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Zpravodaj
obce

BOHUSLAVICE

1 září

2020

Vážení spoluobčané,
druhý prázdninový měsíc je minulostí a dětem
začal nový školní rok. V srpnu se trošku obnovil
společenský život v obci. Na druhou sobotu
připravil Bohuslavický oříšek letní kino. Letos
jsme mohli shlédnout film 3 Bobule. Příjemnou
podívanou za hezkého počasí využilo mnoho
lidí a ještě více komárů. Největší letní akce,
která byla přesunuta z původního termínu byly
Anenské slavnosti. Třídenní maraton zahájilo
travesti show „Divokých koček“, následovaly
hudební produkce kapel a diskotéka. V neděli
nechyběl program pro děti a ocenění občanů.
Vyvrcholením byl koncert Františka Nedvěda.
Přes sobotní déšť se akce vydařila. Děkuji
obětavým členům Bohuslavického oříšku za
organizaci. V sobotu 22. srpna proběhlo také
požehnání nové hasičské cisterny u hasičské
zbrojnice. Závěr prázdnin patřil rybářům. Na
pátek 28. srpna připravili táborák s krásným
ohňostrojem a o dva dny později rybářské
závody u Špakovského rybníka.

V srpnu bylo instalováno workoutové hřiště
v parku u obecního úřadu. Pokračovaly také
práce na revitalizaci „Vápenky“, na obecním
dvoře a na polní cestě Bolatická. Díky obětavosti
a úsilí řemeslníků se podařilo dokončit
nejdůležitější akci letošního léta – vybudování
nového oddělení v mateřské škole. Děti tak
mohly prvního září nastoupit do nových prostor.
V měsíci
září
se
bude
konat
sběr
velkoobjemového odpadu. První sobotu v měsíci
se uskuteční farní zahrada s dnem otevřené fary.
Další ročník hasičské soutěže TFA se uskuteční
v sobotu 19. září před kulturním domem. Od
měsíce září má obec nové webové stránky.
Ve třetí dekádě skončí astronomické léto a
vstoupíme do podzimu. Podzimu krásných barev
mlhavých rán a sklizně plodů zahrad a polí.
Přeji nám do dnů „Babího léta“ mnoho pohody a
zdraví.
Mgr. Pavel Dominik, starosta

Události měsíce září 2020
Farní zahrada

Farní zahrada

Farnost Bohuslavice

13. 9. 2020

1. svaté příjímání

kostel Bohuslavice

Farnost Bohuslavice

18. 9. 2020

Koncert Tilli-duo

Obřadní síň

Kosková + Prchalová

19. 9. 2020

Soutěž TFA

před KD Bohuslavice

SDH Bohuslavice

5. 9. 2020
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Z 22. zasedání rady obce Bohuslavice dne 19. 8. 2020
Rada obce Bohuslavice
Vzala na vědomí:
Informaci o vydání manuálu MŠMTV k výuce ve školách ve školním roce 2020/2021.
Činnost za uplynulý měsíc. Dokončení zahradnických prací při revitalizaci Vápenky. Sečení trávy
v obci. Oprava potoka poškozeného přívalovými dešti v červnu. Práce na polní cestě Bolatická.
Práce u chaty zahrádkářů. Výstavba Workoutového hřiště. Letní kino.
Hospodaření obce za I – VII. /2020. Výběr daní za I - VII. 2020. Jednorázový kompenzační
příspěvek na pokles daňových příjmů způsobených pandemii COVID - 19
Přijetí dotace na CAS Scania z MSK 1 250 000,- Kč a z GŘ HZS 2 500 000,Návrh rozpočtového opatření č. 4/2020.
Aktuální stav prací na opravě budovy obecního dvora.
ZŠ a MŠ. Rekonstrukce pavilonu MŠ, aktuální informace.
Jednání o výsledku jednání o darování pozemků u ulice Západní.
Jednání o odkoupení pozemků Pauseho rybníka a v okolí.
Směnu pozemku p. č. 16 za obecní pozemek p. č. 11/4 a část pozemku p. č. 11/12 vše v k. ú.
Bohuslavice u Hlučína.
Vydání nové cyklomapy Hlučínska a polského příhraničí.
Informace o předpokládaných letních společenských akcí.
Mimo jiné schválila:
Žádost o prodloužení nájmu bytu č. p. 114.
Dodatek č. 1 k dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodu provozně
souvisejících mezi obcí Bolatice a obcí Bohuslavice.
Příkazní smlouvu mezi obcí Bohuslavice a jk grant s. r. o. na činnost v rámci projektu „Obec
Bohuslavice – předcházení vzniku odpadů“.
Žádost o dotaci mezinárodní soutěž historických vozidel „Prajzská Rely“ ve výši 5 000,- Kč.
Dotaci na Sportovní den Charity Opava ve výši 2 000,- Kč.
Program 12. zasedání obecního zastupitelstva konaného 27. 8. 2020.
Prodej CAS Tatra 815 dle znaleckého posudku.
Prominutí nájmu za inzerci ve zpravodaji a poplatku za hlášení místním rozhlasem neziskovým
organizacím.
Provedení monitoringu kanalizace DN 600 na místní komunikaci Bolatická.
Vypsání výběrového řízení na opravu povrchu místní komunikace Bolatická v úseku Dolní Opavská.
Zajištění vyčištění potoka firmou.
Opravu výtluků na parkovišti u kulturního domu.
Výsledek hodnocení nabídek na koupi pozemku p. č. 2356/1 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Vydání obecního kalendáře na rok 2021.
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Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 27. 8. 2020 od 18:00 hodin
v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Ing. Tomáš Gruň, Radek Kotzur, konstatuje,
že na dnešním 12. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 11 členů obecního zastupitelstva.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Ing. Pavel Staněk a Ing. Ondřej Mokrý, Ph. D.,
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Omluveni: MVDr. Martin Ostárek, Petr Kubík, Ing. Pavel Staněk, Karin Herudková
Zapisovatelka: Kateřina Staňková
Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 12/1 a) schválilo:
Členy návrhové komise Bc. Andreu Matýskovou, Ing. Tomáše Gruně, Radka Kotzura. Prof. RNDr.
Radka Kučeru, PhD. a Ing. Ondřeje Mokrého, ověřovateli zápisu.
usnesením č. 12/1 b) schválilo:
Program 12. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 12/1 c) schválilo:
Hospodaření obce za období I.–VII. 2020. Celkové příjmy za 01-07/2020 činily 25.791.591,09 Kč.
Financování - přenesená daňová povinnost DPH – 10.303,13 Kč, zůstatek z roku 2020 ve výši
19 481 909,13 Kč. Celkové příjmy včetně financování za 01-07/2020 činily 45.283.803,35 Kč.
Celkové výdaje za 01-07/2020 činily 24.101.020,62,68 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 7. 2020 byl ve
výši 21.182782,73 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu 12.501.390,70 Kč a na účtu u
ČNB 8.681.392,03 Kč.
usnesením č. 12/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 4/2020 bez výhrad.
usnesením č. 12/1 e) schválilo:
Plán financování obnovy vodohospodářského majetku obce Bohuslavice, Aktualizace na období
2021 – 2030.
usnesením č. 12/1 f) schválilo:
Změnu projektu výpusti z nádrže N1 ze zaústění do kanalizace DN 1000 na DN 600 při zachování
stávající výšky hráze.
usnesením č. 12/1 g) schválilo:
Vybudování nové kanalizace DN 600 v délce cca 70 m na ulici Dolní.
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usnesením č. 12/1 h) schválilo:
Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z Programu pro poskytování dotací nebo
návratných finančních výpomocí mezi obcí Bohuslavice, Poštovní 119, 747 19 Bohuslavice a
Vitězslavem Němcem, Opavská 144, 747 19 Bohuslavice.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 21/2 a) Kontrolu usnesení. Uložené usnesení bylo splněno.
č. 21/2 b)Informace o opatřeních obce v souvislostí s pandemii COVID – 19.
č. 21/2 c) Informaci o příjmu daní v roce za období I.-VII. 2020 a poskytnutí kompenzace daňových
příjmů.
č. 21/2 d)Aktuální informace o majetku, investicích a opravách. CAS Scania zařazení do provozu a
požehnání, prodej CAS Tatra 815, práce na polní cestě Bolatická, revitalizace „Vápenky“,
realizaci oprav havárie potoka po přívalových deštích, přeložka VN Jižní svahy,
Workoutové hřiště.
č. 21/2 e) Obecní dvůr. Aktuální informace.
č. 21/2 f) Rekonstrukce pavilonu MŠ. Aktuální informace.
č. 21/2 g)Informaci o vybudování komunikace na ulici Západní.
č. 21/2 h)Stav jednání o koupi pozemku p. č. 578/4 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
č. 21/2 i) Prodej pozemku 2356/1 na ulici Kozáková.
č. 21/2 j) Záměr koupit pozemek Pauseho rybníka.
č. 21/2 k)Směnu pozemku p. č. 16 za část pozemku p. č. 11/12 a pozemek p. č. 11/4.
č. 21/2 l) Informace o pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.
č. 21/2 m) Další informace z posledních jednání rady obce.
Ověřovatelé usnesení:
prof. RNDr. Radek Kučera

Ing. Ondřej Mokrý

Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková místostarostka

V Bohuslavicích dne 27. 8. 2020

Další informace
Komunikace
Loni tuto dobu jsem psal o parkování na komunikacích, myslím, že zcela zbytečně. Na některé
spoluobčany pomůže jedině represivní opatření v podobě pokuty. Letos chci napsat o jiném nešvaru.
Snažíme se opravovat komunikace tak, aby byly pohodlné a pěkné. Bohužel někteří z nás se snaží je
ještě vylepšit různými nástřiky a malůvkami barvou (nemám na mysli malování dětí křídou). Oslavy
jubilea jsou krásná věc a oslavenci si jistě zaslouží pozornost. Nevidím, však jediný důvod, proč by
se měl při tom poškozovat obecní majetek. Chtěl bych vidět reakci dotčených, kterým bychom
postříkali jejich dlažbu ve dvorech. Žádám vás, ať se vyvarujete takového ničení společného
majetku. Děkuji.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Informace pro občany
Firma OZO Ostrava s.r.o. bude tak jako každoročně v měsíci říjnu 2020 rozesílat občanům faktury
za svoz a likvidaci odpadu za celý rok 2020 (od 1.1. do 31.12.2020). Ze zkušeností víme, že po
obdržení faktury někteří občané zjistí, že popelnici nenaplní a chtějí změnit tarif (tzn. změnu
velikosti nádoby nebo četnost svozu). Firma OZO pak musí vystavovat a rozesílat nové faktury.
Aby se tomuto předešlo, vyzýváme občany, pokud chtějí změnit tarif svozu popelnice ještě do konce
tohoto roku, aby tak učinili nejpozději do 15. 9. 2020 a dostavili se na obecní úřad k uzavření nové
smlouvy.
Děkujeme za pochopení.
OZO Ostrava s.r.o. nabízí občanům možnost od roku 2021 přijímat faktury za svoz a likvidaci
odpadu elektronicky. Občané, kteří se tak rozhodnou, musí udělit souhlas se zasíláním
elektronických faktur vyplněním tiskopisu „Souhlas se zasíláním faktur v elektronické podobě“,
který je možno stáhnout z webových stránek obce v odkaze: úřad – formuláře, a poté vyplněný
souhlas odeslat elektronicky na e-mail.: kotkova@ozoostrava.cz nebo poštou na adresu OZO
Ostrava s.r.o., provozovna 1- Komunální odpady, ul. Slovenská 1/1083, 702 00 Ostrava.
V sobotu 12. 9. 2020 v době od 8.00 do 12.00 hodin budou na parkovišti u kulturního domu
přistaveny firmou OZO Ostrava s.r.o. pro místní občany kontejnery na velkoobjemový odpad.
Senior TAXI
Od jara 2018 provozuje obec Bohuslavice službu SENIOR TAXI, která je určena občanům
nad 65 let věku, ze závažných důvodů (zejména zdravotních či sociálních i mladším) za úplatu.
Jedná se o dopravu automobilem k lékaři nebo na úřady. Služba SENIOR TAXI je provozována
v pracovní dny v době od 7.00 do 15.00 hodin. Požadavek na službu je nutné nahlásit minimálně
1 pracovní den předem nebo i dříve.

Anenské slavnosti 2020 a letní kino
Bohuslavický Oříšek děkuje všem návštěvníkům letních akcí, které se letos obě konaly netradičně
v srpnu a v opačném pořadí, za hojnou účast a podporu. Je pro nás velkou satisfakcí, že jsme s Vámi
i přes nejisté vyhlídky spojené se změnami aktuálně vyhlašovaných hygienických opatření strávili
čtyři srpnové odpoledne a večery.
Velice si vážíme podpory obce a spolupráce s jejich pracovníky. Zvláštní poděkování si dovolujeme
vyslovit Moravskoslezskému kraji za finanční podporu, nezbytnou pro zajištění kulturního
programu 13. ročníku Anenských slavností.
Již nyní se těšíme na setkání s Vámi v roce 2021 a věříme, že tentokráte již v tradičních termínech!
Bohuslavický Oříšek
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Informace Základní školy v Bohuslavicích
Nabídka brigády:
ZŠ Bohuslavice přijme na dohodu pracovnici na úklid školy. Nástup možný ihned (do 31.10.2020)
Bližší informace u ředitelky školy (730 897 931) nebo u ekonomky školy (553 659 960).

Nová kniha „Lanovka pod Landekem“
Další zajímavá kniha o našem regionu s názvem „Lanovka pod Landekem“ –
napsal Petr Čichoň, je již k vypůjčení v naší knihovně.
Beseda ke knize se uskuteční v Dolním Benešově 14. 9. a 22. 9. proběhne
v Muzeu Hlučínska křest knihy.
Anotace:
Petr Čichoň, rodák z Ludgeřovic, autor Slezského románu, vydává novou
knihu Lanovka nad Landekem. Příběh se opět odehrává na Prajzke, tentokrát
v současnosti a v blízké budoucnosti.
Důchodci, slévač Johan Kott a Truda Lassová žijí spokojeně v Petřkovicích
ve svých domcích pod landeckou skálou. Johan chová v rybníku zlaté rybky a
chladí v něm piva, které společně s Trudou popíjí. Jejich pokojný život je narušen stavbou lanovky,
která má spojovat bývalý průmyslový areál Dolních Vítkovic s Landekem. Johanova dcera se vrací
po rozvodu bydlet domů a Trudin syn je manželem předsedkyně polské separatistické strany Liga
Slezska, která je za záhadných okolností zavražděna.
Kniha je napsána v prajštině!
Medailonek:
Petr Čichoň po vysokoškolských studiích pracoval v letech jako redaktor literárních časopisů a
nakladatelství Votobia, Host, Vetus Via. Od roku 1998 působí ve svém architektonickém ateliéru v
Brně a Ludgeřovicích. Vydal sbírky Chilia (1995), Villa diabolica (1998), Pruské
balady/Preussische Balladen (2006), za tuto sbírku byl navržen na Drážďanskou cenu lyriky. Za
Slezský román (2011) byl nominován na Cenu Josefa Škvoreckého. Jeho poezie i próza byly
přeloženy do angličtiny, němčiny, maďarštiny, ukrajinštiny a polštiny.

Sportovní klub Bohuslavice
Fotbal muži, I.B třída skupina B:
Svinov - SK Bohuslavice

1 : 5 Robin Štefek 3, Jan Kozel, Radek Dihel

SK Bohuslavice - Darkovice

4 : 4 Roman Štefek 2, Matěj Benek, Michal Strýček

Sokol Hať – SK Bohuslavice

3 : 2 Jan Kozel, Tomáš Trupl
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Úmysly mší svatých v Bohuslavicích – září 2020
PÁ

4.9.2020

18:00 Za živé a + členy živého růžence

SO

5.9.2020

7:00 Na poděkování za dar života s prosbou za živou a + rodinu

NE

6.9.2020 23. neděle v mezidobí

9:30 Na poděkování za 40 let společného života s prosbou o Boží
požehnání pro živou rodinu

PO

7.9.2020

18:00 Na úmysly členů společenství Modlitby farníků

ST

9.9.2020

18:00 Za + Lea Kocura k 10. výročí úmrtí, + manželku, + příbuzné a za
dar zdraví pro živou rodinu

PÁ

11.9.2020

SO

12.9.2020

NE

13.9.2020 24. neděle v mezidobí

ST

16.9.2020

PÁ

18.9.2020

SO

19.9.2020

NE

20.9.2020 25. neděle v mezidobí

ST

23.9.2020 Památka sv. Pia z Pietrelciny

18:00 Výroční rekviem za Františka Štefka

PÁ

25.9.2020

18:00 Na poděkování za 60 let života s prosbou o dar zdraví a Boží
požehnání a za + rodiče

SO

26.9.2020

7:00 Výroční rekviem za Jana Tomíčka

6:45 Za + Marii Liškovou k nedožitým 72. narozeninám

18:00 Za + Huberta Cyruse k nedožitým 75. narozeninám a za živou
rodinu
7:00 Na poděkování za dar života s prosbou za + manžela
17:00 Za + Josefa Kozáka (odložené pohřební rozloučení)

Památka sv. Ludmily

6:45 Za Anežku Miketovou, manžela, + a živou rodinu
9:30 Za prvokomunikanty z Bohuslavic a ze Závady
18:00 Na poděkování za 90 let života; za + manžela, + rodiče z obou stran
s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání
18:00 Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života; za + maminku a živé a +
příbuzné

Svátek sv. Matouše

7:00 Za manžele Vitáskovy, + příbuzné a duše v očistci
6:45 Za Jiřího Černého a živou a zemřelou rodinu
9:30 Na poděkování za úrodu

6:45 Za živé a zermřelé farníky
NE

27.9.2020 26. neděle v mezidobí

9:30 Za Rudolfa Kociána k 20. výročí úmrtí, za živou a + rodinu
s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu

PO

28.9.2020

18:00 Za Jaromíra Bočka k nedožitým 60. narozeninám

ST

30.9.2020 Památka sv. Jeronýma

18:00 Za Alžbětu Štefkovou, manžela, dceru, příbuzné z obou stran a
živou rodinu

ČT

1.10.2020

11:00 Svatba: Daniel Vaněk a Veronika Breuerová

PÁ

2.10.2020

SO

3.10.2020

Památka sv. andělů
strážných

18:00

Za živé a + členy živého růžence

7:00 Za Bruna Kozáka, syna a rodiče
11:00 Na poděkování Pán Bohu za 60 let společného života s prosbou o
dar zdraví a Boží požehnání za celou živou rodinu
6:45 Za Norberta Fojtíka, rodiče a za živou rodinu
NE

4.10.2020 27. neděle v mezidobí

9:30 Na poděkování za 80 let života a 60 let prožitého společného života,
za + rodiče z obou stran s prosbou o ochranu Panny Marie pro živé
rodiny
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci září 2020
Tkačík Arnošt
Fojtík Jan
Hankeová Miluše
Fichnová Marie
Miketa Petr
Fus Jindřich
Kotzurová Krista
Breuer Josef
Dominik Leo

Dominiková Růžena
Kocurová Edeltrauda
Sýkora Zdeněk
Kutschera Winfried
Vodičková Lenka
Dominik Alois
Kučera Martin
Káňová Martina

Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme. Dodatečně blahopřejeme
manželům Leonardě a Josefovi Fusovým ke zlaté svatbě, kterou oslavili v měsíci srpnu
a přejeme hodně dalších ve zdraví prožitých společných let v kruhu svých blízkých.
Karla Krupová

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice
Poštovní 119
747 19 Bohuslavice
Tel. / Zázn.:
Tel. / Fax / Zázn.:
Úřední hodiny:
Pondělí, středa:

553 659 075
553 659 064

8:00 - 11:30 hod.
12:30 - 17:00 hod.
Úterý: 8:00-11:30 12:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek: 8:00-11:30 12:00 - 15:00 hod.
Internetové stránky obce:
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv

Webová stránka školy:
www.zsbohuslavice.cz
E-mail:
obec@bohuslavice.eu
podatelna@bohuslavice.eu
info@bohuslavice.eu
starosta@bohuslavice.eu
mistostarosta@bohuslavice.eu
jana.janosova@bohuslavice.eu
marie.mikova@bohuslavice.eu
karla.krupova@bohuslavice.eu
katerina.stankova@bohuslavice.eu
technik@bohuslavice.eu

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 333 – září 2020 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. září 2020.
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