jménech

bratří Hennů, kteří zde bydleli. Až do roku 1895 to byla samostatná obec. V témže roce byla přidělena
k Bolaticím.

Vesnice měla zpočátku 20 domků a hospodu, v roce 1945 měla 90 domků a v současné době 150.
Lesy poněkud ustoupily, ale vyrostly zde pěkné rodinné domky, kanalizace, silnice, MŠ, nový
zbrojnice, obchod, vodojem. Lidé jsou spokojení, mají vysokou životní úroveň. Spojení s okolními
městy Opavou, Ostravou je autobusy. Funkcionáři SPO jsou aktivní, a proto jsou zastoupeni v MNV.

153)
Počasí roku. Měsíc leden nebyl tak chladný, ale bohatý na sněhové srážky. V únoru byly teplotní
výchylky, zatímco v první dekádě bylo naměřeno až -9°C, srážek spadlo nad normál. Druhá polovina
se projevila s teplotami nad 0°C, hojnost tání a také srážek. 24. 2. vystoupila řeka Opavice z břehů.
V měsíci březnu mírné počasí, teplota +10°C, deštivo. 4. 3. zaznamenána bouřka a současně
v Rakousku zemětřesení. V druhé dekádě bylo i -15°C. 28. 3. ve 20 hodin byla velká bouře, pak nastal
zlom počasí, začal padat sníh a teplota -5°C. Pomrzly meruňky. Na konci března mrazy ustoupily. 6.
duben – přílet čápů a čejek.

154)
Velikonoce byly bílé. 9. 4. napadlo sněhu na 15 cm, teplota kolem 0°C, sněhové pluhy odhrnovaly
těžký sníh. V pondělí ráno až -8°C, přes den se rtuť teploměru vyhoupla na +20°C a sníh byl pryč. Do
konce dubna nastalo deštivé počasí s teplotami až +17°C. 1. 5. naměřeno 22°C. Počátek května
poměrně teplý, konec chladný a deštivý. Počátek června deštivý, Medardova kápě však netrvala
dlouho. Nastaly slunné, horké dny. Měsíc červenec byl vrcholem léta, teploty 30°C, bouřky. 3. srpna
vylita Opavice – povodňová pohotovost. Do Háje ve Slezsku zastaven provoz. V polovině srpna
započaly žně, počasí nastalo chladné a deštivé.

155)
Pěkný počátek září umožňuje dokončení žní. Teplota až 27°C. Druhá polovina září opět deště. 18. 9.
prší již třetí den a čtvrtý se Opavice vylila z břehů. V měsíci říjnu velké změny teplot. Naměřeno až
25°C – polní práce pokračují rychle. Rovněž i v listopadu naměřeno 15°C. 28. 11. napadl první sníh a
slabě sněžilo celý den. Prosinec kontrasty teplot – sníh, mráz, -10°C, na Vánoce +10°C. Poslední den
v roce sněžení, vítr, 0°C. Počasí roku bych hodnotil jako plné zvratů, rychlých změn počasí, intenzivní
proudy měnily, způsobovaly povětrnostní a teplotní změny.

156)
Zajímavé údaje. Počet obyvatel 3 800. Katastr obce 1 319 ha zemědělské půdy. Pobočka státní
spořitelny 2 650 vkladních účtů ve výši 18 635 000 Kčs, sporožirové účty ve výši 250 000 Kčs. Říká se,
že někteří jsou milionáři. 450 účastníků pravidelně spoří. 273 výpůjček – vyrovnaně, účelově
doplňkové hodnota 1 638 000 Kčs. Odpis na novomanželské půjčky 72 000 Kčs. 5 000 občanům byly
poskytnuty půjčky. Některá rodina má i 40 výherních vkladních knížek. Pošta má 12 zaměstnanců.
1 461 občanů je předplatiteli tisku. Rudé právo 168, Nová doba 2, Lidová demokracie 3, Nová
Svoboda 318, Nová mysl 5, Zemědělské noviny 41, Týdeník aktualit 7, Život strany 9, Tvorba 11,
Tribuna 8, Svět socialismu 13, Katolické noviny 121.

157)
Měsíčně se vyplácí důchody 744 občanům, vyplaceno 7 776 000 Kčs. V rámci inkasa měsíčně pro
1 219 rodin se ročně vybere 1 080 000 Kčs.
faktury za elektřinu

2 350 případů

faktury kominické

790 případů

evidence rádií

824 ks

evidence televizí

885 ks

tržba za pošt. známky

97 000 Kčs

přijatých poukázek

18 682 ks

vyplacených poukázek

5 535 ks

počet telefonních hovorů

220 317

místních hovorů

112 000

státních hovorů

208 317

přijatých telegramů

616

doručených telegramů

1 272

přijatých balíků

3 277

doručených balíků

5 971

dopisů

216 400

158)
Sázková služba
sportek

10 400 ks

sázenek

240 ks

mates

1 700 ks

Pro 200 občanů poukázkové bony.

159)
Závěr. Co znamenal rok 1977 pro našeho občana? Velmi vysokou životní úroveň, kulturní i
společenské vyžití podle zájmu, práce i zábavu v míru. Ten, kdo dovede ocenit obrovské úsilí
socialistického společenství za tyto velké hodnoty, poctivě přiložil ruku k dílu pro blaho naší obce i
pro šťastný život naší generace.
předseda MNV
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165)
Světové a vnitropolitické události jsou sledovány našimi občany v rozhlase, televizi i tisku. Kriticky
jsou posuzovány jednotlivé události, zvláště vůči jednání kapitalistických států.

Rok 1978 byl ve znamení 30. výročí vítězství pracujícího lidu, 60. výročí vzniku našeho státu a 10.
výročí zákona o federaci. Hodnoceny byly výsledky budování naší socialistické společnosti. Za tuto
dobu bylo dosaženo velmi dobrých výsledků a vzrostla životní úroveň našeho lidu. Orientace naší
zahraniční politiky byla zaměřena na vytváření a rozvoj mírových vztahů se všemi zeměmi světa,
pokud tyto mír potvrzují a za něj bojují.

166)
Klid na Blízkém východě je neustále narušován řinčením zbraní v Izraeli. Zásahem USA bylo navázáno
jednání mezi Egyptem a Izraelem o mírovém urovnání sporu. Arabské státy se distancovaly od tohoto
jednání, protože bylo namířeno proti nim samotným.

JAR a Rhodesie neustále pronásledují barevné domorodé obyvatelstvo. I přes varování OSN, rasisté
brutálně týrají toto obyvatelstvo. Také ve střední Americe nastaly nepokoje. Lid se bouří proti
diktátorům a proti vykořisťování. Po dvouletém mírovém budování Vietnamské socialistické republiky
snaží se o narušení Čínská lidová republika.

167)
Shromažďuje na hranicích Vietnamu vojska a napadá mladou republiku, že ohrožuje Čínu (Čína má
necelou miliardu obyvatel a Vietnam 14 800 000).

Sovětský svaz i USA vyslaly vesmírnou sondu k Venuši. První poznatky jsou již známy. Je obklopena
silnou vrstvou atmosféry a teplota se pohybuje nad 100°C.

Sovětský svaz vyvinul velký tlak na západní státy při projednávání otázky odzbrojení. Bilaterální
jednání s USA mělo úspěch. Neustálý boj SSSR a socialistických zemí za světový mír přináší
každoročně více naděje, reálnou budoucnost na udržení světového míru.

168)
Práce VO KSČ v naší obci se zaměřila na všechny úseky života našich lidí, aby tento byl bohatší a
plnější. Vycházela z usnesení vyšších stranických orgánů a vlastních potřeb rozvoje naší obce na
jednotlivých úsecích. Řídila činnost a dávala náplň masově politické práce při zajišťování jednotlivých
významných výročích a oslavách. Výbor VO KSČ se během roku sešel 26x, členská schůze 12x, dále
pak byly svolány 3 veřejné schůze strany. Bylo získáno 9 kandidátů strany k vojenským útvarům a 14
do ZO KSČ a VO KSČ.

Na úseku ideologické práce byla věnována pozornost práci SSM, ateistické výchově, Sboru pro
občanské záležitosti.

169)
Na úseku ekonomiky se řešily otázky plnění plánu zemědělské výroby v JZD a u JHR, v Drobných
provozovnách MNV a závodu Juta. Řešeny byly otázky obchodu, služeb, dopravy, školství,
projednávána byla práce společenských organizací a MNV. Aktivní činnost VO KSČ si získává důvěru a
respekt našich občanů. Vedoucí úloha strany tak má své historické opodstatnění.

Vesnická organizace čítá 29 členů a 1 kandidáta. Registrováno je k 31. 12. 1978 75 členů a 6
kandidátů. Celkem je tedy v naší obci 121 komunistů.

170)
Práce MNV. Při realizaci volebního programu MNV a NF bylo dosaženo znovu nových úspěchů. Ve
všech oblastech se NV opíral o činnost orgánů NV, aktivní poslance a společenské organizace.

Plénum NV se sešlo 6x, účast poslanců byla velmi dobrá, účast občanů – v průměru 70 – na počet
obyvatel není dostačující. Plénum projednalo veškeré otázky, které se týkaly života obce, seznámilo
občany s výsledky práce na jednotlivých úsecích, zvláště pak s výstavbou obce. Usneseny byly
připomínky k některým občanům na úseku péče o okolí a výsadbu zeleně u rodinných domků, na
znečišťování cest a příkopů, lesa, na volné pobíhání drůbeže a psů.

171)
Dalším problémem bylo získávání stavebních míst pro individuální výstavbu rodinných domků. Uvnitř
obce bylo 52 míst. NV naráží na nepochopení ze strany majitelů proluk.

Rada MNV měla v roce 1978 19 pravidelných zasedání při průměrné účasti 90% svých členů. Byly
projednány úkoly dle plánu a 134 organizačních záležitostí, zprávy komisí pléna NV, činnost
Jednotného kulturního střediska, knihovny, hospodaření Drobných provozoven, plněním
celoobecního závazku v akci „Z“, prováděla opatření při zajišťování úkolů na úseku výstavby obce.
Politicko-organizátorská a výchovná práce NV se odrazila v úspěšné realizaci na úseku výstavby,
společenského a kulturního života.

172)
MNV získal lokalitu na výstavbu 64 domků v řadové výstavbě – Ratibořská ulice po levé straně
k výjezdu na Borovou. O výstavbu podalo žádost 42 občanů. V tomto roce se prováděla příprava –
inženýrské sítě, osvětlení, kanalizace, cesta apod. Dalších 19 žádostí bylo evidováno pro trvalou
výstavbu sólo-domků.

V tomto roce MNV prováděl tuto výstavbu formou akce „Z“: výstavba MŠ – finanční náklad 2 346 tisíc
Kčs, dokončení MŠ (87 000), objekt Drobných provozoven (414 000), kanalizace (83 000), sklad
požární techniky (130 000). Finanční náklad staveb v akci „Z“ činil 3 038 000 Kčs a byla vytvořena
hodnota díla 3 382 000 Kčs.

173)
Z prostředků technické vybavenosti rodinných domků (TVRD)bylo provedeno zpevnění komunikací za
345 000 Kčs a kanalizace na ulici Luční (289 000). Byla zpevněna cesta a plocha ve sběrně surovin,
finanční náklad 100 000, asfaltový koberec na Borové 697 000 Kčs. V ZDŠ provedena údržba zařízení
(200 000), oprava v budově staré školy 20 000 Kčs.

Celková hodnota na úseku výstavby obce v tomto roce činila 5 484 000 Kčs. Od začátku volebního
období bylo vybudováno dílo v hodnotě 12 141 000 Kčs.

A to hovoří samo za sebe. Naše obec den za dnem roste, je krásnější. Toho by si měli vážit všichni ti,
kteří se doposud nenaučili objektivně dívat kolem sebe a měli by přiložit ruku k dílu všichni ti, kteří
vidí jen své a pro společnost nic.

174)
Pro dokreslení práce MNV uvádím přehled příjmů a výdajů v Kčs.
příjmy

rozpočet

zaplaceno

daň domovní

126 000

119 281

daň zemědělská

34 000

33 561

poplatek ze psů

8 000

7 600

správní poplatek

5 000

4 193

stravné (jídelny)

285 000

ZDŠ 82 648
MŠ 90 376

kino

50 000

57 464

vnitřní správa

10 000

11 728

hřbitovní místa

4 000

2 080

za nájem objektů

18 000

20 406

stavební místa

17 000

21 000

DPMH

56 000

53 558

MH – odvod

80 000 m(zakoupen nákl. automobil a na výstavbu DP)

globální dotace od ONV

193 000

přechodná výpomoc na daně JZD

44 000

na zaplacení úroků z úvěru

15 000

na akci „Z“

1 238 700

175)
výdaje
vodní hospodářství

2 772,-

doprava

13 398,-

ZDŠ

193 134,-

školní jídelny

268 981,-

kultura

24 189,-

příspěvky JKS

5 000,-

příspěvky MLK

5 000,-

soubor Borovanka

3 700,-

regály knihovně

63 500,-

kino

35 172,-

požární ochrana

31 254,-

správa NV

267 845,-

pro důchodce

18 000,-

veřejné osvětlení

73 819,-

akce „Z“
nákupní středisko

2 345 321,-

MŠ – dokončení

86 900,-

stavby DP

413 634,-

kanalizace

82 566,-

hasičská zbrojnice

129 255,-

V rámci TVRD komunikace

282 379,-

sběrna od. surovin

100 000,-

Borová – silnice

112 000,-

údržba ZDŠ

200 000,-

176)
U MNV pracovaly komise finanční, výstavby a plánování, sociální a zdravotní, školská a kulturní,
mládeže a tělovýchovy, místního hospodářství, bytová a dopravy, péče o rodinu, jednotného systému
branné výchovy obyvatelstva.

Komise byly aktivním pomocníkem NV při plnění volebního programu a při naplňování a realizaci
všech potřeb občanů.

Komise finanční projednala návrh rozpočtu, zabývala se jeho plněním, kontrolovala činnost drobných
provozoven, plněním volebního programu v akci „Z“, ale také se musela zabývat plněním inkasa daní
z příjmu obyvatelstva, projednávala žádosti o prominutí daně domovní.

177)
Usměrňovala a kontrolovala čerpání rozpočtu na jednotlivých kapitolách, ve školních jídelnách, JKS.
Výkupní ceny za pozemky činily 6 Kčs za 1 m2, za výkop stromoví – jabloň 203 Kčs, hrušeň 203 Kčs,
třešeň 60 Kčs, slivoň 82 Kčs, stáří stromoví asi 18 let.

Komise sociální a zdravotní se postarala nejen o hygienu v obchodech a pohostinstvích, o rozdělení
příspěvků pro důchodce (3 000,-) pro zlepšení životní úrovně, ale také uskutečnila zájezd pro
důchodce do Kroměříže a Olomouce, lékařskou přednášku s filmem, zajistila dva poukazy na dětskou
rekreaci pro nepracující důchodce. Byly schváleny příspěvky na pečovatelskou službu.

178)
Poslání a náplň sociální a zdravotní komise byla naplněna také ve spolupráci s komisí péče o mládež,
s ČČK, v propagaci zdravotnické osvěty.

Komise péče o rodinu a děti provedla návštěvy v rodinách, kde to bylo nutné. Jednalo se o 1 rodinu.
Spolupracovala s dětským lékařem, sociální komisí. Pravidelné schůze byly naplněny projednáváním
otázek pro zajištění lepších podmínek pro rodiny s dětmi. Byl zajištěn byt, místa pro děti do zvláštních
škol a také vyřízení přihlášek žáků do učňovského školství a středních škol.

179)
Komise výstavby a plánovaní má rozsáhlou činnost, protože výstavba naší obce je skutečně velká, tak
jak ukázal uvedený rozpočet NV. Komise zasedala 13x s účastí 77%. Podílela se na plnění volebního
programu přímo svou účastí na jednotlivých stavbách, propagací a spoluprací s dalšími orgány.
Komise projednala 269 písemností. Bylo uděleno 16 stavebních povolení na výstavbu RD, 18 povolení
na opravu RD, 3 povolení na stavbu garáží a hospodářských budov. Odborem výstavby byly
provedeny 3 kolaudace novostaveb, 11 přestaveb RD, komisí výstavby povoleno 9 stavebních změn, 9
drobných staveb, 13 oplocení, 3 studny, 4 žumpy. Je evidováno 33 žádostí o řadovou výstavbu RD a
12 žádostí o přidělení stavebních míst pro individuální rodinnou výstavbu.

180)
Na úseku akce „Z“, jež je součástí náplně volebního programu NF, byly stanovené úkoly pro rok 1978
úspěšně splněny.

Komise místního hospodářství, bytová a dopravy se sešla 12x se 76% účastí. Podílela se na
zabezpečování služeb pro obyvatelstvo, zkvalitňování a rozšiřování skládky, ošetřováním ovocných
stromů, okrasných keřů, kanalizací. Kontrolní funkce byla uplatněna u zařízení DPMH. Projednáno
bylo 1 odvolání o přidělení bytu.

Komise mládeže a tělovýchovy zaměřila svou činnost na aktivizaci sportovní, branné a turistické
spolupráce s mládežnickými složkami – VO SSM, z Juty a JZD a také JKS. Například byl uspořádán
novoroční turnaj v odbíjené, další pak ve stolním tenise, zájezd na Dukelský památník, turistické a
branné závody na počest 33- výročí osvobození naší republiky. Komise však také organizovala brigády
s mládeží v rámci plnění volebního programu na nákupním středisku, organizovala jarní úklid, Hovory
s mládeží.

181)
Komise JSBVO vedla občany ke správnému chápání obrany své vlasti prostřednictvím školení.
Zabývala se výcvikem branců, kde jednotliví branci dosáhli velmi dobrých výsledků. Spolupracovala se
ZDŠ, kde rozvoj branné činnosti je na vysoké úrovni a je také součástí školních osnov. Turistika a
branné prvky jsou pro mladé přitažlivé a do života jim přinášejí zdraví a radost.

182, 183)
Sbor pro občanské záležitosti při MNV zajišťoval úkoly ze svého poslání, ale i mimořádné události,
které se týkaly občanského života v obci. Komise měla 11 členů a scházela se pravidelně podle plánu.
Kulturní pořady k Vítání nových občánků připravovala ve spolupráci s MŠ. Smuteční řečník se
zúčastnil 7 pohřbů. Byly připraveny slavnostní svatební obřady, důstojně zajištěny všechny
následující, o čemž svědčí péče NV o naše občany od narození až po úmrtí.

provedeno

pro

další účast

vítání do života

6x

87

329

vítání do 1. tříd

1x

66

384

předání OP

1x

62

29

besedy s branci

2x

37

8

besedy se snoubenci

2x

41

15

občanské sňatky
životní jubilea

40

občanské pohřby

2

ostatní církevní

19

39

1 755

43

1 935
87

19

4 750

53 žáků ZDŠ složilo slib Jisker u příležitosti oslav VŘSR. Nepotěšitelná skutečnost je ta, že v naší obci
bylo potvrzeno 6 rozvodů. Zlatou svatbu oslavili manželé Benešovi z ul. Svobody, Herudkovi z ul. 1.
máje a Herudkovi z ul. Družstevní.

MNV má pěknou svatební síň v budově národního výboru. Počítá se s výstavbou smuteční síně.
Bohatá činnost SPOZ si získává u občanů vážnost a důvěru.

184)
Středisková knihovna prováděla centrální nákup knih pro všech 10 poboček. Bylo nakoupeno a
zpracováno 3 050 knih za 62 500 Kčs, časopisy byly proplaceny částkou 12 259,-. V Bolaticích bylo 793
čtenářů, z toho 418 mládež, kteří vypůjčili 28 709 svazků.

Kulturně výchovná práce knihovny byla zaměřena na propagaci knihy, ke všem jednotlivým výročím,
oslavám a jiným kulturním a společenským akcím. Jmenujme 30. výročí Vítězného února, 35. výročí
úmrtí J. Fučíka, 35. výročí bitvy u Stalingradu, 61. výročí VŘSR. K těmto a ostatním výročím roku bylo
uskutečněno 23 besed, jako např. Občan Brych pro SSM, literární hudební pásmo pro ČSŽ, beseda o
knize „Můj život s J. Fučíkem“ pro ČSŽ, 13 besed pro žáky ZDŠ, k VŘSR, MČSP.

185)
Knihovna instalovala 22 výstavek v knihovně a u příležitosti konání veřejných schůzí a společenských
organizací NF. Potřeby čtenářů v nové knihovně lze plně uspokojovat a k tomu směřuje práce MLK.

Kino MNV navazovalo na bohatou tradici a zajišťování hodnotných filmů pro diváka, ale i promítání
filmů pro jednotlivé složky v obci, pro Klub přátel sovětského filmu z řad mládeže i dospělých. Přes
své, dnes již malé prostory, místní kino splnilo i v tomto roce své poslání.
186)
Všechny ukazatele plánu byly splněny. V našem kině se promítlo 210 filmových představení a
návštěvnost byla 52 500 občanů a příjem ze vstupného činil 57 469 Kčs.

Jednotné kulturní středisko pro své cíle, velké úkoly a nezastupitelné poslání při formování našeho
občana v rozvinuté socialistické společnosti se při své práci opíralo o Hlavní směry kulturně výchovné
činnosti v okrese a Jednotného kulturního plánu obce. Tyto úkoly jsou plněny, i když pro jejich
zajišťování se vynaložilo velké úsilí a návštěva občanů tomu neodpovídala. Jednalo se hlavně o
přednášky, besedy jak pro občany, tak i společenské organizace NF. Také naše obec nemá dostatečný
kulturní stánek, ale který bude zařazen do výstavby v příštích letech.

187)
Politická, kulturně výchovná práce byla změřena k výchově nového člověka. Využito bylo všech
významných výročí roku a pravidelných relací v místním rozhlase. Zvláště lze vyzvednout přednášky
Opavsko a Únor 1948, Mladí očima lékaře, pořádání literárních večerů. Z kulturních akcí pak koncert
dechové hudby JKS, vystoupení profesionálních skupin jako Bukanýrů, pořady pro mládež „Kultura
mládeži“, kde vystupují v divadelních, literárních a hudebních pořadech profesionální umělci.

188)
Celkem v obci proběhly za tento rok tyto vzdělávací akce – kurzy a přednášky.
Marxistická filozofie

1 kurz

65 účastníků

Proletářský internacionalismus

1

120

Ateismus

1

30

Etika

1

120

Politika KSČ

4

481

Věda a technika

3

239

Kurz hudební výchovy

3

12 absolventů

Kurz taneční výchovy

1

48 absolventů

Výchova k rodičovství

1

150 účastníků

Dechová hudba

1 soubor

20x hrál

Na všech oslavách v obci, ale i v jiných vesnicích, uspořádala koncerty.
Rytmický a hudební soubor

1 soubor

4 vystoupení

Lidových písní a tanců – Borovanka, která propaguje lidové tance a písně našeho Hlučínska, a
uchovává tak lidové tradice. JKS uspořádala 1 výstavu, měla 150 účastníků, a 6 koncertů s 1 170
účastníky.

189)
Tanečních a lidových veselic bylo uspořádáno společenskými organizacemi 51, kterých se zúčastnilo
9 998 občanů. JKS vybralo na svých uspořádaných akcích vstupné za 28 961 Kčs, z finančního
rozpočtu obdrželo 3 000 Kčs.

Závěrem je třeba říci, že JKS přispělo k obohacení kulturně politického života a společenského života
v obci. Je také nutno vyzvednout spolupráci s lidovou knihovnou, mládežnickými organizacemi, kde
středisko podporovalo i turistiku a sportovní činnost mládeže, jako již zmíněné turnaje v odbíjené a
stolním tenise. Někdy však se postrádala na jednotlivých akcích větší účast a i účast střední a starší
generace.

190)
Školství. V naší obci byla věnována velká pozornost otázkám školství. Byla dokončena a slavnostně
zahájen provoz v MŠ Juta v dalším oddělení, zaváděl se nový projekt čs. výchovně vzdělávací soustavy
v MŠ a ve třetím ročníku ZDŠ a v učňovském školství. MŠ jsou nové a moderně vybavené. Kapacita
180 míst je ještě nedostačující. 4 oddělení jsou pod patronací závodu Juta a 1 oddělení pod JZD
Budovatel na Borové.

Žáci ZDŠ zásluhou pedagogických pracovníků byli dobře připraveni pro budoucí povolání. Prospěch na
škole je velmi dobrý, rok od roku roste zájem o pokračování ve studiu na vyšších školách. Stále se
projevuje nedostatek učeben. O způsobu rozšíření ZDŠ se jedná, má se začít s výstavbou. Začátkem
tohoto školní ho roku nastoupil do funkce ředitele školy s. Novák Vilém z Opavy.

191)
Výchovná činnost školy byla zaměřena tak, aby žáci vlastními činy dokázali, že mají rádi naši
socialistickou vlast. Sledovali plnění volebního programu, zúčastnili se Národních směn, zapojili se
úprav v okolí školy, pomníku padlých Rudoarmějců a čs. tankistů, výsadby stromů, sběru odpadových
materiálů a léčivých bylin.

K jednotlivým výročím roku byly na škole ale i v obci uspořádány oslavy, na které žáci pod vedením s.
učitelů připravili kulturní program. Jednalo se o oslavy VŘSR, 30. výročí Února, MDŽ, k 33. výročí
osvobození naší vlasti, MDD a dalších. Žáci jsou zapojeni do sportovních a zájmových kroužků.

192)
V tomto školním roce pionýrská skupina zaznamenala kladné změny. Počet pionýrů vzrostl na 320.
Pionýři oddílu „Rychlé šípy“ reprezentovali školu a pionýrskou organizaci v okresním kole soutěže O
partyzánský samopal. Oddíly jisker splnily podmínky výchovného systému. Skupina pořádala pro
pionýry a jiskry 13 různých akcí. Byla to filmová představení, tenisové turnaje, radostná odpoledne.
Na škole pracovalo 22 pedagogických pracovníků, 6 správních zaměstnanců. Družinu navštěvovalo 52
žáků.

Všichni vycházející žáci byli umístěni do učebních oborů a na střední školy. Stranická organizace a ZO
ROH podporovaly iniciativu pedagogických pracovníků v jejich náročné práci.

193,194)
Na ZDŠ
žáků celkem

491

dívek z toho

237

žáků z dělnických rodin

459

228

prospělo

487

246

z toho s vyznamenáním

45

33

neprospěli

4

1

neklasifikováni

2

2. stupeň z chování

2

počet pionýrů

254

počet jisker

70

stravuje se ve š. jídelně

292

žáci v zájmových kroužcích

98

zameškané hodiny omluvené

12 587

průměr na jednoho

25,63

neomluvené

9

Klasifikace – dosažený průměr v jednotlivých předmětech
jazyk český – 2,52

jazyk ruský – 2,52

tělesná výchova – 1,49

občanská nauka – 1,77

branná výchova – 1,74

dějepis – 2,48

výtvarná výchova – 1,8

zeměpis – 2,46

rýsování – 1,7

matematika – 2,44

hudební výchova – 1,57

fyzika – 2,41

pracovní vyučování – 1,58

chemie – 2,18

prvouka – 1,94

přírodopis – 2,35

psaní – 1,74

Na škole vyučovali – s. Vodičková, Fišerová, Kolarčíková, Seidlová, Složil, Gvoždíková M., Březovská,
Slivka, Jurášková, Kretek, Drozdová, Řádková, Tielová, Neuwirth, Labuda, Zemanová, Drozd. Zástupce
ředitele s. Böhm, ředitel Fišer Jiří, od září s. Novák V. Soudruzi učitelé se aktivně podílejí na veřejně
prospěšné práci v obci, zastávají funkce v komisích NV a jeho aktivech, ve společenských organizacích
NF. Organizačně zajišťují oslavy, spolupracují s místním kinem, knihovnou a JKS.

195)
Závod Juta. V tomto roce splnil závod veškeré úkoly, výrobu zboží, hrubý obrat a hrubou výrobu.
Situace v přísunu materiálů – mezizávodní dodávky – byla v tomto roce příznivá. Potíže byly
s odvozem hotových výrobků pro nedostatek dopravních prostředků. Byly vybudovány nové
skladovací prostory a byla ukončena stavba přádelny. Zařízení přádelny z Jaroměře bylo přemístěno
do našeho závodu. Ke zdárnému splnění celoročního plánu pracovalo se o sobotách. Pracovní
iniciativa přispěla k tomu, že celoroční úkoly byly splněny. Rozvoj pracovní iniciativy podněcovala ZO
ROH a ZO KSČ, ZO SSM. Přístup k práci pracovníků Juty byl zodpovědný. Také vymoženosti pro
pracující byly zajištěny. Jednalo se o zdravotnickou péči, lázně a rekreace, zajištění sociálních
podmínek a kulturní vyžití.

196)
Odborová organizace zajistila pro pracující zájezdy do divadel, oslavy MDŽ, vyřídilo požadavky na
lázeňskou a rekreační péči. Sociální zařízení závodu splňuje požadavky pracujících.

Plnění jmenovitých úkolů
plán

skutečnost

%

5 538 000

5 539 338

100,02

šňůry kg

460 000

462 209

100,48

lana

574 000

584 626

101,85

pytle

ks

kg

provaznické zboží

kg

1 353 000

1 409 397

104,17

řemeny

m

1 056 000

1 120248

106,08

komerční motouz

m

18 058

V závodě jsou tyto provozy:
Výroba zboží plán

skutečnost

%

Provazárna

65 590 000

66 197 505

100,92

Tkalcovna

10 421 390

10 433 555

100,12

Konfekce

44 972 920

44 978 263

100,01

Textil celkem

120 985 110

121 609 323

Stavební investice

573 620

1 577 944

Pomocná výroba

17 270

23 308

100,52

197)
Plnění hrubého obratu za rok 1978 celkem: plán 124 890 000, skutečnost 126 756 074, což je
101,49%. Stav pracovníků za rok 1978: plán 360, skutečnost 361, plán naplněn. Absence bez
dovolené činila 3 925 dnů, směnnost 1,37. V závodě je zaměstnána většina žen, proto v tomto roce
odešlo na mateřskou 26 pracovnic a z MD se vrátilo 19. Výdělek celkem v Kčs na pracovníka v měsíci:
plán 1 903,24, skutečnost 1 935,16, to je 101,68%.

Dělníky průmyslové výroby bylo odpracováno 801 sobotních směn, tj. 4 615 hodin a vyplaceno bylo
79 423,- v důsledku náhrady energetických výsečí, náhrady absence, vykládky vagonů, zajištění
exportních zakázek v termínu, zajištění výroby v provozu.

198)
Čerpání mzdových prostředků
Odměny při výročích a jubileích

14 600

Odměny z dotace VHS

3 550

Prémie z fondu odměn

16 066

Fond vedoucího na odměny

34 000

FV na socialistickou soutěž

33 000

Fond PŘ na odměny

2 300

Fond PŘ na soc. soutěž

20 680

Podíly na hosp. výsledcích

188 790

Celkem

314 486

Oproti plánovaným

194 000

Závod se rozšiřuje, modernizuje. Výroba rok od roku roste. Naše ženy, ale již i muži, mají v místě
bydliště výhodné zaměstnání. Není to tak dávná doba, kdy někteří z nich jezdili za prací až do
Německa.

199)
Jednotné zemědělské družstvo „Budovatel“ se sídlem v Bolaticích mělo na konci roku 934 členů,
z toho 637 trvale činných pracovníků. V přidružené výrobě pracovalo 111 členů JZD, ostatní zajišťují

zemědělskou výrobu. Na úseku rozvoje pracovní iniciativy bylo zaznamenáno zvýšené úsilí družstva.
Úkoly, které byly na jednotlivých úsecích stanoveny, byly splněny, jak je tomu např. na úseku
závodního stravování, sociálního zařízení, ozelenění ploch. Na zlepšení pracovního prostředí bylo
odpracováno 15 000 hodin. Družstvo dbá na zvyšování kvalifikace svých pracovníků prostřednictvím
Institutu pro vzdělávání, Družstevní školy práce. 14 technicko-hospodářských pracovníků bylo vysláno
do odborných kurzů, 14 členům povoleno studovat při zaměstnání, 5 členů a 9 hospodářských
pracovníků si zvyšuje kvalifikace na středních školách. Ke konci roku působily v JZD tři brigády
socialistické práce, které o titul soutěžily, a 7 brigád, které zrovna soutěží.

200, 201)
JZD patří rovněž mezi průkopníky v provozování předškolní výchovy. Třetím rokem spravuje MŠ na
Borové. Od 1. května JZD převzalo do užívání kuchyň ZDŠ v Bolaticích.

Zajímavá je i oblast sociální politiky v družstvu. JZD zajistilo s důchodci besedu s kulturním
programem i pohoštěním – 17 000, rozloučení s důchodci s peněžitými odměnami (14 300),
jednorázové příspěvky důchodcům s nízkými důchody (13 000), odměny družstevníkům po 20leté
práci (16 000), u příležitosti svateb a dovršení 50 let věku v hodnotě 500 Kčs, celkem 9 500. Bezplatná
lázeňská péče byla poskytnuta 9 družstevníkům, dále pak další příspěvky při úmrtí člena, dětem
družstevníků, při
dožití 65 let a výše.

Z uvedeného vyplývá, že stojí za zamyšlení, abychom porovnali nedalekou minulost, kdy se rolníci
vskutku plahočili po polích, doma v noci ve chlévě a dnes využívají všech vymožeností naší
socialistické vlasti, nehledě k vybavenosti nových rodinných domků nebo přestavěných. Vesnice, také
díky provedenému združstevnění, se změnila od základu a k lepšímu prospěchu všech občanů naší
vesnice.

202)
Velmi bohatá byla i kulturní činnost. Za zmínku stojí účast družstevníků, a to 70 na domácí rekreaci,
10 na zahraniční rekreaci, 30 dětí družstevníků bylo v letních pionýrských táborech, dále to byly tyto
akce: družstevní ples (350 osob), 2x zájezd na hory pro 80 osob, MDŽ (300 žen), předplatné do
divadla, Lední revue v Ostravě, zájezdy do Brna, jižní Moravu, Prahy, na sportovní utkání Baníku
Ostrava apod. Možnost kulturního vyžití měl každý člen družstva.
Naše obec v zemědělské výrobě je zřízena střediskem Moravec.

Jaké bylo plnění výroby:
Ha

q/ha

Pšenice

708,22

46,1

Ječmen

570

42,9

Oves

10

49,8

Pícniny – vyrobeno

372 325 q.

203)
V živočišné výrobě došlo k dalšímu nárůstu produkce. Prudký nárůst stavů se neobešel bez potíží.
V našem velkokapacitním kravínu v Bolaticích došlo k ustájení 583 krav, a ke konci roku jich bylo 817!
Přesto plánované stavy krav nebyly splněny o 33 krav, ale výroba a dodávka mléka byla ve VKK
splněna díky průměrné zvýšené užitkovosti.

Výroba mléka

plán

skutečnost

%

4 190

4 301

119

dodávka

3 900

3 997

119

průměr na doj.

7,95

8,23

100,1

Velkokapacitní kravín Bolatice měl průměr na dojnici 8,19 l=2 989 l. Výsledky, kterých JZD dosáhl, byly
příznivé, i když nepřálo počasí – v polovině dubna napadlo 20 cm sněhu, v měsíci září a říjnu byly
značné nároky na mechanizační prostředky.

204)
Drobné provozovny místního hospodářství měly po dobu tohoto roku zachován počet provozoven.
Výstavba provozoven pokračovala a blíží se k závěru. Sklenářství je již umístěno v nových prostorách.
Na tuto stavbu bylo v letošním roce čerpáno v rámci akce „Z“ 413 643 Kčs. Celková tržba DPMH byla
3 506 460,-, zisk činil 583 420 Kčs.

Jako doplňkový rozpočet pro MNV odvedly DP částku 410 000 Kčs. Z této částky byl zakoupen
automobil pro DPMH a další částka použita na výstavbu objektu DPMH. Po dokončení a vybavení
tohoto objektu ještě nastane zlepšení na úseku služeb, které mají sloužit našim občanům. Zvláště pak
občané nejsou uspokojeni v dopravě, neboť poptávka je velká. Jedná se o dovoz stavebního
materiálu a topiva.

205)
Jednotně hospodařící rolníci – JHR, v naší obci hospodaří nad 2 ha 3 zemědělci. Své dodávkové úkoly
splnili takto:
plán

skutečnost

vejce

8 000 ks

13 677 ks

mléko

43 500 l

77 414 l

maso

45 q

98 q

obilí

77 q

69 q

brambory

30 q

0q

V roce 1978 bylo 75 ks skotu, z toho 27 krav. Na jednu dojnici připadlo 2 867 l mléka na rok a na den
8 l. Domácích porážek bylo 141 u JHR a u členů JZD 54. Počty hospodářských zvířat nad 50 arů do 2
ha: skot 58 ks, z toho 20 krav. Nad 2 ha: drůbež 268 ks, 23 prasat, 4 koně, berani 4 ks, kozy 6 ks.

206)
JHR do 50 arů měli tyto počty zvířat: drůbež 2 460 ks, kozy 47 ks, ovce a berani 9 ks, prasat 27 ks,
hovězí dobytek 17 ks, krav 7 ks.

Záhumenkáři JZD měli tyto počty: drůbež 330 ks, ovce a berani 10 ks, prasat 15 ks, skot 4 ks, z toho
krav 2 ks.

Tři zemědělci, kteří hospodaří nad 2 ha zemědělské půdy, jsou důkazem toho, že pokrok
v zemědělství nabyl nebývalého rozmachu a je v družstevnictví, kde se využije veškerá moderní
technika.

207)
Společenské organizace Národní fronty byly řízeny místním výborem NF, jeho předsednictvem a
plénem, které se pravidelně scházelo k projednávání otázek zájmové činnosti organizací, pro
zajišťování akce „Z“ jako součástí volebního programu, oslav VŘSR, 1. máje, 9. května, MDD, ke
svolání společných schůzí MNV a MV NF. Výbor projednal na základě doporučení OV KSČ změny ve
funkcích předsedy SRPŠ a Svazu ovocnářů a zahrádkářů. Byla projednávána činnost jednotlivých
organizací, otázky výchovy hudebníků z obce. Za pomoci závodu Juta, JZD, MNV, JKS se jistě podaří
vychovat mladé talentované hudebníky. Společenské organizace byly aktivním pomocníkem při
naplňování úkolů volebního programu.

208)
Členové složek NF odpracovali na akci „Z“ 3 450 hodin. Desítky hodin pak na svých zařízeních, při
pomoci sklizně slámy, jednocení cukrovky v JZD, sušení sena.

TJ Sokol byl aktivní při udržování svých zařízení a rozšíření sportovišť, ale také v rozvíjení sportovní
oblasti. Oproti loňskému roku přibyl turistický kroužek, kroužek stolního tenisu. Tím se znovu zvýšila
členská základna o 20 členů. Jednotlivá družstva nadále setrvala v soutěžích jako minulý rok. V akci
„Z“ bylo odpracováno 120 hodin, v zemědělství 60 hodin a na vlastním zařízení 350 hodin. Tradičně
se pořádaly sportovní slavnosti a zábavy.

Český svaz ovocnářů a zahrádkářů měl bohatou kulturní i zájmovou činnost, ale také osvětovou a
zvelebovací.

209)
Kromě pravidelných schůzí bylo uspořádáno 5 jednodenních zájezdů na hory, 1 třídenní zájezd do
Prahy, 1 zájezd do arboreta v Novém Dvoře, 1 odborná přednáška s promítáním diapozitivů, 1
společenský ples, společenský večírek, beseda pro mladé zahrádkáře. Na státní nákup bylo dodáno
13,1 q jablek a hrušek, 28,3 q bobulovin a jahod, velké množství padaného jádrového ovoce. Dobře
pracoval kroužek mladých zahrádkářů při PS SSM. Také propagační skříňka byla udržována pro
potřeby členů, propagaci jak odbornou, tak i politickou. Do provozu byla dána moštárna. Na zařízení
bylo zaplaceno 18 140 Kčs. Zemědělský odbor ONV poskytl 8 000,- a MNV 3 000,-. Úsilí se konečně
podařilo.

210)
Vesnická organizace SSM měla 22 členů a je třeba vyzvednout iniciativu této mládeže při zajištění
chodu vlastní klubovny. Prostředky na údržbu získali brigádami v akci „Z“, jako družstvo se zúčastnili
sportovních soutěží, turistických a branných akcí, spolupracují s PS SSM, JKS a komisí pro mládež.

Český červený kříž. Předsedou byl dr. Andreas – zubní lékař v Bolaticích. Členové organizace se
zapojili do plnění volebního programu, kde odpracovali 120 hodin. Zdravotnická osvěta byla
prováděna ve spolupráci s JKS, zdravotnickou přednáškou, se SPOZ na besedách se snoubenci.
Zdravotnický materiál je obměňován a je poskytována první pomoc. Na ZDŠ pracuje zdravotnický
kroužek a jsou vyškoleny zdravotní hlídky.

211)
SPOZ v Bolaticích – Svaz požární ochrany a na Borové – společné úkoly byly splněny velmi dobře jako
soutěže mladých požárníků, zapojení do zvelebovacích akcí v obci, zabezpečování a udržování požární
techniky, provádění preventivních prohlídek protipožární ochrany RD a veřejných budov.

SPO na Borové byl důležitým realizátorem kultury a společenského života. Spolu s občanským
výborem a MŠ zajišťoval oslavy na Borové, veřejné schůze a besedy, propůjčoval zařízení požární
zbrojnice ke kulturním akcím a svatebním hostinám.

SPO v Bolaticích má obrovský úkol – dostavět sklad požární techniky. Kus práce členové již provedli,
stavba je zastřešena.

212)
Svazarm. Členové výboru aktivně zajistili ve spolupráci s PS SSM branné závody, pořádali výcvik
branců ve střelbě, budují klubovnu Svazarmu na bývalé staré škole. Po vybudování klubovny se
činnost rozšíří o kroužek modelářský a radioamatérský. Členové odpracovali na akci „Z“ 210 hodin, na
vlastním zařízení 550 hodin. Zúčastnili se Dukelského závodu branné zdatnosti, předvedli ukázky
z práce kynologů.

Český svaz žen byl ve své práci velmi aktivní. Výbor byl 10členný, z toho 6 členek KSČ. Ženy
odpracovaly 161 hodin v rámci volebního programu, odevzdaly 330 kg odpadových surovin, získaly 2
dárce krve, 4 ženy vedou pionýrský oddíl, navštívily 3 nejstarší ženy v obci, uspořádaly 2 kurzy šití.

213)
Svaz mysliveckého sdružení byl sloučen do Dolního Benešova. Předsedou byl zvolen ing. Kašing.
Členové z Bolatic se aktivně podíleli na splnění svého závazku v akci „Z“, v zemědělství a při výstavbě
seníku. Pravidelně zajišťují krmení zvěře, provádí osvětu v ochraně přírody besedami pro mládež a
názornými nástěnkami.

Další organizace v tomto roce uspořádaly: SČSP – Klub přátel sovětského filmu, besedu o sovětské
kosmonautice v rámci MČSP, ČSI – sběr odpadových 560 kg, besedu pro členy. Český svaz chovatelů
drobného zvířectva – výstava drobného zvířectva, holubů.

214)
Svaz českých včelařů – obvodní sdružení výkup medu, převoz včel k opylování zemědělských kultur –
řepka, jetel. V rámci závodu Juta ZO ROH, SSM, v JZD – SSM, na ZDŠ – ZO ROH, SRPŠ při MŠ a ZDŠ
plnily úkoly v rámci zařízení a také v obci – Juta – oslavy MDŽ, zábavy, SRPŠ – pomoc při úpravě okolí
škol, MDD, přednášek.

Mládežnické organizace se zapojily do sportovních soutěží, branných a turistických akcí.

Závěrem této kapitoly možno říci, že společenské organizace dávají možnost všem členům plného
politického, kulturního a společenského života. Musíme občany neustále odpoutávat od tzv.
„papučové kultury“, kdy jejich zdrojem vzdělání a zábavy je jen televize.

215)
Počasí roku
průměrná teplota v měsíci ráno a odpoledne
ráno

odpoledne

ráno

odpoledne

leden

-2,1

+2,1

-6

+4

+3

+8

únor

-5,6

+0,2

-18

-7

+2

+8

březen

+2,2

+9,6

-7

+12

+4

+23

duben

3,1

16

-6

+11

+6

+21

květen

8,1

17,2

0

+15

+11

22

červen

10,4

21,9

4

16

16

28

červenec

10,3

21,8

6

14

2

29

srpen

7,5

21,1

6

16

17

27

září

7,8

17,2

4

15

13

22

říjen

6,9

15,2

3

10

11

21

listopad

0,9

6,8

-2

7

1

14

prosinec

-2,5

1,2

-19

5

-12

9

Průměrná teplota za rok na jeden den – ráno 4,2°C, odpoledne 12,3°C. Během roku bylo 88 dnů
deštivých, 133 dní zataženo, 79 dní polojasno, 65 dní jasno.

216)
Jaro bylo teplotně průměrné, až na pozdní mrazy a sníh v dubnu. V době květu stromů bylo chladno.
Léto bylo deštivé a velmi chladné. Sklizeň obilí proběhla za velkých změn počasí. Podzim byl teplý a

suchý. Sklizeň cukrovky i brambor byla bez překážek. Zima započala na začátku prosince, kdy uhodily
silné noční mrazy. 10. 12. zima povolila a počasí bylo mírné až do konce prosince.

Obiloviny a okopaniny
druh

zasetí

květ

zralost

sklizeň

výnos

pšenice ozimá

4. 10.

20. 6.

28. 7.

7. 8.

40 q

ječmen jarní

21. 4.

-

26. 7.

11. 8.

44 q

brambory

6. 4.

28. 7.

25. 9.

16. 10.

100 q

cukrovka

22. 4.

-

-

3. 10.

230 q

skřivan

4. 3.

25. 10.

špaček

6. 3.

29. 10.

vlaštovka

22. 4.

5. 9. – 7. 10.

přílet ptactva odlet

Prolet včel 26. 2. Chrousti vyhynuli.

217)
Ovocné stromy
druh

květ

sklizeň

třešeň

24. 4.

27. 6.

višeň

25. 4.

30. 6.

švestka

2. 5.

3. 9.

hrušeň letní

30. 4.

31. 7.

hrušeň podzimní

1. 5.

20. 9.

hrušeň zimní

2. 5.

15. 10.

jabloň letní

7. 5.

3. 8.

jabloň podzimní

9. 5.

17. 9.

jabloň zimní

9. 5.

15. 10.

Úroda u jabloní byla dobrá, u ostatních slabší. Hojný byl výskyt mšic. Na jabloních (Jonatán) se
rozmohlo padlí.

218)
Uhelné sklady v Bolaticích zásobují 9 obcí – 4 110 domácností. V roce 19787 nebylo zásobeno
palivem 680 rodin. Postupně se situace řešila u MNV a ONV. Sklad obdržel za rok 34 690 kg uhlí.

Poštovní úřad v Bolaticích umístěn v nové budově. V obci byla 710 důchodcům vyplacena částka
8 184 000 Kčs, 20 400 ks peněžních poukázek a uloženo 15 mil. Kčs, vyplaceno 6 000 ks poukázek
v hodnotě 9 mil. Kčs. Inkaso faktur za elektřinu u 26 700 ks v hodnotě 1 080 000 Kčs, sázenky Sportka,
Sazka, Mates – podáno 13 200 ks za 100 000,-. Na poště bylo evidováno 52 přihlášek k zavedení
telefonu do bytu, bylo 117 600 meziměstských hovorů, místních 90 000, podáno 540 telegramů a
doručeno 1 440 ks. Podáno dále 1 912 balíků a došlo 1 256 balíků, dopisů podáno a doručeno přes
250 000. Odběr tisku se podstatně nezměnil.

219)
Závěr. Rok 1978 byl rokem 30. výročí budování socialistické společnosti. V údobí dějin lidstva opravdu
krátké údobí. Ale naše výsledky jsou obrovské. Stačí se rozhlédnout po naší obci, co se všechno
změnilo, co nového narostlo. Mohli jsme pracovat v klidu a míru, plnit smělé úkoly, které postavila
před nás KSČ díky našemu velkému spojenci Sovětskému svazu, který stojí v čele mírového hnutí.
Předseda MNV

kronikář

Šoltys

Ludvík Krejčiřík

