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2010 - 2014

Spolková činnost bolatických hasičů byla, je a snad i nadále bude docela
pestrá. Jsou události, které mají stálé místo v hasičském kalendáři; a
jsou události, které tak trochu vybočují z řady.
K těm tradičním kalendářním událostem našeho sboru patří výroční
valné hromady, hasičské plesy, oslavy svátku patrona hasičů Sv.
Floriána, hasičské slavnosti i soutěže dospělých a mládeže. Ani v období
let 2010-2014 tomu nebylo jinak.
Řada společenských setkání však měla nádech zvláštnosti i noblesy.
K takovým nutno zařadit oslavy 105. výročí založení hasičského sboru
v Bolaticích v roce 2010.
Období posledních let bylo spojeno i s naplňováním hasičského odkazu
na úrovni národní a mezinárodní.
Sbor dobrovolných hasičů v Bolaticích je členem 11. okrsku Okresního
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Opavě, spolu s hasičskými
sbory z Kobeřic, Štěpánkovic, Svobody, Rohova, Sudic, Třebomi,
Strahovic, Chuchelné, Bělé a Borové.
Na mezinárodní úrovni spolupracujeme zejména s hasiči města a okrsku
Kużnia Raciborska (Polsko). Tato spolupráce trvá již 15 let. Navázali
jsme i kontakty s hasiči v Linum (Německo). Samotná spolupráce
v současnosti však stagnuje. Kontakty udržujeme rovněž s hasiči dalších
družebních obcí naší obce, a to z Doľan (Slovensko) a z Kysúckého
Leskovce (Slovensko). Spolupráce s hasiči s Nagykovácsi (Maďarsko) je
zatím bez odezvy, i díky jazykové bariéře.
Členové hasičského sboru se již tradičně podílejí na pomoci obci.
Spolupořádáme, nebo svým podílem přispíváme, k organizaci
Masopustního průvodu, Kácení máje, Dožínek, Dne strašidel, Dne Země
a řady dalších. Pomáhají obci s údržbou hydrantové sítě. V rámci
prevence před povodněmi čistí kanálové vpusti. Starají se o údržbu
hasičské zbrojnice a provoz obecní hasičské techniky.
Nahlédněme spolu do kroniky našeho sboru a připomeňme si některé
nezapomenutelné události posledních pěti let.
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2010
K začátku roku 2010 měl sbor 149 členů, z toho bylo 16 žen a 8 mladých
hasičů do 18 let.
Na výroční valné hromadě dne 16. 1. 2010 proběhly volby do výboru
SDH a vyšších orgánů Sdružení. Nově byl zvolen 21 -ti členný výbor pod
vedením staronového starosty Josefa Balarina. Do výkonného výboru
OSH ČMS v Opavě byl zvolen náš člen Josef Plaček, do Rady mládeže
téhož orgánu Lukáš Balarin.
Činnost Sboru dobrovolných hasičů v Bolaticích byla v roce 2010 bohatá
nejen na spolkové, ale i na kulturní a sportovní události.
Rok jsme tradičně zahajovali v sobotu 13. 2. 2010 hasičským plesem
s pochováním basy, na kterém nám hrály hudební skupina Klasik a
hudební skupina Jiřího Kampase.
V sobotu 24. dubna 2010 se sedmičlenná delegace našeho sboru, spolu
s kolegy z Kużnie Raciborske, zúčastnila 6. celopolské hasičské poutě
v Częstochove.
Dne 8. května 2010 proběhlo v Opavě 14. Svatofloriánského setkání
hasičů okresu Opava, kterého jsme se rovněž zúčastnili.
V sobotu 15. května 2010 jsme si připomněli 105. výročí založení
hasičského sboru v obci. Za účasti 13 delegací hasičských sborů
proběhla v místním kostele slavnostní mše svatá za živé a zemřelé
hasiče. Následovala slavnostní valná hromada hasičského sboru za
účasti čestných hostů a hojné účasti členů našeho sboru. Za dlouholetou
obětavou práci v hasičském sboru byli mnozí členové sboru oceněni.
Dne 16. června 2010 byl v zámku v Přibyslavi udělen dlouholetému
starostovi našeho sboru, Aloisi Slivkovi, titul Zasloužilý hasič. Je to první
tak vysoké ocenění našeho člena ve více jak stoleté historii našeho
sboru.
V neděli 8. srpna 2010 se na hřišti FC Bolatice uskutečnila tradiční
hasičská slavnost, která se nesla v duchu oslav 105. výročí založení
bolatického hasičského sboru. Za příjemného letního počasí a četného
zájmu hasičů i jejich příznivců, hostily Bolatice 14. kolo 7. ročníku
hasičské soutěže v požárním útoku Moravskoslezský pohár.
V sobotu 2. října 2010 se uskutečnily v Polsku, v Jankowicích, oslavy
10. výročí trvání spolupráce Sboru dobrovolných hasičů z Bolatic a
Ochotniczej Strażi Pożarnej gminy Kużnia Raciborska. Naše
čtyřicetičlenná delegace byla složena z členů sboru, dvou sportovních
družstev a hasičské hudby.
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Na podzim uspořádal hasičský sbor soutěž pro děti Základní a Mateřské
školy v Bolaticích u příležitosti 105. let založení hasičského sboru a
50 let existence nových školních budov. Soutěž měla dvě části – literární
a výtvarnou a probíhala v několika věkových kategoriích. V den výročí
oslav školy byly předány v Kulturním domě všem vítězům věcné ceny.
U příležitosti významných jubileí jsme navštívili v roce 2010 na 10 našich
členů, kterým byl předán dárkový balíček s gratulací, a osmi členům bylo
zasláno písemné blahopřání.
Do soutěží v požárním sportu byla v roce 2010 zapojena 2 sportovní
družstva mužů. Družstvo Bolatice A, se zúčastnilo soutěží o
Moravskoslezský pohár a již 6. rokem také celorepublikové Extraligové
soutěže v požárním útoku „Velkopopovický kozel“. Družstvo Bolatice B,
složené zejména z našich dorostenců, se účastnilo některých kol
Opavské okresní ligy.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Bolatice, které je složená
z našich členů, zasahovala v roce 2010 celkem u 45 události. Z toho se
ve 3 případech jednalo o požár a zbývajících 42 zásahů mělo charakter
poskytnutí technické pomoci.
Členové hasičského sboru se rovněž podíleli na pomoci obci.
Spolupořádali, nebo jsme svým podílem přispěli k organizaci
Masopustního průvodu, Kácení máje, Dožínek, Dne strašidel, Dne Země
a řady dalších. Pomáhali jsme obci s údržbou hydrantové sítě. V rámci
prevence před povodněmi jsme čistili kanálové vpusti. Starali jsme se o
údržbu hasičské zbrojnice a provoz obecní hasičské techniky.
Bolatičtí hasiči na pouti v Częstochowe
Hasičskou poutí zahájili bolatičtí hasiči oslavy 10. výročí spolupráce s
hasiči z Kużnie Raciborske. V prostorách Jasnogorského kláštera v
Częstochowe se v sobotu 24. dubna 2010 konala 6. celopolská hasičská
pouť. Velkolepé setkání hasičů z Polska i ze zahraničí, které se pořádá
jednou za 5 let.
Pro sedmičlennou delegaci našeho sboru vedenou jeho starostou,
Josefem Balarinem, začala hasičská pouť přijetím na hasičské zbrojnici v
Kużnie Raciborske. Odtud jsme spolu s polskými kolegy krátce po osmé
odjeli do Częstochowe. Město samotné patřilo ten den hasičům. Podle
tiskových zpráv se poutě zúčastnilo na 50.000 hasičů, jejich rodinných
příslušníků a příznivců.
Účastníky slavnostního průvodu, ale i samotnou slavnostní mši svatou,
doprovázel společný hasičský orchestr sestavený ze 150 hasičských
hudebních těles s více než 7.000 hudebníky. Slavnostní atmosféru
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dotvořilo na 3.000 hasičských praporů a nesčetné množství historické i
moderní hasičské techniky.

Program naší delegace byl časově velmi náročný. Krátké zastavení v
tamní katedrále a pak rychle na slavnostní mši svatou pod širým nebem.
Ta začala v pravé poledne a protáhla se na více jak dvě hodiny. Cesta
zpět z Częstochowe do Kużnie Raciborske trvala necelé dvě hodiny.
Následovalo krátké rozloučení s polskými kolegy a další hodina cesty
domů, do Bolatic.
Oslavy 105. výročí založení sboru
V sobotu 15. května 2010 vyvrcholily v naší obci oslavy 105. výročí
založení hasičského sboru v obci.
Krátce po druhé hodině odpolední se před obecním úřadem začali
scházet první účastníci oslav. Společným průvodem, kterému vévodilo
13 hasičských praporů, pak všichni společně přešli do našeho kostela,
kde byla sloužena slavnostní mše svatá za živé i zemřelé hasiče.
Více jak 140 účastníků z řad členů našeho sboru a pozvaných hostí se
zúčastnilo v sále kulturního domu slavnostní valné hromady našeho
hasičského sboru. V četném předsednictvu valné hromady přijali účast
starosta Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Opavě,
Josef Pudich a starosta Okresní organizace dobrovolných hasičů okresu
Racibórz, Edward Morciniec. Dále pak ředitel Územního odboru
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Opavě, plk.
Ing. Břetislav Janošek, proděkan Fakulty bezpečnostního inženýrství,
VŠB – Technické univerzity Ostrava, prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček a
starosta obce Bolatice Mgr. Herbert Pavera. Mezi čestnými hosty naší
valné hromady byli i členové zastupitelstva naší obce, ředitelka Základní
školy a Mateřské školy v Bolaticích, Mgr. Dagmar Thielová i duchovní
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správce naší farnosti a čestný člen našeho hasičského sboru, p. Th.Lic.
Mgr. Antoni Przemyslaw Traczyk. Potěšila nás rovněž účast zástupců
podnikatelů v obci, Ericha Stromského a Richarda Sněhoty. Přítomná
byla delegace Dobrovolného hasičského sboru z Kużnie Raciborske a
delegace okolních hasičských sborů.
Ve slavnostním projevu připomněl starosta sboru, Josef Balarin, historii
sboru od jeho založení v roce 1905.
Za dlouholetou obětavou práci v hasičském sboru při ochraně životů,
zdraví a majetku občanů naší obce byla oceněna celá řada našich členů.
Mezi těmi, kteří obdrželi vysoká ocenění, byli Alois Slivka, Adolf Duda,
Dalibor Ondruš, Petr Nawrath, Josef Plaček, Josef Balarin, Radek Slivka
a další.
Za podporu mezinárodní spolupráce s bolatickými hasiči byli ocenění
Edward Morciniec, starosta Okresní organizace dobrovolných hasičů
okresu Raciborz a Jan Twardawa, starosta Dobrovolného hasičského
sboru v Kużni Raciborske.

Ve vystoupení našich hostů, ale i v průběhu pozdějšího volného
programu, byla práce členů našeho hasičského sboru mnohokrát
vyzvednuta jako příkladná pro ostatní sbory. Slavnostní atmosféru naší
valné hromady umocnili i zaměstnanci restaurace Pod kostelem, kteří
nám připravili formou švédských stolů skvělé občerstvení.
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Zasloužilý hasič Alois Slivka
Dne 16. června 2010 proběhlo na zámku v Přibyslavi slavnostní
shromáždění Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen „SH
ČMS“), na kterém byl vybraným členům Sdružení udělen titul „Zasloužilý
hasič“. Zasedání předsedal Ing. Karel Richter, starosta SH ČMS. Mezi
11 oceněnými z celé republiky byl i dlouholetý starosta našeho sboru
Alois Slivka.

Titul Zasloužilý hasič se uděluje hasičům, kteří svou celoživotní prací
přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Oceněným je předána medaile
a diplom a jejich jména jsou navždy zapsána do Pamětní knihy
Zasloužilých hasičů.
Pan Alois Slivka je prvním členem ve více jak stoleté historii našeho
sboru, kterému byl takovýto titul udělen.
10. výročí spolupráce SDH Bolatice a OSP Kużnia Raciborska
Dne 2. 10. 2010 se uskutečnily v polských Jankowicích, oslavy
10. výročí spolupráce SDH Bolatice a OSP Kużnia Raciborska.
Náš sbor vyslal k účasti delegaci ve složení: Balarin Josef s manželkou
Helenou, Ondruš Dalibor s manželkou Annou, Adamec Vilém
s manželkou Kristinou, Nawrath Petr s manželkou Irenou, Vitásek
Robert, Teichman Pavel s manželkou, Slivka Alois s manželkou Annou,
Slivka Josef s manželkou Blaženou, Slivka Radek, Langer Jiří, Philipp
Jiří, Halfar Alfréd, Plaček Josef a Marek Češka. Součásti delegace byla i
obě naše sportovní družstva ve složení: Gvoždík Milan, Jízdny Lukáš,
Bělák David, Hluchník Jiří, Harazím Petr, Pašek Marcel, Lasák Kamil,
Lasák Jiří, Faltýnek Petr, Rataj Ondřej, Pašek Stanislav, Zug Patrik.
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Doprovodila nás i naše hasičská hudba ve složení: Langer Jiří, Bufka
Jan, Philipp Jiří, Hanslík Pavel, Beneš Karel, Slaný Manfréd, Langer
Jakub. Celkem čítala delegace našeho sboru 40 osob.
Pozvání přijal rovněž starosta Výkonného výboru OSH ČMS v Opavě
Josef Pudich s manželkou. Obec Bolatice zastupoval Radek Slivka, člen
obecní rady.
Odjezd do Polska byl naplánován od hasičské zbrojnice na 08,45 hodin.
Místem setkání obou delegací byl fotbalový stadion v Kużni Raciborske.
Po srdečném uvítání se všichni účastníci odebrali k uctění památky obětí
lesního požáru v okolí Kużnie v roce 1992. Po krátké modlitbě otce
Marceliho, okresního hasičského kaplana, položili čelní představitelé
naši delegace spolu s kolegy s Kużnie Raciborske kytice květů
k památníku obětí.
V pietním duchu se nesla i prohlídka kostela sv. Magdaleny, který byl při
vzpomínaném požáru uchráněn před zničením. S historií této památky
seznámil účastníky kolega Alfons Mazurek z OSP Ruda Kozielska.
Krátce popoledni pak proběhla ve společenském sále hasičské zbrojnice
v Jankowicích první společná valná hromada SDH Bolatice a OSP
Kużnia Raciborska. Pozvání přijali poslanec Sejmu Henryk Siedlaczek,
starostka Kużnie Raciborske Rita Serafin, předseda rady gminy Manfred
Wrona, st. kpt. mgr. inż. Jan Krolik - zástupce ředitele Okresního
ředitelství státní požární ochrany v Ratiboři, otec Marceli a řada dalších
četných hostů.
Slavnostní projevy k 10 let trvající spolupráci přednesli Josef Balarin,
starosta SDH Bolatice a Jan Twardawa, starosta OSP Kużnia
Raciborska.
Za zásluhy o rozvoj dlouholeté spolupráce mezi oběma sbory byli
oceněni polskou medaili „Straźak wzorowy“ Josef Balarin, Radek Slivka
a Kristina Adamcová. Okresní sdružení hasičů ČMS v Opavě ocenilo
významný přínos ke vzájemné spolupráci Medaili Za mezinárodní
spolupráci III. stupně členy OSP Kużnia Raciborska, Norberta Kocura,
Leszka Polaka a Jarosława Wawrzyniuka.
Valná hromada SDH Bolatice přijala za čestné členy našeho sboru
s hlasem poradním Edwarda Morcinca a Jana Twardawu, členy OSP
Kużnia Raciborska.
Pamětní medaili k 10 let trvající spolupráci obdrželi Alois Slivka, Josef
Slivka, Dalibor Ondruš, Petr Nawrath, Jiří Langer, Josef Plaček, Helena
Balarinová, Anna Ondrušová, Josef Balarin a Marek Češka.
S krátkými projevy k účastníkům vystoupili poslanec Henryk Siedlaczek
a starostka Kużnie Raciborské Rita Serafin. Oba vystupující zdůraznili
význam deset let trvající spolupráce pro život na obou stranách společné
hranice.
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Zdravici starosty obce Bolatice přednesl člen obecní rady, Radek Slivka.
Na deset let trvající spolupráci vzpomněli i předseda rady gminy Kużnia
Raciborska, Manfred Wrona i st. kpt. mgr. inż. Jan Krolik z Okresního
ředitelství požární ochrany v Ratiboři.
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Po slavnostním obědě proběhla mezinárodní soutěž sportovních
družstev v požárním útoku. Z 9 zúčastněných družstev se na prvních
dvou místech umístila družstva A a B z Bolatic.
V průběhu společenského a sportovního odpoledne pak hasiči z obou
stran hranice diskutovali se zúčastněnými představiteli veřejné správy a
společně zavzpomínali na předchozí společná setkání.
Slavnostní atmosféru oslav umocnilo i vystoupení bolatické hasičské,
hudby vedené Jiřím Langrem.
Podvečerní loučení členů naší delegace s polskými kolegy bylo stejně
srdečné jako dopolední přivítání. Z úst zúčastněných se neslo přání, aby
se spolupráce mezi našimi sbory i nadále rozvíjela pod společným
mottem „Bližnímu ku pomoci a Bohu ku cti“.
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2011
K začátku roku 2011 měl sbor 154 členů, z toho bylo 15 žen a 13
mladých hasičů do 18-ti let. V personálním složení výboru SDH, ani
dalších orgánů, nedošlo k žádným změnám.
Činnost Sboru dobrovolných hasičů v Bolaticích byla v roce 2011 bohatá
nejen na spolkové, ale i na kulturní a sportovní události.
Za velmi zdařilou akci považujeme tradiční hasičský bál. Zřejmě již stý
v historii sboru. Jako už mnohokrát, zaujalo našimi hasiči sehrané
vystoupení s pochováním basy, a to jak na plese, tak i po masopustním
průvodu v následujícím týdnu.
Akcemi nabitý květen jsme zahájili hned první den měsíce. To se naše
sportovní družstvo zúčastnilo okrskové soutěže v Kobeřicích, obsadilo 1.
místo a postoupilo do okresního kola. Následovalo 15. Svatofloriánské
setkání hasičů okresu Opava, obdobné setkání hasičů našeho okrsku,
mše svatá za živé a zemřelé bolatické hasiče, oslava Dne matek pro
naše členky.
Na počátku druhé poloviny prázdnin, v neděli 7. srpna 2011, proběhla na
hřišti FK Bolatice hasičská slavnost. Tradičně hrála k tanci i poslechu
hasičská hudba pod vedením Jiřího Langra. O body do
Moravskoslezského poháru přijelo bojovat 22 družstev mužů a
6 družstev žen. Naše družstvo obsadilo v soutěži mužů 2. místo.
Péči o náš hasičský dorost soustřeďujeme do kroužků mladých hasičů,
které vedou Lukáš Balarin a Mirek Zug. Máme jedno družstvo mladších a
jedno družstvo starších žáků, celkem 13 mladých hasičů. Na podzimním
kole hry Plamen se starší žáci umístili na 8. místě a družstvo mladších
žáků obsadilo pěkné 3. místo. Odměnou za poctivou hasičskou práci byl
naším mladým hasičům třídenní tábor s výletem na hasičskou olympiádu
CTIF, která probíhala v Ostravě.
Naše spolupráce s polskými kolegy z Kużnie Raciborske vstoupila do
11. roku. Stihli jsme se setkat na deset krát. Připomeňme účast našich
hasičů na 10. sjezdu OSP gminy Kużnia Raciborska nebo účast na 19.
pietním aktu obětem rozsáhlého lesního požáru v okolí Kużnie
Raciborske.
Na sportovním poli reprezentovalo v uplynulém roce náš sbor jedno
družstvo mužů. Prioritou soutěžní sezóny byl Moravskoslezský pohár
s cílem, dosáhnout již po páté celkové vítězství. Nepovedlo se, naše
družstvo obsadilo celkově 2. místo. V celorepublikové soutěži
Velkopopovický kozel extraliga v požárním útoku se naši umístili
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na 11. místě. Družstvo se zúčastnilo rovněž prestižní kvalifikační soutěže
Pohár Mistrů pro nejlepší družstva z České republiky a Slovenska. V
konkurenci 31 družstev jsme obsadili 13. místo.
Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Bolatice, která je složená z našich
členů, zasahovala u 35 událostí. U požárů zasahovala jednotka
celkem 9 krát. Ve dvou případech se jednalo o zásah u dopravní nehody,
1 krát o zásah při úniku nebezpečných látek. V ostatních 23 případech
se jednalo o technický zásah u živelních pohrom nebo jiných událostí.
V rámci odborné přípravy se jednotka účastnila několika cvičení. Jedno
se uskutečnilo v podniku PF Plasty Chuchelná, kde jednotka působí
v rámci smlouvy o sdružení prostředků na zajištění požární ochrany.
V rámci projektu Moravskoslezského kraje proběhlo v ZŠ Chuchelná
taktické cvičení na tamní školní budovu. Za prestižní považujeme účast
na mezinárodním cvičení na hašení lesního požáru v družební obci Rudy
v Polsku.
Připomeňme i řadu akcí pořádaných obcí, k jejichž zdárnému průběhu
hasičský sbor přispěl. Patří k nim Masopustní průvod, Den Země,
Dožínky, Den strašidel, Den bez aut a další. Naší členové prováděli
rovněž odkalování místní hydrantové sítě a podíleli se na tvorbě
Koncepce bezpečnosti obce Bolatice.
Hasičská slavnost
Hasičská slavnost proběhla v areálu místního fotbalového klubu v neděli
7. srpna 2011. Její součásti bylo i 11. kolo Moravskoslezského poháru
v požárním útoku. O body přijelo bojovat 22 družstev mužů a 6 družstev
žen. Nejlépe se v mužské kategorii dařilo družstvu z Hněvošic časem
17,35 sekund. Druhé místo patřilo domácím s časem 17,50 sekund.
Roli favoritek v ženské kategorii potvrdilo družstvo žen ze Svobody.
Časem 16,84 sekund si vítězstvím v Bolaticích zajistilo i vítězství
v Moravskoslezském poháru. Mezi pozvanými hosty jsme přivítali
starostu obce Mgr. Herberta Paveru s manželkou a rovněž delegaci
našich kolegů z Kużnie Raciborské, kterou vedl Edward Morciniec.
K tanci a poslechu nám tradičně hrála hasičská dechovka pod vedením
Jiřího Langra. Jedinou černou tečkou celé slavnosti byl déšť, který nám
ke konci mnoho návštěvníků „vyhnal“ domů.
Pietní akt v Kużni Raciborske
Dne 26. 8. 2011 uplynulo již 19 let od doby, kdy v lesním masívu
severovýchodně od města Ratibórz (Polsko) vypukl mohutný požár. Jak
se později ukázalo, jednalo se o největší lesní požár v roce 1992
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v Evropě. K jeho vzniku došlo 26. srpna 1992 před 14 hodinou.
V suchém a horkém letním počasí se požár velice rychle šířil a zachvátil
plochu větší než 9 000 hektarů. Pro představu, je to pruh 1 km široký
lemující silnici z Bolatic do Olomouce.
Nedaleko od místa, kde došlo k úmrtí dvou zasahujících hasičů, byl
postaven pomník zemřelým. Den vzniku požáru, 26. srpen, je pamětním
dnem, ve který se tam každoročně koná pietní akt.
Pietního aktu za účasti poslance polského Sejmu, Henryka Siedlaczka,
starosty okresu Racibórz, starostky Kużnie Raciborske se dále zúčastnili
představitelé profesionálních hasičů z Katovic, Opole a Raciborze,
zástupci lesní správy z Rud a hasičských jednotek z okolí. Delegaci
bolatických hasičů tvořili Petr Nawrath, Kristina Adamcová a Vilém
Adamec.

Po proslovech představitelů veřejné správy a hasičských sborů a krátké
modlitbě otce Marcela, tamního hasičského kaplana, položily přítomné
delegace kytice k pomníku obětí požáru.
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2012
Sbor dobrovolných hasičů měl k počátku roku 2012 celkem 146 členů,
z toho 15 žen a 14 mladých hasičů do 18 let. Organizaci řídil 21 členný
výbor pod vedením starosty sboru Josefa Balarina.
V průběhu roku byla činnost sboru různorodá. Mimo spolkové aktivity
sbor organizoval, resp. spoluorganizoval, řadu kulturních a
společenských akcí. Připomeňme alespoň některé.
Tou první byl již 101. hasičský ples spojený s pochováním basy. Sál
kulturního domu se naplnil do posledního místa. K tanci i poslechu hrály
dvě hudby - skupina Klasik a skupina MUPHI. Ples zpestřilo vystoupení
břišních tanečnic z Hradce nad Moravicí a samozřejmě vybraní členové
našeho sboru tradičním Pochováním basy.
V neděli 5. srpna 2012 se na hřišti FK Bolatice uskutečnila hasičská
slavnost. Sportovní soutěže o Moravskoslezský pohár, konané v rámci
slavnosti, se zúčastnilo 33 družstev, z toho 9 družstev žen. Pozvání
přijali naší kolegové z polské Kużnie Raciborske. Poprvé do Bolatic
zavítala i delegace dobrovolných hasičů z Kysuckého Lieskovca, ze
Slovenska. Připomeňme, že naše družstvo dělily od vítěze více jak
2 sekundy, což stačilo na 13. místo.
V průběhu roku navštívila delegace našeho sboru několikrát kolegy,
hasiče v Kużni Raciborske. Spolu s nimi jsme se zúčastnili hasičské
pouti na Horu sv. Anny i pietního aktu u příležitosti 20. výročí vzniku
rozsáhlého lesního požáru v okolí Kużnie Raciborske, při kterém tragicky
zahynuli dva zasahující hasiči.
V květnu jsme rovněž navštívili družební obec Dolany u příležitosti oslav
121. výročí založení tamního hasičského sboru.
Tradičními akcemi pro náš sbor byly Masopustní průvod, Čestná stráž u
Božího hrobu, Den Země, Dožínky, Den strašidel, Den bez aut a další.
Připomeňme rovněž odkalování a kontrolu hydrantů v Bolaticích a
Borové.
Úspěšný byl sbor rovněž v práci s našimi mladými hasičskými nástupci.
V průběhu roku 2012 se 2 družstva žáků z Bolatic, celkem 13 mladých
hasičů, účastnila několika soutěží, a to okresní ligy mladých hasičů O
pohár starosty OSH Opava a pohárových soutěží v okolí. Úspěšní byli
mladí hasiči i v podzimním kole hry Plamen i v Branném závodě.
V roce 2012 reprezentovalo náš sbor jen jedno sportovní družstvo. Naši
sportovci absolvovali soutěž o Moravskoslezský pohár, kde se umístili
celkově na 3. místě. Družstvo se také zúčastnilo některých kol seriálu

16

Extraligy ČR v požárním útoku a také některých pohárových soutěží
v okrese Opava. V roce 2012 se družstvu podařilo vytvořit vlastní
rekord, když dosáhlo na stometrové trati času 16,91 sekund.
Dne 8. 7. 2012 se naše sportovní družstvo zúčastnilo prestižní
kvalifikační soutěže Pohár Mistrů, která je určena pro nejlepší družstva
z České a Slovenské republiky. Naši muži skončili v konkurenci
31 družstev na pěkném 6. místě.
Celkem 19 členů našeho sdružení je zapojeno do činnosti Jednotky
sboru dobrovolných hasičů v Bolaticích. Jednotka sboru dobrovolných
hasičů v Bolaticích má exklusivní postavení v rámci Moravskoslezského
kraje. Čtyřčlenné družstvo vyjíždí do 5 minut od vyhlášení poplachu.
V průběhu roku 2012 jednotka vyjela celkem 45 krát. Nejvíce, 23 krát se
poskytovala technická pomoc a zasahovalo se u živelních pohrom.
Zásahů u požárů bylo 9, dvakrát se zasahovalo u dopravní nehody, 8
zásahů bylo klasifikováno jako ostatní.
V roce 2012 se jednotka SDH zúčastnila několika námětových cvičení, a
to v podniku PF Plasty Chuchelná a v Základní škole v Bolaticích.
Největší cvičení s naší účasti proběhlo v Bolaticích v podniku Lanex a.s.,
za účasti 10 hasičských jednotek z Moravskoslezského kraje a
sousedního Polska.
Spolupráce našeho sboru s Obci Bolatice, byla tradičně dobrá. Činnost
našeho sboru finančně podporovali zejména Obec Bolatice, Stromont
s.r.o. Bolatice a podnikatelé Erich Stromský a Jan Dorušák.
Bolatičtí hasiči v Dolanech
V sobotu 5. 5. 2012 odjela smíšená delegace Obce Bolatice a našeho
hasičského sboru do družební obce Dolany, kde se uskutečnilo
1. Malokarpatské setkání hasičských sborů. Obec reprezentoval
místostarosta Martin Bortlík, hasičský sbor Radek Slivka, Josef Plaček a
Vilém Adamec.
Dopoledne, za účasti místního a okolních dobrovolných hasičských
sborů, profesionálů z Pezinku a Bratislavy a místních občanů, proběhla
před hasičskou zbrojnicí mše svatá za živé i zemřelé hasiče.
Následovalo vysvěcení rekonstruované hasičské zbrojnice a hasičské
techniky.
V programu pro hosty byla i prohlídka rekonstruovaného vodního mlýna.
Jeho provozovatelé chtěli ještě v roce 2012 začít s mletím mouky.
Krátce popoledni začal odpolední program. Zúčastněné hasičské sbory
s prapory, se v doprovodu historické i moderní hasičské techniky
přesunuly průvodem na místní hřiště.

17

Oficiálního zahájení slavnostního setkání hasičů se zúčastnili župan
Bratislavského samosprávného kraje, přednosta Okresního úřadu
v Pezinku a starostové okolních obcí. Profesionální hasiče reprezentovali
územní ředitelé Hasičského a záchranného zboru z Bratislavy a Pezinku,
dobrovolné hasiče čelní představitelé okresních a krajských orgánů
dobrovolných hasičů.

Zúčastněné hasičské sbory pak předvedly hašení hořícího osobního
automobilu, vyprošťování zraněného z havarovaného automobilu, hašení
historickou ruční stříkačkou i výrobu lehké hasební pěny.
Po krátké prohlídce jednoho z místních vinařství a nezbytném koštu,
jsme se rozloučili se starostou obce Dolany, Jozefem Mruškovičem
s nadějí, že Malokarpatské setkání hasičských sborů se stane tradicí.
Hasičská slavnost v Bolaticích
V neděli 5. srpna 2012 hostilo hřiště místního fotbalového klubu již
tradiční hasičskou slavnost. Ani krátká dešťová přeháňka kolem poledne
nenarušila konání 11. kola ročníku soutěže Moravskoslezský pohár
v požárním útoku.
Mezi hosty jsme uvítali delegaci našich kolegů z polské Kużnie
Raciborske. Poprvé do Bolatic zavítala i delegace dobrovolných hasičů
z Kysuckého Lieskovca, ze Slovenska.
Po úvodním nástupu všech 33 zúčastněných družstev a české státní
hymně, převzal místostarosta Dobrovolného hasičského sboru v Kużni
Raciborske, Jan Twardawa, medaili Za příkladnou práci. Výkonný výbor
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Opavě tak ocenil,
u příležitosti jeho 75. narozenin, jeho zásluhy o rozvoj mezinárodní
spolupráce mezi dobrovolnými hasiči Kużnie Raciborske a Bolatic.

18

V mužské kategorii soutěže o Moravskoslezský pohár v požárním útoku
bylo registrováno celkem 24 družstev. Mimo pohárovou soutěž závodila
rovněž dvě družstva z Olomouckého kraje, družstvo Plumlova a družstvo
Jeseníku. V soutěži mužů zvítězily Velké Hoštice časem 17,05 sekund.
Naše družstvo obsadilo až nebodované 14. místo. Soutěže žen se
zúčastnilo 9 družstev. Vítězem se stalo družstvo z Ostravy-Bartovic
časem 17,23 sekund.

Přestávku mezi soutěží mužů a soutěží žen vyplnilo vystoupení malých
hasičů ze Štěpánkovic - Floriánků. Děti z tamní mateřské školy
předvedly záchranu osob a majetku při požáru, poskytnutí první pomoci
zraněným i hašení hořící budovy.
V průběhu příjemného odpoledne hrála k tanci i poslechu bolatická
hasičská dechovka. Losovala se tombola. Kdo nevyhrál v tombole, mohl
vyhrát na kole štěstí.
Zájem studentů o bolatické poldry
O systém ochrany obce Bolatice před povodněmi se zajímají studenti
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. V pátek 2.11.2012
dorazilo do Bolatic 13 studentů Hornicko-geologické fakulty, VŠB –
Technické univerzity Ostrava, pod vedením dr. Vojtěcha Václavíka.
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Předmětem jejich zájmu se staly bolatické poldry. V doprovodu člena
SDH Bolatice, Viléma Adamce, pedagoga Fakulty bezpečnostního
inženýrství téže vysoké školy, navštívila studijní skupina většinu
z 10 poldrů, kterými je obec před povodněmi chráněna.
Studenti se zajímali o konstrukci jednotlivých ochranných staveb, jejich
provozní parametry i o fungování systému jako celku. Jedinečnou
možnost spojení teorie a praxe dokumentuje poznámka jedné ze
studentek: „Včera jsme to měli na přednášce. Na obrázku vypadal
bezpečnostní přepad úplně jinak. Na místě jsem to málem nepoznala.“
Oním místem byl poldr nad koupalištěm a zajímavý způsob bezpečného
odvedení případného nadlimitního množství vody mimo nádrž.

Návštěva na valné hromadě okrsku Kużnia Raciborska
V pátek 7. 12. 2012 se zúčastnili členové výboru SDH Bolatice, Josef
Balarin, Petr Nawrath, Dalibor Ondruš a Aleš Seidl, valné hromady
okrsku Kużnia Raciborska. Přijetí delegace v Kużni Raciborske se
účastnili Edward Morcziniec a Jan Twardawa. Poté se delegace
přesunula do obce Budziska, kde se valná hromada konala.
Na valné hromadě prezentovalo všech 9 sborů výsledky celoroční práce.
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2013
Počátkem roku 2013 měl bolatický hasičský sbor celkem 141 členů,
z toho je 16 žen a 13 mladých hasičů. Čestnými členy sboru byli starosta
obce Mgr. Herbert Pavera, bolatický farář ThLic. Mgr. Przemysław Antoni
Traczyk a Edward Morciniec a Jan Twardawa, oba členové
Dobrovolného hasičského sboru Kużnia Raciborska. Činnost sboru řídil
21 členný výbor pod vedením starosty sboru Josefa Balarina.
V průběhu roku sbor, mimo spolkovou činnost, organizoval, resp.
spoluorganizoval, řadu kulturních a společenských akcí. Tradičními
akcemi byly hasičský ples a hasičská slavnost.
V únoru se uskutečnil 102. hasičský ples spojený s pochováním basy.
Účast byla hojná, k tanci i poslechu hrály dvě hudby - skupina Klasik a
skupina MUPHI. Ples zpestřilo vystoupení Jezdeckého klubu voltiž
z Albertovce, a samozřejmě vybraní členové našeho sboru tradičním
Pochováním basy.
V neděli 4. srpna 2013 proběhla na hřišti FK Bolatice hasičská slavnost.
Sportovní soutěže o Moravskoslezský pohár, konané v rámci slavnosti,
se zúčastnilo 29 družstev, z toho 9 družstev žen. Družstvo bolatických
hasičů obsadilo v soutěži 2. místo. Mezi diváky byli i naší kolegové,
hasiči z polské Kużnie Raciborske.
Dalšími akcemi, které náš sbor organizoval nebo spoluorganizoval, byly
Masopustní průvod, Čestná stráž u Božího hrobu, Den Země, Dožínky,
Den strašidel, Den bez aut a jiné. Připomeňme rovněž každoroční
odkalování a kontrolu hydrantů v Bolaticích a Borové.
Za úspěšnou považujeme rovněž spolupráci s našimi polskými
hasičskými kolegy. Pravidelná vzájemná setkání s hasiči z Kużnie
Raciborske se stala tradicí. Zúčastnili jsme se rovněž oslav 130. výročí
založení hasičského sboru Ruda Kozielska.
Dne 26. srpna 2013 se delegace našeho sboru zúčastnila 21. pietního
aktu za oběti při hašení rozsáhlého lesního požáru v okolí Kużnie
Raciborske. K úspěšným akcím můžeme zařadit rovněž říjnový zájezd
za historii cisterciáckého kláštera v obci Rudy.
Se střídavými úspěchy se potýkáme v činnosti našich mladých hasičů.
Družstvo našich mladých hasičů má 11 členů, tři v kategorii starších
žáků a 8 v kategorii mladších žáků. Nutno říci, že aktivity mladých hasičů
v průběhu roku kopírují průběh školního roku. V jarní části družstvo
absolvovalo soutěž v Těškovicích, Velkých Hošticích, Kyjovicích,
Štěpánkovicích s umístěním na 6. - 11. místě. V jarní části hry Plamen
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v Hněvošicích se tým dostal na 5. místo. Po prázdninách pokračovaly
soutěže v Malých Hošticích, Kylešovicích, Vrbce, Jamnici,
Chvalíkovicích. Tady se naše umístění pohybovalo mezi 4. až 10.
místem.
V podzimním kole hry Plamen, které probíhalo na Borové, obsadili
mladší žáci 5. místo a starší žáci 4. místo.
Prioritou hasičské sportovní sezóny byla naše účast v soutěži
Moravskoslezský pohár. V této čtrnáctikolové soutěži bodovalo
42 družstev. To naše se umístilo celkově na 3. místě, po družstvech
Neplachovic a Velkých Hoštic.
Naše sportovní družstvo se také zúčastnilo některých kol Extraligy ČR
v požárním útoku a vybraných pohárových soutěží v okrese Opava. Na
samotném závěru sportovní sezóny, v prestižní soutěži „Hoštický pohár“,
konané ve Velkých Hošticích, obsadilo naše družstvo 4. místo
v konkurenci 89 družstev z celé ČR a Slovenska.
Celkem 19 členů našeho sdružení bylo zapojeno do činnosti Jednotky
sboru dobrovolných hasičů v Bolaticích. Čtyřčlenná jednotka vyjíždí do
5 minut od vyhlášení poplachu. V průběhu roku 2013 jednotka
zasahovala celkem 52 krát. Nejvíce, 36 krát poskytovala technickou
pomoc a zasahovala u živelních pohrom. Zásahů u požárů bylo 8,
jedenkrát se zasahovalo u dopravní nehody, 7 zásahů bylo klasifikováno
jako ostatní. Největším zásahem roku 2013 byly pro jednotku likvidační
práce po tornádu v Krnově.
V roce 2013 se jednotka SDH zúčastnila prověřovacího cvičení v
podniku PF Plasty Chuchelná a taktického cvičení v sousední obci
Štěpánkovice.
Spolupráce našeho sboru s Obci Bolatice, byla tradičně dobrá. Činnost
našeho sboru finančně podporovali zejména Obec Bolatice, AMR s.r.o.
Ludgeřovice, Stromont s.r.o. Bolatice a podnikatelé Erich Stromský a Jan
Dorušák.
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Hasičská slavnost za účasti delegace OSP Kużnia Raciborska
V neděli 4. 8. 2013 se uskutečnila
již tradiční hasičská slavnost na
hřišti FK Bolatice. Za velmi teplého
počasí proběhla Soutěž o
Moravskoslezský pohár.
Mezi přihlížejícími jsme uvítali
delegaci OSP Kużni Raciborské
ve složení Jan Twardava, Edward
Morciniec a Jarosław Wawrzyniuk.
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Hasiči vyrazili za poznáním historie do Rud
V pondělí, 28. října 2013,
podnikla 15-ti členná skupina
našeho hasičského sboru, spolu
s jedním z našich sponzorů,
Erichem Stromským, poznávací
zájezd do družební obce Rudy
v Polsku.
Cílem cesty byla návštěva
expozice tamního cisterciáckého
kláštera. Nutno vzpomenout, že
tento klášter je rovněž zapsán do
historie naší obce. Rudy, stejně
jako Bolatice, Dolní Benešov
nebo Velké Hoštice, patřily
v minulosti
pod
správu
Velehradského kláštera.
V Rudách nás čekalo uvítání
kolegů, hasičů OSP Kużnia
Raciborska a OSP Siedliska.
Prohlídku
kláštera
s námi
absolvoval i zástupce ředitele
Okresního ředitelství požární
ochrany v Ratiboři, Mgr. inż. Jan
Krolik.
Po více než hodinu trvající
emotivní prohlídce rudského
kláštera, nám naší hostitelé
připravili malé překvapení.
Atraktívní jízdu úzkokolejkou do
okolí obce Rudy, kterou zakončil
společný
oběd
v místní
restauraci Pod kaštany. A ohlas
účastníků zájezdu – „To nemělo
chybu“. No, nejen ohněm je živ
hasič.
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2014
Bolatický hasičský sbor měl počátkem roku 2014, ke dni konání výroční
valné hromady dne 18. ledna 2014, celkem 147 členů, z toho 16 žen a
17 mladých hasičů.
Čestnými členy sboru byli starosta obce a poslanec Parlamentu ČR,
Mgr. Herbert Pavera, správce bolatické katolické farnosti, ThLic.
Mgr. Przemysław Antoni Traczyk a dva členové Dobrovolného
hasičského sboru Kużnia Raciborska - Edward Morciniec a Jan
Twardawa.
Činnost sboru řídil 21 členný výbor pod vedením starosty sboru Josefa
Balarina.
První kulturní a společenskou akci byl tradiční, 103. hasičský ples, který
se konal 15. 2. 2014. K tanci i poslechu hrála v sále skupina Dreif,
v banketce hudební skupina MUPHI Pavla Musiola a Jiřího Phillipa.
Program plesu obohatilo vystoupení Bolatických bobrů.
Dne 21. 2. 2014 se zúčastnila naše delegace, ve složení Josef Balarin,
Vilém Adamec, Robert Vitásek, Josef Kurka s manželkami, výroční valné
hromady 11. okrsku Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
v Opavě, která se uskutečnila v Kobeřicích.
V úterý 4. března 2014 jsme zajišťovali průběh Masopustního průvodu a
u té příležitosti i malé občerstvení pro všechny účastníky.
V sobotu 3. května 2014 proběhla Svatofloriánská mše za živé a zemřelé
hasiče z Bolatic a Borové.
V sobotu 10. 5. 2014 jsme se zúčastnili 18. Svatofloriánského setkání
hasičů okresu Opava v Březové.
V neděli 3. srpna 2014 hostilo hřiště místního fotbalového klubu tradiční
hasičskou slavnost spojenou se soutěží v požárním sportu o
Moravskoslezský pohár.
V úterý 26. 8. 2014 se zúčastnila 8 členná delegace SDH Bolatice
pietního aktu k 22. výročí vzniku rozsáhlého lesního požáru v okolí
Kużnie Raciborske.
V sobotu 31. 8. 2014 se zúčastnila delegace SDH Bolatice oslav
110. výročí založení OSP Kużnia Raciborska.
Dne 14. října 2014 proběhlo na hasičské zbrojnici společenské setkání
s ženami hasičkami, které bylo malým poděkováním za práci ve sboru.
U příležitosti významných jubilei jsme navštívili v roce 2014 6 našich
členů, kterým byl předán dárkový balíček s gratulací, a 8 členům bylo
zasláno písemné blahopřání.
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V roce 2014 obdržel náš dlouholetý člen Adolf Duda významné ocenění
„Zasloužilý hasič“. Toto vyznamenání je nejvyšším oceněním aktivit
dobrovolných hasičů.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů, která je složena z našich členů,
zasahovala v průběhu roku celkem 37 krát, z toho 3 krát u požárů a
34 krát se jednalo o technické zásahy.
Naši členové pomáhali také při akcích pořádaných obcí jako například:
Den Země, masopust, Dožínky, Den strašidel, Den bez aut a dalších.
Významnou součásti aktivit našich členů je péče o svěřenou hasičskou
techniku a budovu hasičské zbrojnice.
Spolupráce našeho sboru s Obci Bolatice, byla tradičně dobrá. Činnost
našeho sboru finančně podporovali zejména Obec Bolatice, AMR s.r.o.
Ludgeřovice, Stromont s.r.o. Bolatice a podnikatelé Erich Stromský a Jan
Dorušák.
Pohárová soutěž mladých hasičů
V sobotu 31. 5. 2014 se v Bolaticích, po dlouhých sedmi letech,
uskutečnila pohárová soutěž mladých hasičů. Místem konání bylo hřiště
místního fotbalového klubu. Soutěž byla zahájena v devět hodin ráno za
účasti starosty obce Bolatice, Mgr. Herberta Pavery, starosty Sboru
dobrovolných hasičů v Bolaticích, Josefa Balarina a velitele Jednotky
SDH Bolatice, Radka Slivky.
Na startovní čáru se postavilo 12 družstev mladších žáků a 10 družstev
starších žáků. Soutěžilo se ve dvou disciplínách – štafetě 4 x 60 m a
požárním útoku.

V soutěži starších žáků obsadilo 1. místo družstvo z Bohuslavic, na
2. místě se umístilo družstvo z Velkých Hoštic a na 3. místě družstvo ze
Štěpánkovic. Naši starší hasiči skončili na 7. místě.
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Ani v soutěži mladších žáků se našemu družstvu moc nedařilo, skončilo
na 8. místě. Přesto zůstalo vítězství v Bolaticích. První místo vybojovalo
družstvo z Borové, druhé bylo A-družstvo z Velkých Hoštic a na 3. místě
se umístilo A-družstvo ze Štěpánkovic.
Poděkování patřilo nejen sponzorům, ale i organizátorům soutěže a
všem zúčastněným příznivcům „hasičského mládí“. Věříme, že za pár let
budou z „hasičského mládí“ naši nástupci.
Zasloužilý hasič Adolf Duda
Dne 22. 6. 2014 se uskutečnilo na hasičské zbrojnici v Bolaticích milé
setkání. V průběhu probíhající okrskové schůze bylo panu Adolfu Dudovi
předáno nejvyšší hasičské ocenění „Zasloužilý hasič“.

Titul „Zasloužilý hasič“ se uděluje hasičům, kteří svou celoživotní prací
přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Ocenění předal jmenovanému
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starosta Výkonného výboru Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska v Opavě Mgr. Jan Dumbrovský.
Hasičská slavnost v Bolaticích
V neděli 3. srpna 2014 hostilo hřiště místního fotbalového klubu již
tradiční hasičskou slavnost spojenou se soutěží v požárním sportu
Moravskoslezský pohár. Mezi hosty jsme uvítali naše kolegy, dobrovolné
hasiče z Kużnie Raciborske a Rudy Kozielske.
V mužské kategorii bylo registrováno celkem 21 družstev. Mimo
pohárovou soutěž závodilo družstvo OSP Ruda Kozielska. V soutěži
mužů zvítězily Velké Hoštice časem 16,58 sekund. Družstvo našeho
sboru obsadilo 4. místo časem 17,42 sekund. O vysoké úrovni soutěže
svědčilo to, že ve dvouvteřinovém časovém intervalu bodovalo
10 družstev. Soutěže žen se zúčastnilo 13 družstev. Vítězem se stalo
družstvo ze Skrochovic časem 16,97 sekund.
K příjemnému odpoledni hrála k tanci i poslechu bolatická hasičská
dechovka a jako tradičně se losovala tombola. Snad jen počasí nám
trochu nepřálo. Podvečerní bouřky narušily probíhající soutěž žen i
závěrečné hodnocení družstev.
Pietní akt k 22. výročí lesního požáru v Kużni Raciborske
V úterý 26. 8. 2014 se zúčastnila delegace SDH Bolatice ve složení Petr
Nawrat s manželkou, Dalibor Ondruš s manželkou, Alois Slivka
s manželkou a Heinz Hanzlík pietního aktu k 22. výročí vzniku
rozsáhlého lesního požáru v okolí Kużnie Raciborske. Delegace položila
věnec u pomníku zemřelých hasičů. Následně se na hasičské zbrojnici
zavzpomínalo na záchranné práce.
Oslavy 110. výročí založení OSP Kużnia Raciborska
V neděli 31. 8. 2014 proběhly v Kużnii Raciborske oslavy 110. výročí
založení tamního hasičského sboru. Mimo delegace okolních hasičských
sborů byli mezi čestnými hosty starostka města, paní Rita Serafin, gen.
Piotr Buk – zástupce Wojvodského sdružení OSP v Katowicích, plk. Jan
Pawnik, ředitel Okresního ředitelství státní požární ochrany v Ratiboři, a
řada dalších.
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S gratulací se připojila rovněž delegace SDH Bolatice, ve složení Josef
Balarin, Petr Nawrat, Dalibor Ondruš, Pavel Teichmann a Vilém Adamec.
Odborně sportovní den bolatických mladých hasičů
V pátek 21. 11. 2014 absolvovali naší mladí hasiči odborně-sportovní
den. Dopoledne navštívili Záchranný útvar Hasičského záchranného
sboru ČR v Hlučíně.
Program byl velmi pestrý. Naši mladí se dověděli, k čemu je tato
speciální záchranná organizace určena, co všechno dělá a jak je
vybavena. I překvapení bylo hodně. Od ukázky činnosti záchranářských
psů určených pro vyhledávání zasypaných osob, přes prohlídku
netradiční hasičské techniky, až po seznámení se speciálním vybavením
pro záchranné práce a poskytování humanitární pomoci v zahraničí.
Průvodcem jim byl člen našeho sboru Pavel Otáhal, který je zároveň
příslušníkem Záchranného útvaru v Hlučíně.
30

Po obědě a krátkém odpočinku následoval odpolední program – plavání
v Aquaparku v Kravařích. A nejen plavání, ale i dovádění ve vodě.
Pravda, vše za přísného dozoru našich vedoucích a zúčastněných
rodičů.

A pak večeře, krátké sledování pohádek a spaní ve spacácích na
zbrojnici. Hasič se už od mládí musí učit snášet strasti, které bude
přinášet jeho budoucí poslání. A největší očekávání našich mladých. No
přece to, že na vlastní oči uvidí noční výjezd bolatických hasičů. Nestalo
se. A to je dobře.
A tak se mohli v sobotu ráno po snídani rozejít domů plní dojmů a těšit
se, co zajímavého zase pro ně jejich vedoucí připraví.
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Hasičská dechová hudba SDH Bolatice
Tradice dechového orchestru SDH Bolatice sahá do poloviny 70. let
minulého století, kdy místní nadšenci založili v Bolaticích dětský dechový
orchestr. Ten prošel postupem času mnoha organizačními změnami.
V prvopočátcích je znám pod názvem Dechový orchestr mladých.
Přirozená personální obměna v orchestru způsobila, že starší odcházeli
a působili pak v jiných orchestrech a kapelách.
Po dalších organizačních změnách vznikla v roce 1994 Hasičská
dechová kapela SDH Bolatice. Vycházela z členské základny
předchozích uskupení a převážnou část repertoáru tvořily a tvoří české
lidové písničky.
Součástí dechovky je i taneční skupina Klasik, která převážně vystupuje
u příležitosti plesů, tanečních kursů a jiných kulturních akcí.
Dechovka pod vedením Jiřího Langra působí ve složení: Karel Beneš,
Jan Bufka, Pavel Hanzlík, Jiří Philipp, Manfréd Slaný, Radek Slivka,
Pavel Musiol, Petr Griváč, Vít Komárek, Jakub Langer, Jana Teuerová.

Pole působnosti současného uskupení je rozmanité. Orchestr vystupuje
u příležitostí kulturních a sportovních akcí pořádaných Sborem
dobrovolných hasičů Bolatice, zájmovými spolky v obci a Obecním
úřadem Bolatice.
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Jeho věhlas již překračuje hranice obce, o čemž svědčí následující
přehled.
Rok
2010
2010
2011
2011
2012
2012
2012
2013
2013
2014

Místo
Linnum (Německo)
Ostrava
Mosty u Jablunkova
Rudy (Polsko)
Strážnice
Rožnov pod Radhoštěm
Ostrava
Kujavy
Ostrava
Ostrava

Druh akce
Koncert Čapí slavnost
IV. Sjezd SHČMS
Hasičské oslavy
Obnovení jednokolejné trati
Dny hasičů Jihomoravského kraje
Oslavy založení Hasičské pojišťovny
Hasičské muzeum Technotrasy
Hasičské oslavy
Hasičské muzeum Technotrasy
Hasičské muzeum Technotrasy
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Hasičský sbor zachraňuje
Od 1. ledna 2005 udržuje Jednotka sboru dobrovolných hasičů
v Bolaticích stálou pohotovost. K výjezdu do 5-ti minut po vyhlášení
poplachu je stále připravena čtyřčlenná osádka. Do pohotovosti bylo
zapojeno na 20 členů našeho sboru.
Při zařazení do stálé pohotovosti měla jednotka k disposici cisternovou
automobilovou stříkačku CAS-32 na podvozku T-148, dopravní
automobil DA-12 a přenosné motorové stříkačky PS-8 a PS-12. Na
počátku roku 2006 bylo vozidlo CAS 32 nahrazeno novým vozidlem
CAS-24 na podvozku Renault.

V uplynulých 5-ti letech zasahovala naše jednotka celkem 198 krát.
V 25 případech se jednalo o zásah u požáru, v ostatních 173 případech
se jednalo o poskytnutí různých forem technické pomoci.
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Aktivity jednotky v posledních letech jsou zřejmé z následující tabulky.
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Počet zásahů
JSDH Bolatice
25
30
33
40
25
45
36
32
48
37

Z toho
Požáry
Ostatní zásahy
4
21
6
24
16
17
12
28
10
15
3
42
9
27
2
30
8
40
3
34

Jednotka SDH Bolatice zasahuje cca 3 krát do měsíce, a to nejen na
území obce, ale také v jejím okolí. K zajímavým zásahům můžeme
zařadit následující.
Likvidace následků tornáda
Dne 18. června 2013 vyjela jednotka SDH Bolatice k likvidaci následků
tornáda do Krnova. Do postižených částí Krnova se sjelo na
46 profesionálních i dobrovolných jednotek z celého kraje, aby pomohly
zachránit, co se dalo.

35

Tornádo poškodilo nebo strhlo na 40 střech rodinných domů. Popadalo
velké množství stromů. Místo události bylo rozděleno do několika
sektorů. Naše jednotka zasahovala v nejvíce postižené části Krnov –
Kostelec.
V bezmála osmihodinovém zásahu naše jednotka provedla odstranění
několika padlých stromů a jiných překážek ze zahrad a komunikací,
pomáhala provizorně zakrývat střechy rodinných domů a osvětlovat
prostory, ve kterých probíhaly záchranné a likvidační práce. Mimo hasiče
se záchranných práci účastnila Police ČR, zdravotnická záchranná
služba a další organizace působící v rámci Integrovaného záchranného
systému.
Při všem lidském neštěstí a značných materiálních škodách, které tato
mimořádná událost způsobila, nedošlo k žádnému úmrtí osob, ale pouze
ke dvěma zraněním lehčího charakteru.
Likvidace úniku nebezpečných látek
V sobotu 17. 5. 2014 bylo místními občany zjištěno, že mezi ulicemi
Opavská, Sokolovská a Hornická došlo k úniku oleje z projíždějícího
automobilu. Naši hasiči, po oznámení události, neprodleně vyjeli na
místo. Zamezili úniku oleje do místní kanalizace. Následně jej speciálním
„čistícím“
prostředkem
z komunikace
odstranili.
Sesbíraný
kontaminovaný materiál skončil v místním sběrném dvoře, a následně
byl odvezen k ekologické likvidaci.
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Bez cvičení to nejde
Mezinárodní cvičení „Ruda 2011“
Dne 15. 4. 2011 proběhlo v lese nedaleko obce Rudy mezinárodní
cvičení „Ruda 2011“ zaměřené na hašení lesních požárů.

Cílem cvičení bylo ověřit zásady spolupráce mezi jednotkami požární
ochrany Slezského Vojevodství a Moravskoslezského kraje, podle
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smlouvy „O spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních
pohromách a jiných mimořádných událostech“, uzavřené v roce 2000
mezi Českou republikou a Polskou republikou.
Mezi 30 hasičskými jednotkami, které se účastnily cvičení, byli i hasiči z
Bolatic. Cvičila se dálková doprava vody a naši hasiči obstáli na
výbornou.
Mezinárodní cvičení „Lanex 2012“
V úterý 4. 4.2012 proběhlo v
areálu podniku Lanex a.s. v
Bolaticích česko-polské hasičské
cvičení, s cílem nacvičit společný
postup při zdolávání požáru
výrobní haly v
průmyslovém
podniku.
Požár byl simulován do prostor
skladu materiálu s následným
rozšířením na střechu budovy.
Cvičení se zúčastnilo na 10
hasičských jednotek opavského
okresu a sousedního Polska.
Do hasebních prací bylo postupně
nasazeno více jak 40 hasičů.
Na průběh mezinárodního cvičení
dohlížel ředitel územního odboru
Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje v Opavě,
plk. Ing. Břetislav Janošek za
asistence
ředitele
Okresního
ředitelství PO v Ratiboři, plk. mgr.
inž. Jana Pawnika.
Mezi přihlížejícími byli generální
ředitel
Lanexu,
Ing.
Rudolf
Gřegořica, starosta obce Bolatice,
Mgr. Herbert Pavera, starosta
města Kravaře, Ing. Andreas Hahn
a další.
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Úspěchy sportovního družstva
Sportovní aktivity dobrovolných hasičů mají dlouholetou tradici a jsou
součásti jejich fyzické přípravy. Období posledních let bylo pro naše
soutěžní družstva docela úspěšné, což dokazují výsledky v následující
tabulce.
Přehled umístění soutěžních družstev SDH Bolatice v letech 20052014
Rok

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Moravskoslezský
pohár

Velkopopovický
Kozel extraliga ČR
v požárním sportu
Družstvo „A“
1. místo
10. místo
1. místo
9. místo
1. místo
4. místo
2. místo
10. místo
4. místo
10. místo
4. místo
15. místo
2. místo
3. místo
3. místo
6. místo

Moravskoslezský
pohár
Družstvo „B“
6. místo
8. místo
-

Složení soutěžních družstev v jednotlivých letech bylo následující:
2005:
2006:

Marek Češka, Kamil Lasák, Petr Faltýnek, Jiří Lasák, Tomáš
Faltýnek, Stanislav Pašek, Tomáš Osmančík
Marek Češka, Kamil Lasák, Petr Faltýnek, Jiří Lasák, Tomáš
Faltýnek, Stanislav Pašek, Tomáš Osmančík
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2007:
2008:

2009:

2010

2011

2012

2013

2014

Marek Češka, Kamil Lasák, Petr Faltýnek, Jiří Lasák, Tomáš
Faltýnek, Stanislav Pašek, Tomáš Osmančík
Družstvo A: Jiří Lasák, Kamil Lasák, Tomáš Faltýnek, Petr
Faltýnek, Tomáš Osmančík, Stanislav Pašek, Marek Češka
Družstvo B: Jindřich Pytlík, Marcel Pašek, David Balarin,
Ondřej Rataj, Tomáš Dominik, David Harasim, Michal Nevřela
Družstvo A: Jiří Lasák, Kamil Lasák, Tomáš Faltýnek, Lukáš
Glabasnia, Ondřej Langer, Matyáš K., Martin Kusín, Tomáš
Osmančík, Stanislav Pašek, Marek Češka
Družstvo B: Jindřich Pytlík, Marcel Pašek, David Balarin,
Pavel Krpec, Matyáš K., Tomáš Dominik, David Harasim,
Michal Nevřela
Družstvo A: Jiří Lasák, Kamil Lasák, Tomáš Faltýnek, Marcel
Pašek, Petr Faltýnek, Lukáš Glabasnia, Tomáš Osmančík,
Ondřej Rataj, David Balarin, Stanislav Pašek, Marek Češka.
Největší úspěch: 3. místo Extraliga ČR v požárním útoku ve
Velkých Hošticích
Družstvo B: Lukáš Jízdný, Jiří Hluchník, Marcel Pašek, Patrik
Zug, Petr Harasim, David Bělák, Milan Gvoždík.
Největší úspěch: 13. místo ze závěrečného kola
Moravskoslezského poháru.
Jiří Lasák, Kamil Lasák, Marcel Pašek, Petr Faltýnek, Lukáš
Glabasnia, Tomáš Osmančík, Ondřej Rataj, Stanislav Pašek,
Marek Češka, Jiří Hluchník.
Největší úspěch: 3. místo Extraliga ČR v požárním útoku
v Úherích (PS), 1. místo MSP Ostrava-Zábřeh
Jiří Lasák, Kamil Lasák, Marcel Pašek, Marek Pretsch, Tomáš
Osmančík, Ondřej Rataj, Petr Faltýnek, Stanislav Pašek,
Marek Češka, Jiří Hluchník.
Největší úspěch: 6. místo – Pohár mistrů Vacenovice, 1.
místo MSP Chlebičov
Jiří Lasák, Kamil Lasák, Marcel Pašek, Jiří Hluchník, Marek
Pretsch, Lukáš Glabasnia, Tomáš Osmančík, Ondřej Rataj,
Petr Faltýnek, Stanislav Pašek, Marek Češka.
Největší úspěch:2. místo MSP, Bolatice, Sádek, Malé Hoštice,
4. místo Hoštický pohár (89 družstev)
Jindřich Pytlík, Kamil Lasák, Jiří Hluchník, Lukáš Glabasnia,
Tomáš Lasák, Petr Faltýnek, Marek Češka. Nápomocni:
Pavel Maňas, Ondřej Langr, Robert Malchárek, Marcel Pašek,
Tomáš Osmančík.
Největší úspěch: 3. místo MSP Velké Hoštice, Služovice
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Sbor dobrovolných hasičů v Bolaticích v tabulkách a číslech
Vývoj členské základy v letech 2005-2014 uvádí následující tabulka.
Údaje jsou vždy k 1. lednu běžného roku.
Rok

Členů sboru

Z toho žen

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

147
141
146
154
149
151
148
145
152
164

16
16
15
15
16
16
16
16
17
16

Hasičů do 18
let
17
13
14
13
8
15
12
12
14
21

Z prezentovaných údajů lze dovodit, že počet členů našeho sboru
v posledních deseti letech vykazuje mírný pokles. Potěšující je, že se
daří udržet ve sboru mladou generaci – naše malé hasiče do 18 let.
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Výbor
Sboru dobrovolných hasičů v Bolaticích k 16. 1. 2010
Balarin Josef

starosta sboru

Nawrath Petr

místostarosta

Slivka Radek

místostarosta

Češka Marek

velitel sboru

Ondruš Dalibor

pokladník

Adamec Vilém, Ing.

jednatel a kronikář

Langer Jiří

kulturní referent

Lasák Kamil

kulturní referent

Philipp Jiří

kulturní referent

Besuch Eduard

organizační referent

Pytlík Roman

referent prevence

Halfar Alfréd

referent CO

Balarin Lukáš

referent mládeže

Nawrath Marek

referent mládeže

Teichman Pavel

referent mládeže

Miroslav Zug

referent mládeže

Plaček Josef

člen výboru

Nevřela Michal

člen výboru

Pytlík Martin

člen výboru

Slivka Alois

čestný starosta

Pašek Stanislav, Ing.

předseda revizní rady

Vitásek Robert, Ing.

člen revizní rady

Kupka Jan

člen revizní rady
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Činní, přispívající a čestní členové
Sboru dobrovolných hasičů v Bolaticích k 1. 1. 2010
Adamec Martin, Bc.

Harasim Petr

Musiol Petr

Vitásek Robert, Ing.

Adamec Vilém, Ing.

Harazim Alfréd

Nawrath Marek

Vltavský Vilém

Balarin František

Harazim David

Nawrath Petr

Zug Miroslav

Balarin Jan

Hellebrand Jiří

Nevřela Michal

Zug Patrik

Balarin Josef

Herudek Horst

Ondruš Dalibor

Zug Dominik

Balarin Karel

Hluchník David

Osmančík Tomáš

Balarin Lukáš

Hluchník Jiří

Otáhal Pavel

Balarin Petr

Hluchník Jiří, st.

Otlík František

Ženy:

Balarin David

Hluchník Jiří

Pašek Josef

Adamcová Kristina, Bc.

Baranek Jan

Hluchník Valter

Pašek Marcel

Adamcová Sylvie

Bělák David

Hýl Vlastimil

Pašek Stanislav, Ing.

Balarinová Martina

Beneš Karel

Gvoždík Milan

Philipp Jiří

Balarinová Helena

Besuch Eduard

Jašek Emil

Plaček Josef

Balarinová Jana

Brzdiak Alfréd

Jízdny Lukáš

Pytlík Jindřich

Besuchová Anna

Brzdiak Richard

Jurášek Josef

Pytlík Martin

Bujochová Anna

Bufka Jan

Kalinovský Horst

Pytlík Reinhold

Dorušáková Eva

Bujoch Jan

Kašný Hubert

Pytlík Roman

Dudová Emilie

Češka Marek

Kašný Josef

Rataj Karel

Hanzlíková Ludmila

Dorušák Jan

Kocur Pavel

Rataj Ondřej

Hanzlíková Marta

Dorušák Jan, ml.

Kolek Josef

Rycka Jindřich

Kretková Marie

Duda Adolf

Kramný Oto

Seibert Jan

Kurková Edith

Duda František

Kretek Leo

Siebert Alfréd

Nawrathová Irena

Duda Lukáš

Kubný Tomáš

Slaný Manfréd

Ondrušová Anna

Duda Pavel, Hlučínská

Kupka Jan

Slivka Alois, Příkopní

Stromská Kristina

Duda Pavel, Mírová

Kupka Jiří

Slivka Alois, Svobody

Teichmannová Denisa

Duda Petr

Kurka Günter

Slivka Alois, Kobeřice

Teichmannová Šárka

Duda Rudolf

Kurka Josef, Ing.

Slivka Josef

Teichmannová Adriana

Duda Tomáš

Langer Jiří

Slivka Norbert

Theuerová Inge

Duda Václav

Lasák Jan, ml.

Slivka Radek

Duda Valter

Lasák Jan, st.

Slivka Rudolf

Duda Vilém

Lasák Jiří

Sněhota Petr

Duda Josef

Lasák Kamil

Stromský Erich

Faltýnek Petr

Macošek Šimon

Stuchlík Josef

Faltýnek Tomáš

Magera Jiří

Stuchlík Libor

Fus Václav

Mašík Daniel

Štefek Bohumír

Čestní členové:

Halfar Alfréd

Michálek Pavel

Švan Josef

Herbert Pavera, Mgr.

Halfar Josef

Michalík Jiří

Švan Karel

Przemyslaw Traczyk, Mgr.

Halfar Tomáš

Mlýnek Jiří, Ing.

Teichmann Pavel

Twardawa Jan

Hanslík Pavel

Mrkva Josef

Theuer Josef

Edward Morciniec

Hanzlík Heinz

Musiol Bruno

Vitásek Adolf

Hanzlík Josef

Musiol Josef

Vitásek Alfons

Hanzlík Petr

Musiol František

Vitásek Josef
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Výbor
Sboru dobrovolných hasičů v Bolaticích k 17. 1. 2015
Výbor sboru:
Balarin Josef

Starosta

Nawrath Marek

1. náměstek starosty

Slivka Radek

2. náměstek starosty

Češka Marek

Velitel SDH

Langer Jiří

Pokladník (hospodář)

Pytlíková Andrea

Jednatel

Faltýnek Petr

Zástupce velitele SDH

Nawrath Petr

Správce HZ a referent MTZ

Halfar Alfréd

Referent ochrany obyvatelstva

Balarin Lukáš

Vzdělavatel

Pytlík Martin

Hlavní strojník

Pytlík Roman

Referent prevence

Seidl Aleš

Vedoucí mládeže

Besuch Eduard

Člen výboru

Plaskura Radim

Člen výboru

Teichmann Pavel

Člen výboru

Zug Miroslav

Člen výboru

Revizní rada:
Pašek Stanislav, Ing.

Předseda revizní rady

Otahal Pavel

Člen revizní rady

Phillip Jiří

Člen revizní rady
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Čestní funkcionáři sboru:
Slivka Alois

Čestný starosta

Funkce mimo výbor:
Plaskurová Bára

Referentka žen

Adamec Vilém, Ing.

Kronikář

45

Činní, přispívající a čestní členové
Sboru dobrovolných hasičů v Bolaticích k 1. 1. 2015
Adamec, Martin, Ing.

Hluchník David

Plaček Josef

Ženy:

Adamec, Vilém, Ing.

Hluchník Jiří

Plaskura Radim

Adamcová Kristina, Bc.

Balarin František

Hluchník Jiří

Pytlík Jindřich

Adamcová Sylvie

Balarin Jan

Hluchník Jiří

Pytlík Martin

Balarinová Helena

Balarin Josef

Hluchník Valter

Pytlík Roman

Balarinová Jana

Balarin Karel

Hýl Vlastimil

Rataj Karel

Besuchová Anna

Balarin Lukáš

Jašek Emil

Rataj Ondřej

Bujochová Anna

Balarin David

Jízdny Lukáš

Rycka Jindřich

Dorušáková Eva

Baranek Jan

Jurášek Josef

Seidl Aleš

Dudová Emilie

Bělák David

Kalinovský Horst

Siebert Alfréd

Hanzlíková Ludmila

Beneš Karel

Kašný Hubert

Slaný Manfréd

Hanzlíková Marta

Besuch Eduard

Kašný Josef

Slivka Alois

Kretková Marie

Brzdiak Alfréd

Kramný Oto

Slivka Alois, ml.

Kurková Edith

Brzdiak Richard

Kretek Leo

Slivka Josef

Nawrathová Irena

Bufka Jan

Kupka Jan

Slivka Norbert

Ondrušová Anna

Bujoch Jan

Kurka Günter

Slivka Radek

Plaskurová Bára

Češka Marek

Kurka Josef, Ing.

Slivka Rudolf

Pytlíková Andrea

Dorušák Jan

Langer Jiří

Sněhota Petr

Teichmannová Šárka

Dorušák Jan ml.

Lasák Jan

Stuchlík Libor

Duda Adolf

Lasák Jan

Štefek Bohumír

Theuerová Inge
Mládež:

Duda František

Lasák Jiří

Schvan Josef

Češka Tadeáš

Duda Lukáš

Lasák Kamil

Švan Karel

Fiala Matyáš

Duda Pavel, Hluč.

Magera Jiří

Teichmann Pavel

Jaroš Vojtěch

Duda Pavel, Mírová

Michálek Pavel

Vitásek Adolf

Plaskura Jonáš

Duda Petr

Michalík Jiří

Vitásek Alfons

Plaskura Šimon

Duda Rudolf

Mlýnek Jiří, Ing.

Vitásek Josef

Postulka Jan

Duda Tomáš

Musiol Bruno

Vitásek Robert, Ing.

Postulka Tomáš

Duda Václav

Musiol Josef

Vltavský Vilém

Štefek Erik

Duda Valter

Musiol Pavel

Zug Miroslav

Štěrba Jan

Duda Vilém

Musiol Petr

Zug Patrik

Švan Daniel

Faltýnek Petr

Nawrath Marek

Tomík Adam

Faltýnek Tomáš

Nawrath Petr

Vencl Viktor

Fus Václav

Nevřela Michal

Pytlíková Tereza

Halfar Alfréd

Ondruš Dalibor

Ratajová Viktorie

Halfar Josef

Osmančík Tomáš

Teichmannová Denisa

Hanslík Pavel

Otáhal Jan

Teichmannová Adriana

Hanzlík Heinz

Otáhal Pavel

Hanzlík Josef

Otlík František

Wehowská Valézie
Čestní členové:

Hanzlík Petr

Pašek Josef

Herbert Pavera, Mgr.

Harazim Alfréd

Pašek Marcel

Przemyslaw Traczyk, Mgr.

Hellebrand Jiří

Pašek Stanislav, Ing.

Jan Twardawa

Herudek Horst

Philipp Jiří

Edward Morcziniec
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U příležitosti
110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Bolaticích
sestavil na základě dostupných podkladů
doc. Ing. Vilém Adamec, Ph.D.
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