Září 2009

č. 201

Váţení spoluobčané
Nezadrţitelně se přiblíţil konec prázdnin oslavovaný v naší obci tradičním táborákem.
Prázdniny a dovolené se rychle přesouvají z reality do vzpomínek. Předpokládám, ţe jste si
dobře odpočinuli od běţných kaţdodenních starostí a načerpali nové síly do dalšího období.
Fotografie na webových
stránkách obce dokumentují, ţe i
velké mnoţství těch z vás, kteří
zůstali o prázdninách doma, vyuţili
moţnosti si odpočinout a alespoň
trochu zapomenout na šedé dny
účastí na kulturně společenských
akcích, které pořádaly spolky a
organizace v obci. Děkuji všem
pořadatelům, kteří obětovali svůj
volný čas na přípravu i vám, kteří
jste se přišli občerstvit a pobavit.
Vaše hojná návštěva je tou nejlepší
odměnou pro pořadatele.
V průběhu prázdnin jsme vyměnili podlahu v tělocvičně. Původní pevnou parketovou
podlahu jsme nahradili moderní vlysovou podlahou na pruţném roštu, která svou konstrukcí
šetří svaly, šlachy a klouby při sportovních výkonech. Na rekonstrukci podlahy, která stála
téměř 840 tis. Kč, jsme obdrţeli dotaci z KÚ Moravskoslezského kraje ve výši 400 tis. Kč.
Přál bych si, aby se opravená tělocvična i hřiště s umělým povrchem stálo místem s velkou
návštěvností nejenom dětí v povinném tělocviku, ale občanů všech věkových kategorií
při sportování ve volném čase.

A na co se můţeme těšit v nejbliţším období?
Místní akční skupina Hlučínsko, ve které je organizována i naše obec, společně s akční
skupinou LGD Slezsko na polské straně, pořádá v neděli 13. 9. 2009 od 11.30 hod. v rámci
česko – polské příhraniční spolupráce doţínky v Baborově. Srdečně zvu všechny, kteří mají
rádi dobrá jídla a zábavu na výlet do Baborova.
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Hned první sobotu nás všechny zvou občané ulice Okruţní na tradiční „Strassenfest“.
Zahájení slavnosti v 15 hod. bude předcházet průvod občanů z ul. Školní, kteří předají
putovní klíč k „odemknutí“ ul. Okruţní. Tradičně bude připraveno bohaté občerstvení a
dobrá zábava.
V sobotu 12. 9. 2009 se uskuteční na hřišti turnaj v nohejbalu „METROSTAV CUP“.
Tradiční setkání chrámových sborů Hlučínska pořádá letos obec Oldřišov 20. 9. 2009.
Na přehlídce vystoupí jako kaţdoročně i náš chrámový sbor.
Na ukončení sezóny nás srdečně zvou do hasičárny dobrovolní hasiči. Akce
se uskuteční v sobotu 26. 9. 2009.
Mnozí občané se uţ připravují na neděli 27. 9. 2009, aby uvítali a pozdravili na první
návštěvě v naší republice svatého otce Benedikta XVI. Zájezd na toto setkání organizuje
farnost Bohuslavice.
Všechny vyjmenované a další akce jsou uváděny na našich webových stránkách,
budou hlášeny v místním rozhlase a plakátovány na nástěnkách.
Ing. Kocián, starosta

Táborák a konec prázdnin
Ani jsme se nenadáli a máme tu konec prázdnin.
Pro děti to znamená návrat do školních lavic a spoustu
povinností a úkolů, které před prázdninami odloţily
do svých školních brašen. Stalo se uţ tradicí v naší obci,
ţe na konec prázdnin je připraven pro děti velký táborový
oheň. Ani letos tomu nebylo jinak. Rybářský spolek
Bohuslavice připravil v pátek 28. srpna pro všechny děti i
dospělé krásný páteční večer s bohatým občerstvením a
ţivou hudbou. Po setmění vzplála velká vatra, jejíţ oheň
symbolicky uzavřel prázdniny. Jelikoţ návštěvnost byla
vysoká, všichni návštěvníci se určitě dobře bavili, za coţ
patří pořadatelům velký dík.
Eva Ilková
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Obecní úřad
Rada obce Bohuslavice se na svém
jednání dne 19. 8. 2009 zabývala
následující problematikou:
 Kontrola usnesení
 Výsledky hospodaření obce za 1 - 7/2009, rozbor daňových příjmů v 1 - 7/2009, návrh rozpočtového
opatření č. 2/2009
 Prohlídka RD č. 235 – Dům s pečovatelskou sluţbou (Domov seniorů) Vincence Hurníka, prohlídka nové
podlahy v tělocvičně
 Finanční pohledávky obce, seznam dluţníků vodného a poplatku za popelnice
 Investiční výstavba – stavby
 Obecní dům Bohuslavice, na ROP doručeno 200 ţádostí, inv. 2,4 mld
 ZŠ a MŠ Bohuslavice, KD Bohuslavice, ţádosti o dotaci na zateplení fasády, výměnu oken a dveří
z OPŢP, SOD na zpracování ţádosti, plná moc k zastupování obce v souvislosti s vyřizováním záleţitostí
souvisejících s podáním ţádosti o dotaci, čestné prohlášení o zajištění financování neuznatelných nákladů
z vlastních zdrojů, bankovní příslib, rozpočtový výhled, poţadavek na úpravu energetického štítku –
rozdělení na 6 objektů a úpravu projektové dokumentace podle energetického auditu. U KD prověřuje
právní oddělení moţnost podání ţádosti vzhledem ke dvěma vlastníkům jednoho objektu, přijímání
ţádosti zastaveno z důvodu naplnění limitu 7,5 mld Kč, po dohodě s Hratem budeme pokračovat
ve zpracování ţádosti tak, aby v další výzvě bylo moţno ţádosti podle aktuálních podmínek rychle
dopracovat a předat
 Dopravní značení, na instalaci vlastními pracovníky obce není kapacita, objednání instalace u externí
fy, výsledky jednání starosty se zástupcem SSMSK Opava Ing. Sýkorou
 Infrastruktura pro nové RD, Bolatická, dokončeno, předáno aţ na přepojení a 1 přípojku plynu
z důvodu nutnosti dodatečného vyřízení stavebního povolení, schválení smlouvy o připojení zařízení a
smlouvy o realizaci připojení a zajištění rezervovaného příkonu
 Parcela 482/6 – vystavena ţádost o vydání územního rozhodnutí, místní šetření 25. 8. 2009,
schválení smlouvy o budoucí smlouvě o prodeji plynárenského zařízení
 Oprava místní komunikace Poštovní, dokončeno, předáno, vícepráce
 Oznámení o projednání zadání ÚP Vřesina
 Komplexní pozemkové úpravy na katastru obce Bohuslavice u Hlučína
 Převod pozemku parc. č. 1998/21 do majetku obce
 Prodej pozemku parc. č. 1174/2 k. ú. Bohuslavice u Hlučína
 Organizační věci:
 Druţební spolupráce se Závaţnou Porubou, Slovensko
 MAS, vyhlášení výzvy na předkládání ţádosti o dotaci 2009
 Ozvučení hřbitova
 Ţádost Štěrkoven, s. r. o. o vyjádření k čerpání finanční rezervy na rekultivaci pozemků dotčených
těţbou
 Poţadavek na nákup chladící vitríny do KD, nové ţidle do KD
 Ţádosti o dotaci Charita Hlučín a ZO SPCCH Dolní Benešov, Spolek rybářů
 Odměnu za zhotovení sousoší matky s dítětem
 Pomoc obcím postiţených povodněmi z rozpočtu obce
 Vyúčtování hracích automatů
 Vyhodnocení kulturních akcí, úhrada pódia, stanu a ozvučení na Anenských slavnostech,
připravované akce na další období
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Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém jednání
dne 27. 8. 2009 vzalo na vědomí:
 Kontrolu usnesení, po které konstatuje, ţe na posledním mimořádném jednání obecního zastupitelstva
nebylo přijato ukládací usnesení. Usnesení z 19. zasedání OZ 23/19 a) uloţilo starostovi obce projednat
se zástupcem SSMSK ÚS Ostrava moţnost doplnění vodorovného značení v Obci, zakreslení plné čáry
v celém průtahu obce. Problematiku starosta projednal s Ing. Sýkorou, ved. stř. Opava. Správa silnic
nezajišťuje
první
pořízení
vodorovného značení, zajišťuje
pouze následné opravy. V případě,
ţe bychom chtěli změnit stávající
dopravní vodorovné značení je
nutné zpracovat návrh, který se
musí projednat s Policií ČR a
odborem dopravy MěÚ Hlučín a
poté je moţné objednat realizaci,
kterou provádí SSMSK nebo další
fy. Stejný postup je u značení
přechodů.
 Informaci o investiční výstavbě v roce 2009 – prodlouţení a infrastruktura MK Bolatická, oprava
Poštovní, oprava tělocvičny ZŠ a MŠ Bohuslavice, stavba „Obecní dům Bohuslavice – přístavba a
stavební úpravy“ , infrastruktura na parc. č. 482/6, projektová dokumentace ulice U Kovárny a Horní.
 Komplexní pozemkové úpravy na k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
 Informaci o druţební spolupráci a návštěvě obce Závaţná Poruba, návštěva 10. a 11. 10 2009.
 Vyhodnocení kulturně společenských akcí, plánované akce na další období.
 Informaci o sběru velkoobjemového odpadu, který se uskuteční v sobotu 5.9. 2009 od 8,00 do 13,00.
 Ţádost o prodej pozemku parc. č. 1174/2, k. ú. Bohuslavice u Hlučína. O prodeji bude rozhodnuto na
říjnovém jednání obecního zastupitelstva po zajištění dalších podkladů.
 Informace o jednáních rady obce.

schválilo:
26/21

a) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01-07/2009. Celkové příjmy za 01-07/2009 činily
9.994.944,78 Kč. Zůstatek z roku 2008 10.958.534,53 Kč. Celkové příjmy za 01-07/2009
vč. zůstatku z roku 2008 činily 20.953479,31 Kč. Celkové výdaje za 01-07/2009 činily
7.305.738,97 Kč. Peněţní zůstatek k 31.7.2009 byl ve výši 13.647.740,34 Kč, z této částky činil
zůstatek na běţném účtu 4.626.464,80 Kč, na účtu za domovní odpad 20.793,50 Kč, na zvláštním
účtu pro financování dotace 482,04, Kč a na spořícím účtu 9.000.000,00 Kč bez výhrad.
b) Rozpočtové opatření č. 2/2009 bez výhrad.
c) Příjetí finanční dotace ve výši 58 259, - Kč na dovybavení pracoviště Czech point.
d) Nabídku a SOD firmy FASE na opravu a zateplení střechy ZŠ a MŠ Bohuslavice a pověřilo starostu
podpisem SOD.
e) SOD s agenturou HRAT na vypracování ţádosti o dotaci na zateplení fasády a výměnu oken a dveří
ZŠ a MŠ Bohuslavice z OPŢP a plnou moc agentuře HRAT pro konzultaci a vyřízení ţádosti
u dotčených orgánů.
f) Čestné prohlášení obce Bohuslavice o úhradě neuznatelných nákladů z vlastních zdrojů nebo
z bankovního úvěru na zateplení fasády a výměnu oken a dveří ZŠ a MŠ Bohuslavice.
g) SOD s agenturou HRAT na vypracování ţádosti o dotaci na zateplení fasády a výměnu oken a dveří
KD Bohuslavice z OPŢP a plnou moc agentuře HRAT pro konzultaci a vyřízení ţádosti u dotčených
orgánů.
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h) Čestné prohlášení obce Bohuslavice o úhradě neuznatelných nákladů z vlastních zdrojů nebo
z bankovního úvěru na zateplení fasády a výměnu oken a dveří KD Bohuslavice.
i) Smlouvu o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě NN a Smlouvu o zajištění
rezervovaného příkonu a připojení zařízení ţadatele k distribuční soustavě a úhradě nákladů
spojených s připojením a se zajištěním poţadovaného příkonu na MK Bolatická.
j) Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej plynových rozvodů na parc. č.482/6.
k) Provedení víceprácí a dodatek č. 1 k SOD s firmou ODS – DS Ostrava a.s.
l) Převod části pozemku parc. č. 1998/21 k. ú. Bohuslavice u Hlučína o rozměrech 30 x 40 m z majetku
PF ČR do majetku obce Bohuslavice a podání ţádosti vč. příloh na PF ČR o tento převod.
Vymezená část pozemku je schváleným ÚP obce Bohuslavice určena k zástavbě rodinnými domky.
m) Jmenování starosty Ing. Kurta Kociána do sboru zástupců majitelů půdy za obec pro provádění
komplexních pozemkových úprav na katastru obce Bohuslavice.
n) Finanční pomoc obcím postiţeným povodněmi z rozpočtu obce ve výši 50 tisíc.
o) Vypracování projektové dokumentace vodorovného dopravního značení průtahu obce (opatření
pro zpomalení vozidel na vjezdu, doplnění plné čáry, přechodů pro chodce a dalších bezpečnostních
prvků opatření).
p) Vypracování projektové dokumentace na parkování osobních aut u kostela vč. návrhu vodorovného
značení parkovacích ploch.
q) Vypracování projektové dokumentace na vyuţití ploch u KD (parkoviště, parkové úpravy).

Vyhodnocení investiční akce
„Rekonstrukce tělocvičny ZŠ a MŠ Bohuslavice“
Základní údaje o stavbě:
Investor:
Obec Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice
Místo stavby, k.ú.:
Bohuslavice u Hlučína
Náklad dle projektu:
827.100,-Kč
Náklad dle vítěze
veřejné soutěţe:
838.526,36 Kč
Cena díla dle SOD:
838.526,36 Kč
Dosažený náklad:
838.526,36 Kč
Rozdíl – zvýšení:
+11.426,36 Kč = 1,38 %
Náklad na investici celkem:
838.526,36 Kč
Dotace Moravskoslezského kraje: 400.000,- Kč
Zhotovitel stavby:
Jakeš Vlastimil – MAN, MALBY – NÁTĚRY – PODLAHY,
582 61 Česká Bělá
Termín dokončení podle
smlouvy o dílo s dodavatelem:
31. 7. 2009
Předání staveniště:
7. 7. 2009
Skutečné dokončení díla:
31. 07.2009
Průběh přípravy a realizace díla:
Realizace díla byla zadaná na základě veřejné soutěţe, organizované podpůrně podle §25 a 38
zákona 137/2006 Sb. v platném znění – vyţádáním nabídek více v úvahu přicházejících dodavatelů
pro zjištění obvyklé ceny v místě. Komise pro hodnocení nabídek a následně také zadavatel, vybral
nejvýhodnější technickou a cenovou nabídku s nabídkovou cenou 838.526,36 Kč vč. DPH účastníka
veřejné soutěţe firmy Jakeš Vlastimil – MAN, MALBY – NÁTĚRY – PODLAHY.
Vlastní stavební práce byly zahájeny dne 7. 7. 2009. Zhotovitel obsadil stavbu potřebným počtem
kvalifikovaných pracovníků a zajistil technický dohled a vedení stavby po celou dobu realizace. Práce
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byly zahájeny bouráním stávající podlahy. Veškerá stavební suť byla shromaţďována do předem
přistavených kontejnerů a odváţena na povolenou skládku mimo obec. Po demolici stávající podlahy byly
na podkladní beton nataţeny pásy těţké lepenky jako izolace proti zemní vlhkosti s vytaţením na obvodové
stěny do výše budoucí sportovní pruţné podlahy. Na tyto pásy byl instalován a výškově vyrovnán dvojitý
pruţný rošt, vyplněný polystyrénovou tepelnou izolací. Veškeré dřevo bylo ošetřeno chemickým přípravkem
proti hmyzu, dřevokazným houbám a plísním.Na výškově vyrovnaný rošt vyplněný tepelnou izolaci bylo
namontováno celoplošné bednění z OSB desek a nášlapná vrstva z parket dub, jasan se zalištováním
po celém obvodu tělocvičny. Celá plocha byla zatmelena epoxidovou pryskyřicí, přebroušena a vysátá
průmyslovým vysavačem. Následovalo trojnásobné lakování s lajnováním mezi vrstvami laku a
přebroušením kaţdé vrstvy. Součástí díla byla dálková a výšková úprava nářadí a dodávka nové konstrukce
košů pro basketbal.
V průběhu stavby se konaly dle potřeby kontrolní dny, kterých se zúčastňovali odpovědní zástupci
obou smluvních stran – starosta obce a odpovědný zástupce zhotovitele p. Jakeš. Stavební deník byl veden
pečlivě. Kopie byly předány objednateli. Starosta obce měl denní přehled o postupu prací na stavbě,
případné problémy byly řešeny většinou na místě, případně po konzultaci s vedením školy.
Závěr:
Dílo je moţné hodnotit jako zdařilé, rozhodnutí obce jako zadavatele o výběru zhotovitele se
potvrdilo jako opodstatněné . Dílo bylo provedeno v poţadovaném časovém rozmezí kvalitně bez zjevných
vad a nedodělků.
Celkově lze konstatovat, ţe záměr byl zcela naplněn a ţe veřejné prostředky byly vynaloţeny účelně
a s maximální hospodárností.
Ing. Kocián, starosta

Důležitá sdělení
Velkoobjemové kontejnery
V sobotu 5.9.2009 v době od 8.00 do 13.00 hodin se uskuteční na prostranství
před kulturním domem v Bohuslavicích sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu a to
podruhé a naposledy v tomto roce firmou OZO Ostrava s.r.o. Starším a nemocným občanům
obec nabízí pomoc při odvozu tohoto odpadu na sběrný dvůr ke KD. Své poţadavky nahlaste
na obecní úřad do pátku 4.9.2009 – tel. 553659075.

Vodné
Od pondělí 14.9.2009 bude správce vodovodu pan Erhard Kocur provádět odpisy
vodoměrů a vybírat poplatek za odběr vody z obecního vodovodu za uplynulý půl rok. Cena
zůstává a i nadále stejná a činí 14,- Kč/lm3. Otázkou vyhlášeného stočného ve výši 100,- Kč
na osobu a rok se bude znovu zabývat rada a zastupitelstvo obce na svém příštím jednání.
O výsledku vás budeme informovat prostřednictvím našeho zpravodaje.
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UPOZORNĚNÍ
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších
předpisů
Dne 1. 1 .2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Tento
zákon upravuje mimo jiné i podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám
nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních sluţeb a příspěvku na péči.
Dne 1. 8. 2009 nabyl účinnosti úst. zákon č. 206/2009 Sb., kterým byl tento zákon
o sociálních sluţbách částečně novelizován.
-

-

-

-

Příjemce příspěvku na péči je podle tohoto zákona povinen:
písemně ohlásit Městskému úřad Hlučín, odboru sociálních věcí a zdravotnictví do 8 dnů
změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu,
na výzvu Městského úřadu Hlučín, odboru sociálních věcí a zdravotnictví osvědčit
skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu, a to ve lhůtě
do 8 dnů ode dne doručení výzvy, neurčí-li Městský úřad Hlučín, odbor sociálních věcí a
zdravotnictví lhůtu delší,
písemně ohlásit Městskému úřad Hlučín, odboru sociálních věcí a zdravotnictví změny
týkající se zajištění pomoci, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala; tuto
povinnost plní příjemce příspěvku na tiskopisu předepsaném ministerstvem, jehoţ
součástí je písemný souhlas osoby blízké nebo jiné fyzické osoby nebo právnické osoby
s poskytováním pomoci oprávněné osobě.
vyuţívat příspěvek na zajištění pomoci osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou
uvedenou v § 83 nebo poskytovatelem sociálních sluţeb, který je zapsán v registru
poskytovatelů sociálních sluţeb podle § 85 odst. 1, nebo speciálním lůţkovým
zdravotnickým zařízením hospicového typu,
osoba blízká nebo jiná fyzická osoba, která poskytuje oprávněné osobě pomoc, je
povinna písemně ohlásit přijetí oprávněné osoby do nemocnice nebo odborného
léčebného ústavu, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud tuto
povinnost nemůţe zejména vzhledem ke svému zdravotnímu stavu splnit příjemce
příspěvku na péči (jde zejména o hlášení hospitalizací v nemocnicích).

Zákon ukládá povinnost oznámit osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou uvedenou
v § 83 zákona o sociálních sluţbách, která poskytovala oprávněné osobě pomoc, úmrtí
oprávněné osoby, a to do 8 dnů ode dne úmrtí oprávněné osoby. Pokud tato povinnost
nebude splněna, půjde o přestupek podle zákona o sociálních sluţbách, za který můţe být
uloţena pokuta aţ do výše 20 000,- Kč.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěU Hlučín
Mírové nám. 23, 748 01 Hlučín
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Pálení trávy, listí a ostatních odpadů na pozemcích
v zastavěné části obce
V poslední době přichází za mnou stále více spoluobčanů se stíţnostmi na sousedy, kteří
spalují trávu, seno nebo jiný odpad a často nadměrným dýmem obtěţují okolí. Další si doma udělají
reprezentativní zahradu a posečenou trávu vysypou na sousední pozemky, uloţí na druhou stranu
komunikace nebo odvezou někam na černou skládku. A protoţe se blíţí podzim a s ním i
kaţdoroční podzimní práce na zahradě se spalováním listí a organického odpadu, rozhodl jsem se,
napsat o této problematice několik řádků.
Zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší a o změně dalších zákonů v platném znění stanoví
v § 3 povinnosti právnických a fyzických osob. Jedna z těchto povinností stanoví, ţe v otevřených
ohništích, zahradních krbech a j. lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a
plynná paliva určena výrobcem, přičemţ uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány
chemickými látkami.
Co se týče pálení trávy, obec můţe vyhláškou tuto činnost regulovat nebo úplně zakázat.
Naše obec takovou vyhlášku nemá. Nízké právní povědomí občanů má za následek, ţe zákazy dané
vyhláškami a zákony nejsou stejně dodrţovány. Aby nemuseli naši občané pálit trávu, objednali
jsme pro letošní rok u OZO Ostrava kontejner, který je postaven na bývalé rekultivované skládce,
do kterého je moţné kaţdou sobotu v době od 13 do 14 hod. posekanou trávu za úplatu odloţit.
Kontejner je po naplnění odvezen a tráva je na kompostovací lince zpracována na kompost.
Mnozí občané, a patřím k nim i já, posečenou trávu kompostují. Na menší zahrady je to ten
nejlepší a osvědčený způsob. Jedenkrát ročně se pak kompost zaryje do země.
Další moţné řešení, zejména pro velké zahrady, je mulčování. Mulčování je vlastně současné
posečení a rozsekání trávy na drobnou drť, která se ponechá na posečené ploše. Vyuţíváme tento
způsob i na velké části obecních ploch. Hodně záleţí na intervalu sekání i pouţitém zařízení.
Např. ve škole jsme k sekačce zakoupili jako příslušenství mulčovací noţe a jejich pouţíváním uţ
nemusíme kaţdý týden odváţet několik traktorových vleček posečené trávy a platit za její
zpracování. Podobně řeší sečení trávy na svých zahrádkách více občanů.
A jak by se měl zachovat a co musí vzít na vědomí ti, kteří si nevyberou ani jeden
z uvedených řešení a volí spalování? Kaţdý člověk by měl být natolik soudný, aby dokázal
odhadnout, zda pálení neobtěţuje nad únosnou míru jeho okolí. Rostlinný odpad musí být suchý a
v takovém mnoţství, aby rychle shořel. Doba i místo by měla být zvolena tak, aby zplodiny
vzhledem k větru a poloze obydlí co nejméně ovlivňovaly okolí a nezhoršovaly ţivotní prostředí.
A pokud jsou občané obtěţováni jednáním svých nezodpovědných sousedů, doporučuji
zdokumentovat stav pořízením fotografií a předloţit stíţnost na odbor ţivotního prostředí MěÚ
Hlučín nebo na obecní úřad, který stíţnost k vyřízení postoupí na výše uvedený odbor. Ten bude
postupovat podle zákona o ovzduší, kde se hovoří, ţe nedodrţení povinností podle zákona o ochraně
ovzduší je přestupkem podle zákona č. 200/1990 Sb. O přestupcích v platném znění a podle tohoto
zákona uloţí pokutu.
Apeluji tedy na vás spoluobčany, abyste měli zodpovědnější přístup ke svému ţivotnímu
prostředí i k sobě navzájem.
Ing. Kocián, starosta
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Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice u Hlučína
Informace o úvodním jednání a šetření hranic pozemků
na obvodu KPÚ
Ve zpravodaji č. 189 ze září roku 2008 jste byli informováni, ţe v dubnu roku 2007 byly
Pozemkovým úřadem Opava na katastrálním území Bohuslavice u Hlučína veřejnou vyhláškou
vyhlášeny komplexní pozemkové úpravy (KPÚ). V tomto článku bylo podrobně vysvětleno co se
pod pozemkovými úpravami (PÚ) skrývá. Nebudu se k tomuto tématu tedy opět vracet a odkazuji
Vás na výše zmíněné číslo zpravodaje. Zopakuji jen, ţe pozemkové úpravy byly v katastrálním
území Bohuslavice u Hlučína vyhlášeny především z důvodu revitalizace koryta potoka Opusta,
z důvodu potřeby řešit ochranu zastavěné části obce Bohuslavice před následky přívalových dešťů a
z důvodu realizace dalších oprav některých vybraných lokalit.
Doposud byla zhotovitelem KPÚ - firmou Ekotoxa s.r.o. zpracována analýza skutečného
stavu a smluvním partnerem zhotovitele, geodetickou kanceláří Geoport s.r.o. provedeno zaměření
dotčeného území.
V současné době bychom Vás společně s Pozemkovým úřadem Opava chtěli informovat o
záměru svolat na čtvrtek 10.9.2009 úvodní jednání, které proběhne od 16 hod v sále Kulturního
domu v Bohuslavicích. Účastníky jednání budou především zástupci Pozemkového úřadu Opava,
vlastníci pozemků zahrnutých do obvodu PÚ, zástupci obce, zástupci zpracovatele a další.
Na úvodním jednání budou zástupci pozemkového úřadu společně se zpracovatelem informovat
účastníky o:
 účelu, cíli a principu PÚ
 obvodu PÚ
 předběţném harmonogramu navrhování a realizace PÚ
 významu PÚ a obnovy katastrálního operátu a vyplývajících povinnostech
 smyslu a významu plánu společných zařízení (PSZ), tzn. vytvoření kostry území: polní cesty,
prvky ÚSES (biokoridory, biocentra, interakční prvky), plochy pro stavbu poldrů ad.
 moţnosti zavedení opravného koeficientu (rozdíl výměry skutečně zaměřené a výměry
vedené v katastru nemovitostí)
 způsobu oceňování pozemků
 způsobu určování vzdálenosti pozemků
 způsobu a právech hlasování
 smyslu a poslání sboru zástupců
 právech a povinnostech geodetů (vstup na pozemky, újma,…)
 zjišťování průběhu hranic na obvodu PÚ
 Vlastníci pozemků na úvodním jednání:
 zvolí sbor zástupců a mohou být do něj voleni
 dohodnou se na způsobu oceňování pozemků a určení vzdálenosti
Z úvodního jednání bude veden zápis. Podepsaný a ověřený Pozemkovým úřadem bude
zaslán v minimálním rozsahu všem účastníkům řízení pozvaným na úvodní jednání.
Současně bychom Vás chtěli informovat o termínu zjišťování průběhu hranic
na obvodu PÚ, kdy se individuálně setká projektant s vlastníkem při šetření hranic obvodu PÚ.
Všichni dotčení budou s průběhem vytyčených vlastnických hranic seznámeni ve dnech 14.9.2009 17.9.2009. Samotné vytyčování a stabilizace vlastnických hranic na obvodu PÚ bude probíhat
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ve dnech 17.8.2009 aţ 11.9.2009. Vytyčené body budou stabilizovány plastovými mezníky,
dřevěnými kolíky, sloupky plotu apod. Vytyčované body jsou dodány z dokumentace Katastrálního
pracoviště Opava a nelze je tedy přemisťovat.
Za tímto účelem stanoví pozemkový úřad komisi, která se zjišťování průběhu hranic bude
účastnit. V komisi musí být zástupci obce a katastrálního úřadu.
O obou výše zmíněných akcích budou všichni dotčení písemně obeznámeni Pozemkovým
úřadem Opava nejméně 7 dní předem dopisem zaslaným z důvodu průkaznosti doručení obálkou
s doručenkou do vlastních rukou.

Ing. Michal Brokl, Ekotoxa s.r.o.

Organizace školy ve školním roce 2009/2010
V tomto školním roce bude navštěvovat školu 183 ţáků (102 na niţším a 81 na vyšším
stupni). Učitelský sbor tvoří 13 učitelů a 1 vychovatelka školní druţiny.
1. tř. (25 ţáků) – tř. učitelka Mgr. Lenka Lasáková
2. tř. (21 ţáků) – tř. učitelka p. Monika Valachová
3. tř. (15 ţáků) – tř. učitelka Mgr. Zdeňka Birtková
4. tř. (21 ţáků) – tř. učitelka p. Gabriela Riemerová
5. tř. (20 ţáků) – tř. učitelka Mgr. Nikola Jarošová
6. tř. (24 ţáků) – tř. učitel Mgr. Pavel Pinďák
7. tř. (19 ţáků) – tř. učitelka sl. Šárka Hulvová
8. tř. (18 ţáků) – tř. učitelka Mgr. Zuzana Prokšová
9. tř. (20 ţáků) – tř. učitelka Mgr. Andrea Kupková
Správce ICT – Mgr. Karla Poštulková
Výchovná poradkyně – Mgr. Lucie Komárková
Vychovatelka školní druţiny – p. Jana Suchánková
Zástupkyně ředitelky školy – Mgr. Irena Václavková
Ředitelka školy – Mgr. Dagmar Fojtíková

Okénko občanů Bohuslavic
Váţení spoluobčané.
Na základě reakce některých občanů jsme do Zpravodaje zařadili novou rubriku, kde
se budete moci vyjádřit k dění v naší obci. I přesto, ţe funguje diskuzní fórum na webových
obecních stránkách, rádi bychom umoţnili i těm spoluobčanům, kteří nemají moţnost vyuţít
internet, aby se zde písemnou formou mohli vyjádřit k aktuálnímu dění v obci.
Pokud máte nějaký námět, který chcete zveřejnit, můţete tak učinit buď na e-mailovou
adresu: fotoeva7@gmail.com nebo písemně doručit na obecní úřad.
Za redakční radu
E. Ilková
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Organizace v obci
Řádky z fotbalu
„A“ muţstvo
„A“ muţstvo muţů sehrálo v srpnu první dvě utkání v 1.A třídě.
V prvním letošním soutěţním zápase jsme se utkali se soupeřem, který na poslední
chvíli vytvořil nový oddíl s azylem na hřišti Slavia Opava. V prvním poločase jsme byli
lepším muţstvem, ale od zkušeného soupeře jsme dostali lekci z produktivity. V 17. minutě
Opava 2004 proměnila hned svou první naskytnutou šanci. Další branka přišla jako blesk z
čistého nebe, padla ve 26. minutě po přísně nařízeném pokutovém kopu! Také naše aktivní
hra slavila úspěch, a to ve 32. minutě, kdy se nám podařilo vstřelit kontaktní gól. Branka
padla z pokutového kopu za hraní rukou. Pokutový kop proměnil a na poločasový stav 2:1
sníţil kanonýr našeho muţstva Tomáš Kretek. Byla velká škoda, ţe se našemu muţstvu
nepodařilo do konce prvního poločasu vyrovnat, za sympatický výkon by si to určitě
zaslouţilo.
Do druhého poločasu jsme nastoupili s odhodláním utkání zvrátit, ale soupeř nás hned
v úvodu potrestal za hrubé chyby. Třetí gól trefil ve 47. minutě a o tři minuty později dal
utkání konečnou podobu 4:1. S hrozivým skóre se nám jiţ nic nepodařilo udělat. Soupeř si
své výrazné vedení pohlídal a s přehledem dokráčel k prvnímu vítězství.
Pozitivní pro mě jako trenéra je, ţe jsme herně obstáli. Budeme-li v dalších utkáních
pomýšlet na vítězství, musíme se vyvarovat hrubých chyb a finální fáze útočných akcí musíme
řešit s větší rozvahou.
Po smolném prvním utkání, kdy jsme si určitě za svůj povedený výkon nezaslouţili
krutou poráţku 4:1, jsme nastoupili k domácímu utkání proti Kobeřicím s velkým
odhodláním odčinit poráţku a získat první podzimní vítězství.
Bohuţel se utkání pro nás nevyvíjelo dobře a hned ve 4. minutě jsme inkasovali branku
z pokutového kopu za faul. Branka naše muţstvo povzbudila k vystupňování tlaku a
po krásné přímočaré akci se nám podařilo v 17. minutě srovnat stav skóre na 1:1. Branku
vstřelil Miroslav Polomský. V dalším průběhu utkání se hra srovnala a dění na hřišti se
odehrávalo v dostatečné vzdálenosti od obou branek. Ve 39. minutě přišel pro muţstvo
Bohuslavic další šok, po ojedinělém rohovém kopu se podařilo Kobeřicím vstřelit druhý gól
a podruhé se dostat do vedení. Branku vstřelil Hlavenka, kdyţ odvrácený rohový kop
pohotově poslal z dobrých dvaceti metru do sítě překvapeného brankaře domácích Juchelky.
Druhý poločas jsme nastoupili s odhodláním otočit stav utkání a dobrý výkon okořenit
brankami. Na muţstvo Kobeřic jsme vyvíjeli stálý tlak, ale se skórem se nám jiţ nepodařilo
pohnout. Vypracovali jsme si vyloţené střelecké pozice, ale vstřelit branku nám nebylo
souzeno. Třikrát muţstvo Kobeřic vykopávalo míč na brankové čáře, dvakrát to bylo
po zakončování Radka Dihla, 1x po hlavičce kanonýra Tomáše Kretka. Jedenkrát opět
po hlavičce Radka Dihla skončil míč na brankové konstrukci. Bohuţel jsme opět selhali
v zakončení a soupeři umoţnili plný bodový zisk. Navíc náš obránce Jiří Blokša inkasoval
v 87. minutě za protesty po necitlivě posouzeném faulu rozhodčím Šimkem červenou kartu a
osud utkání byl zpečetěn.
„A“ muţstvo muţů je po dvou prohrách bez bodu na 13. místě 1.A třídy.
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Výsledky:
Fotbal Opava 2004 - SK Bohuslavice
4:1 (2:1)
Branka Bohuslavic: 32. Kretek.
Sestava Bohuslavic:
David Juchelka – Jiří Kocián, Petr Krupa, Miroslav Polomský, Daniel Buhla – Aleš Barč
(46. Tomáš Hruška), Josef Kocur, Tomáš Štefek, Jakub Štefek – Tomáš Kretek, Radek Dihel.
Náhradníci: Vlastimil Vitásek, Martin Breuer, Lukáš Kušnír, Dalibor Blokša.
SK Bohuslavice – TJ Sokol Kobeřice
1:2 (1:2)
Branka Bohuslavic: 17. Polomský.
Sestava Bohuslavic:
David Juchelka – Jiří Blokša, Jiří Kocián, Petr Krupa, Daniel Buhla – Aleš Barč (46. Lukáš
Kušnír), Miroslav Polomský (77. Tomáš Chlopčík), Tomáš Štefek, Jakub Štefek – Tomáš
Kretek, Radek Dihel.
Náhradníci: Martin Breuer, Tomáš Hruška, Dalibor Blokša.
Josef Kocur, trenér SK Bohuslavice

„B“ muţstvo
„B“ muţstvo sehrálo první utkání v nové sezóně na domácí půdě proti Kobeřicím „B“.
V prvním poločase měli hosté územní převahu, ale do vyloţené šance se nepropracovali.
Ve druhém poločase bojovní a obětavě hrající domácí vyrovnali hru a vytvořili si několik
šancí ke skórování. Nebyli však úspěšní a kdyţ ani hostující hráči nedokázali překonat jistě
chytajícího domácího brankáře, skončilo utkání bez branek.
Výsledek:
SK Bohuslavice „B“ – TJ Sokol Kobeřice „B“
0:0
Sestava Bohuslavic:
René Kocur – Jan Lampa, Vlastimil Vitásek, Martin Breuer, David Mokrý – Ivo Dominik,
Tomáš Chlopčík, Radim Barč, Petr Zapletal – Zdeněk Blahuta, Tomáš Hruška.
Náhradníci: Josef Kocur, Dalibor Blokša.

Dorost
Dorost sehrál v srpnu své první utkání sezóny v okresní soutěţi. Na domácím hřišti se
dorostenci utkali s Darkovičkami, se kterými prohráli vysoko 0:8
SK Bohuslavice – FK Dakrovičky
0:8 (0:6)
Ţákům začíná podzimní část sezóny aţ v září.
Ing. Jiří Kocián
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Řádky z ledního hokeje
Koncem srpna začíná hokejistům HC Buldoci Bohuslavice jiţ sedmá sezóna AHL –
Amatérské hokejové ligy. Počet účastníků letošního ročníku soutěţe zůstává oproti
minulému roku nezměněn. V soutěţi bude bojovat o prvenství těchto 13 muţstev: HC
Buldoci Bohuslavice, HC Buly Aréna, HC STK, HC Bolatice, HC Čas Mančaft, HC Monaco
Kouty, HC Kozmice, HC Zábřeh, HC Horní Lhota, HC Derby Kouty, HC Isotra, HC
Mexiko, HC Štěpánkovice.
Utkání HC Buldoci Bohuslavice v srpnu a v září:
So
29.8.2009 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice
Út
1.9.2009
18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Monaco Kouty
Út
8.9.2009
18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Kozmice
Út
22.9.2009 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Horní Lhota
Út
29.9.2009 18:45
HC Buldoci Bohuslavice – HC Derby Kouty
Informace o hokejovém klubu HC Buldoci Bohuslavice jsou umístěny na internetové
stránce obce na http://www.bohuslaviceuhlucina.cz pod odkazem Sport. Aktuální výsledky
zápasů našich hokejistů budou umisťovány na internetovou stránku obce v aktualitách.
Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku, kanadské bodování soutěţe
a rozpis všech utkání naleznete na internetové stránce:

http://www.bulyarena.cz/cz/buly-arena/sportovni-centrum/ahl/
Ing. Jiří Kocián

Řádky z nohejbalu - Metrostav cap.
Dne 12.9.2009 ve 13.30 se koná na hřišti SK Bohuslavice letní turnaj v nohejbalu
za účasti druţstev z Ostravy,Vřesiny,Bolatic,Hlučína a Bohuslavic. Prosíme příznivce této
hry, aby přišli všechna muţstva povzbudit.
Josef Hurný

Rodinné centrum Skřítek v Bohuslavicích
Rodinné centrum Skřítek v Bohuslavicích zahájí svou činnost v pondělí 7. září v 16:30
hodin. Hodiny budou probíhat v MŠ Bohuslavice. Srdečně chceme pozvat na hodiny
všechny rodiče s dětmi. Přijít můţete mezi nás od 7. září a kdykoli během celého školního
roku.
Kurková Jiřina – asistentka rodinného centra
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Sbor dobrovolných hasičů
Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů v Bohuslavicích dává tímto na vědomí a zároveň zve všechny
občany na den 26. 9. 2009 od 17.00 hodin do areálu hasičské zbrojnice, kde se uskuteční poslední
posezení s hudbou v tomto roce. Bude připraveno bohaté občerstvení
a k tanci a poslechu bude
hrát hudba p. Jindřicha Foltýnka.

Srdečně zve výbor SDH

Zájezd
Sbor dobrovolných hasičů připravil pro své členy, příznivce a občany na den
2. a 3.10. 2009 zájezd po Slezské a Moravské zemi s večerní návštěvou vinného sklípku. Bliţší
informace o trase zájezdu a programu, lze zjistit na obecních stránkách v rubrice organizace a dále
ve vývěsné skříňce SDH u Kulturního domu.

Za SDH – Lasák Robert

Náboţenský ţivot (18)
Dne 18.září najdeme v kalendáři jméno Kryštof. V několika posledních letech přišlo toto
jméno opět do módy. Osobně znám jednoho malého Kikiho, jak ho jeho maminka oslovuje.
Církev slaví svátek sv. Kryštofa 24.července. O jeho životě nejsou téměř žádné přesné
údaje. Víme jen, že se narodil ve druhém století v Kanaan nebo snad v Lykii (dnes Turecko). Zemřel
kolem roku 250 v Lykii mučednickou smrtí. To je jediná autentická zpráva o jeho životě; vše ostatní
jsou legendy, tedy nepodložené zprávy.
Jeho pohanští rodiče mu dali jméno Reprobus.Vyrostl ve statného, velikého a silného muže,
takže se podobal obru. Jedna z legend vypráví, že odešel z domova hledat nejmocnějšího
panovníka světa, kterému chtěl sloužit. Na své cestě narazil na poustevníka, který mu poručil, aby
přenášel na svém obrovském těle lidi přes blízkou řeku. Jednou pomáhal Reprobus přes řeku
malému dítěti. Uprostřed cesty bylo dítě stále těžší a těžší a Reprobovi hrozilo, že se utopí.
Když došel s dítětem na druhý břeh, dítě mu řeklo: "Ježíš Kristus byl tvým břemenem. Nesl jsi více
než celý svět". Kristus se tak dal poznat, ponořil obra Reproba do vody a pokřtil jej. Od té doby
nesl jméno Christophorus, což přeloženo z řečtiny znamená "nosič Krista". Úcta ke Kryštofovi se
začala šířit na východě již v 5. století a velmi brzo se přenesla i na západ Evropy. Je uctíván jako
pomocník v nouzi dnes již po celém světě. Jedno přísloví říká, že když se ráno podíváme
na Kryštofův obraz, budeme chránění po celý den.
Kryštof patří k nejčastěji zobrazovaným světcům. Téměř vždy je namalován jako obr, který
nese na svém rameni dítě, v ruce má hůl se zelenými listy. Všeobecně je považován za patrona
dopravy a všech povolání, která s dopravou souvisí, jako jsou řidiči, automobilisté, vozkové, voraři,
lodníci, převozníci, námořníci; dále pak poutníků, cestujících, atletů, dětí,
horských cest a mnoha dalších. A jestli jste řidiči, určitě máte ve svém autě magnetickou plaketu
s sv. Kryštofem.
Všem nositelům jména mohu jen doporučit , aby si vážili svého jména a v nouzi, ale i jen
tak, poprosili sv. Kryštofa o pomoc. A nemusí to být jen Kryštofové, ale kdokoli z nás putujících
po této zemi.
Leo Dominik, kronikář obce
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Společenská kronika – naši jubilanti v září 2009
Vitásek Oldřich
Zajíček Jan
Stoček Alfons
Beranová Irena
Čížová Marie
Skovajsová Gertruda
Krištof Theodor
Breuer Josef
Balarinová Terezie

60 let
80 let
60 let
50 let
50 let
80 let
70 let
80 let
50 let

Všem jubilantům přejeme do dalších let především pevné zdraví, štěstí,
osobní spokojenost a hojnost Boţího poţehnání.
Karla Krupová

Inzerce:

Prodám levně
kopačky v dobrém stavu:
PUMA, ADIDAS –
kolíkové, vel. 8,
NIKE – lisovky,
vel. 8,5.

Informace na tel.
606 438 049.
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Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice

Internetové stránky obce:

www.bohuslaviceuhlucina.cz
www.hlucinsko.tv

E-mail:

obec@bohuslaviceuhlucina.cz
podatelna@bohuslaviceuhlucina.cz
starosta@bohuslaviceuhlucina.cz
mistostarosta@bohuslaviceuhlucina.cz
marie.mikova@bohuslaviceuhlucina.cz
karla.krupova@bohuslaviceuhlucina.cz

Tel/Zázn.:

553 659 075

Tel/Fax/Zázn.:

553 659 064

Úřední hodiny:

Pondělí, středa: 7.00 – 11.30, 12.30 – 17.00 hod.

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 201, září 2009
Měsíčník
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně
Redakční rada:
Ing. Kurt Kocián, Mgr. Pavel Dominik, Karla Krupová, Leo Dominik, Ing. Jiří Kocián, Eva Ilková
Redakce a grafické zpracování: Eva Ilková
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Pěší pouť do Hrabyně
Podtitulek tohoto článku by mohl znít – Návrat ke starým tradicím.
Mariánské slavnosti v Hrabyni byly oblíbené jiţ v 18. století. Pokud
bychom pátrali po historii Hrabyňské pouti a vzniku Hrabyně, pak k této
se váţe pověst, podle níţ projíţděl místem zvaným Hrabín sedlák Hruška
z Plesné. Povoz byl naplněn dřevem a sedlák s koňmi nemohl s tak těţkým
nákladem překonat kopec. V návalu zlosti sedlák nešťastně svrhnul z vozu
svého syna, který tam spal a zabil ho. Pod dojmem hrůzného činu odešel
do Říma prosit o rozhřešení papeţe. Rozhřešení dostal, ale k tomu ještě i
obraz Panny Marie, který měl zavěsit do kaple, jeţ měl vybudovat
na místě, kde zabil své dítě. Tolik pověst o vzniku poutního místa. Stavba
dřevěné kaple postavené ke cti Nanebevzetí Panny Marie je datována
okolo roku 1497. Zděný kostel vybudovali v létech 1721 – 1731 majitelé
panství hrabata Mitrovští, kteří Hrabyni propagovali jako místo zázraků a
tak se postupně šířila poutní tradice tohoto místa. Do dnešní podoby byl kostel v Hrabyni uveden díky úsilí
vlasteneckého kněze pana Jana Böhma a to v letech 1885 – 1886.
Mnozí z dnešní mladé generace moţná
ani netuší, ţe pěší pouť občanů Bohuslavic má
hlubokou tradici v minulosti. Procesí se
pravidelně rok co rok vydávalo na pěší pochod
do Hrabyně aţ do padesátých let minulého
století. Tehdy byla tato tradice přerušena
z politických důvodů. Kdyţ se podíváme
na dobové fotografie, pak mnozí z nás se nestačí
divit, jak veliká účast na tomto procesí
kaţdoročně byla. Poutníci tuto 11 km dlouhou
cestu absolvovali ve slavnostním oblečení nebo
krojích a po celou dobu se modlili a zpívali
mariánské písně.
I kdyţ letošní účast na pěším
pochodu do Hrabyně je v porovnání s tou
historickou co do mnoţství účastníků malá,
je úctyhodné, ţe se mnozí rozhodli tuto pěší
pouť s otci Kazimírem a Davidem
absolvovat. Letošní procesí bylo třetí
v pořadí v novodobé historii pěších pochodů
do Hrabyně. Nezbývá neţ popřát, aby tradice
pěších poutí nebyla jiţ nikdy nikým
přerušena a zůstala tak stále ţivá.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
za zapůjčení dobových
fotografií
spoluobčanům.
Eva Ilková
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Fotogalerie – srpen 2009

Další fotografie naleznete na:

www.bohuslaviceuhlucina.cz
www.unasdomastudio.estranky.cz
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