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Váţení spoluobčané,
máme za sebou květen, měsíc rozkvetlých stromů, luk i zahrad, měsíc lásky i nového
ţivota. Hned na začátku měsíce však přišli poněkud dříve zmrzlí muţi, kteří mrazem zničili
rozkvetlé stromy a keře. Tyto mrazy budou mít určitě za následek nízkou úrodu ovoce. Po
tomto studeném začátku ukázalo počasí i svou druhou tvář v podobě letních teplot.
Ohlašované bouřky s přívalovými dešti se naší obci tentokrát naštěstí vyhnuly.
Srdečně děkuji všem za gratulace k mému květnovému ţivotnímu jubileu.
V měsíci květnu se
nám
podařilo
hned
několikrát zcela zaplnit
sál kulturního domu.
Vysokou úroveň měl Den
matek
s kulturním
programem dětí pod
vedením
učitelů
i
divadelní
představení
Lotrando a Zubejda, se
kterým přijel do naší obce
amatérský
divadelní
soubor Moravia z obce
Vápenná. Děkuji všem,
kteří přidali ruku ke
společnému dílu. Na
kulturní akce bohatý
květen vystřídá stejně
bohatý červen.
Hned první víkend v sobotu 4. 6. 2011 pořádá poprvé fy Canis Prosper v areálu své
firmy na Kafarni „Dětský den s pejsky“. V sobotu 11. 6. 2011 pořádá obec v obecním domě
pro děti akci s názvem „Výtvarné tvoření“. Děti s rodiči se budou moci seznámit a osvojit si
celou řadu výtvarných a rukodělných praktik v duchu hesla „Kdo si hraje nebo pracuje
nezlobí“. Na tuto novou zajímavou činnost jsou zváni rodiče s dětmi. V neděli pořádá Sbor
dobrovolných hasičů tradiční letní hasičskou slavnost se soutěţemi v hasičském sportu.
Stejně jako kaţdoročně, tak i letos, zavítá do naší obce více jak tři desítky hasičských
druţstev z blízkého i dalekého okolí, aby změřila své síly v poţárním útoku. V tuto neděli
přistoupí děti z třetí třídy v kostele Nesvětější Trojice k prvnímu svatému přijímání.
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Před naším odpustem, svátkem Nejsvětější Trojice, který připadne na neděli 19. 6.
2011, připravuje v sobotu 18. 6. 2011 Římskokatolická farnost tradiční farní zahradu. V
letošním roce bude spojena s posvěcením opraveného kříţe na ul. Kozmické. A poslední
červnovou sobotu připravuje Bohuslavický Oříšek na prostranství za kulturním domem
dětský den s názvem „Večerníčkův ráj“.
Vyzývám všechny příznivce sportu, aby přišli povzbudit naše sportovce v posledních
jarních mistrovských zápasech a pomohli tak našim muţstvům vybojovat záchranu a lepší
umístění v tabulkách jednotlivých soutěţí. Plakáty a pozvánky se všemi informacemi na
vyjmenované akce jsou zveřejněny na webových stránkách obce, budou vyvěšeny na
plakátovacích plochách a hlášeny v místním rozhlase. Všichni pořadatelé se těší na vaši
hojnou účast, která bude pro ně tou největší odměnou za námahu spojenou s přípravou a
organizací těchto společenských akcí.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Krásy přírody
Blíţí se prázdniny,
čas
dovolených,
kdy
většina z nás vyráţí do
přírody a to nejen do
dalekých
krajin,
ale
především do krásných
koutů naší republiky.
Určitě budete se mnou
souhlasit, ţe na těchto
cestách potkáte nejen
zajímavé lidi, ale i velmi
zajímavé
představitele
ţivočišné říše. A pokud
máte trošku štěstí a podaří
se Vám je vyfotit, budeme
velmi rádi, kdyţ se s námi
podělíte o Vaše „fotoúlovky“.
Pokud tedy budete
mít chuť zapojit se do foto
Otakárek fenyklový, foto: Eva Ilková, 2009
tématu – Krásy přírody,
zašlete od 1. 7. do 31. 8. 2011 své fotografie na emailovou adresu redakce:
fotoeva7@gmail.com. Do textu připojte popis kde a kdy fotografie vznikla, jméno autora
fotografie a jeho souhlas s případným zveřejněním jeho fotografie ve Zpravodaji obce
Bohuslavice. Fotografie by měla mít velikost alespoň 1 MB a měla by být „ostrá“. Veškeré
zaslané fotografie budou pouţity pouze pro případný tisk ve fotogalerii Zpravodaje obce
Bohuslavice. Redakce si vyhrazuje právo výběru fotografií k tisku ve Zpravodaji obce
Bohuslavice.
A tak nezbývá neţ popřát všem nadšeným fotografům hodně štěstí a dobré světlo.
Eva Ilková
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Obecní úřad
Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice se na svém jednání dne 16. 5. 2011 zabývala následující problematikou:
Program:
1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení.
3. Výsledky hospodaření obce za 01 – 04/2011.
4. Daňové příjmy 04/2011.
5. Kontrola ČIZP ZŠ a MŠ Bohuslavice .
6. Investiční výstavba – stavby:
 Zateplení a stavební úpravy KD Bohuslavice, vystavení objednávky na výkon zadavatelské
činnosti, předání podkladů .
 Obecní dům Bohuslavice – doplnění a upřesnění monitorovací zprávy předáno 13. 5. 2011.
 Rekonstrukce chodníků v úseku kostel KD, na výzvu ve zpravodaji se nikdo nepřihlásil.
Zaslány výzvy konkrétním občanům, schůzka s projektantem.
 Komunikace „U Kovárny“, návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej přípojek,
stanoviska a dohody sousedů k realizaci komunikace.
 Přeloţka kanalizace ul. Školní – schůzka s projektantem.
 Místní rozhlas – předána ţádost o dotaci na MAS Hlučínsko.
 Rozšíření NN Záhumenní, přepojení dne 25. 5. 2011, odstávka el. energie po celý den, další
odstávka 21. 6. 2011.
 Koupě RD 208 a dotčených pozemků, smlouva o budoucí smlouvě.
 Sluneční – zahájení prací v 20. týdnu.
 Doplnění dětských hřišť.
 Oprava střechy spojovací chodby, oprava oplechování.
 Oprava povrchu komunikace.
 Změna č. 6 ÚP obce Bolatice.
 Dům seniorů – poradenské sluţby.
 Elektronické zabezpečení hasičské zbrojnice.
7. Organizační věci:
Sněm Sdruţení obcí Hlučínska 19. 5. 2011 v Bohuslavicích.
Převod hrobového místa č. 318.
Ţádost Charity Hlučín o dotaci na činnost CHPS na 1. Čtvrtletí 2011.
Kanalizace z místní komunikace Polní, deratizace kanalizace, zhotovení poklopu na
kanalizaci.
Výpověď sluţeb pevných linek GTS Novera a mobilních sluţeb Telefonica O2.
Smlouva o provádění pracovně lékařské péče.
Kulturní akce.
Odměna ředitelce ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Nákup el. energie a plynu v rámci SOH, smlouva o společném postupu.
Úpravy povrchu komunikací k novostavbám rodinných domků.
Zavedení hlídání přechodu u kostela a nepravidelná sluţba Bezpečnostní agentury na zvýšení
pořádku a bezpečnosti v obci.
Kronika za rok 2010.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Na svém 5. jednání dne 3. 5. 2011 přijalo obecní zastupitelstvo obce Bohuslavice následující
usnesení. Návrhová komise ve sloţení: Eliška Šimoníková, Antonín Štefek a Mgr. Pavel Dominik
konstatuje, ţe na dnešním 5. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 13 členů obecního
zastupitelstva. Řádně omluveni: Mgr. Gabriela Prchalová, Eva Ilková.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni MVDr. Martin Ostárek a Leo Vitásek. Obecní
zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo usnesení č.:
7/5

a) Za ověřovatele zápisu z 5. Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice MVDr. Martina Ostárka a
Leo Vitáska a do návrhové komise Elišku Šimoníkovou, Antonína Štefka a Mgr. Pavla Dominika.
b) Program 5. Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
c) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za rok 01 – 03/2011. Celkové příjmy za 01 –
03/2011 činily 4.908.501,41 Kč. Zůstatek z roku 2010 byl 4.018.748,67 Kč. Celkové příjmy za 0103/2011 vč. Zůstatku z roku 2010 činily 8.927.250,62 Kč. Celkové výdaje za 01 – 03/2011
2.539.793,77 Kč. Peněţní zůstatek k 31. 3. 2011 byl ve výši 6.387.456,85 Kč, z této částky činil
zůstatek na běţném účtu 3.508.776,73 Kč, na účtu za domovní odpad 51.390,-Kč a na zvláštním účtu
pro financování dotace 2.827.290,12 Kč.
d) Rozpočtové opatření č. 1/2011.
e) Závěrečný účet Obce Bohuslavice k 31. 12. 2010.
f) Koupi RD čp. 208 a pozemků p.č. 628/1, 629, 630/l a 2179/28 v k.ú. Bohuslavice u Hlučína za
maximální cenu 800 tis. Kč.
g) Ţádost o převod pozemků z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku
Obce Bohuslavice dle příloh.
h) Ţádost o převod pozemků z Pozemkového fondu ČR do majetku Obce Bohuslavice dle příloh.
i) Zadání vypracování výběrové řízení na zhotovitele stavby „ Zateplení a stavební úpravy
Kulturního domu Bohuslavice, ul. Opavská“ firmě HRAT .
j) Dodatek k SoD s firmou Zamtherm spol. s.r.o. na realizaci komunikace a infrastruktury na
parcele č. 482 (ulice Sluneční) dle nabídky firmy Zamtherm.
k) Vypracování výzvy na dodavatele stavby „Oprava stávajícího vjezdu U Kovárny“.
l) Výběrovou komisi na vyhodnocení nabídek výběr dodavatele, která bude sloţena ze členů
komise místního rozvoje, člena kontrolního výboru, technik obce pan Petr Herudek, náhradníkem je
Mgr. Pavel Dominik.
m) Smlouvy na dodávku provazové pyramidy s firmou Flora servis – Lubomír Straka na doplnění
dětského hřiště v areálu SK Bohuslavice.
n) Realizaci opravy střechy spojovací chodby ZŠ a MŠ Bohuslavice.
o) Zavedení převádění dětí v době před vyučováním a po vyučování na přechodu pro chodce u
školy z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí.
p) Nabídku firmy BOIS na hlídky v obci o víkendech od 6. května do 30. září 2011v rámci zvýšení
bezpečnosti v obci.
q) Dodávku poradenských sluţeb včetně vypracování analýz seniorské problematiky pro potřebu
projektu „Domova seniorů Vincence Hurníka v Bohuslavicích“ dle nabídky firmy KP projekt
Ostrava.
r) Vypracování a podání ţádosti o dotaci na instalaci bezdrátového místního rozhlasu v obci
v rámci výzvy č. 3 Místní akční skupiny Hlučínsko, opatření III. 2. 1. 1. – Obnova a rozvoj vesnic,
záměr a) – zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obcí. Zpracovatelem je firma
Regionis.
s) Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko za rok 2010 dle § 53 zákona č. 250/2000
Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních samosprávních celků, ve znění pozdějších předpisů bez výhrad
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Zastupitelstvo obce Bohuslavice vzalo na vědomí:
Kontrolu usnesení.
Na posledním 4. jednání obecního zastupitelstva dne 24. 3. 2011 nebylo přijato ukládací
usnesení. Všechna předcházející usnesení byla splněna.
Informace o závěrečném účtu ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Informaci o aktuální situaci ohledně Obecního domu Bohuslavice – doplnění a upřesnění
monitorovací zprávy, zajištění obvodního lékaře.
Informace o nepřidělení dotace za Státního fondu ţivotního prostředí na veřejné budovy
Zateplení a stavební úpravy Kulturního domu Bohuslavice, ul. Opavská.
Schodiště ke kostelu – oprava a poškození.
Zprávu o výsledku přezkoumání Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko za rok 2010 odborem
kontroly Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Zprávu kontrolní a revizní komise Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko o výsledku kontroly
hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko za rok 2010.
Informaci starosty z jednání rady obce.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

4. setkání představitelů obcí a měst Hlučínska s podnikateli
Čtvrtého setkání představitelů měst a obcí Hlučínska s podnikateli z regionu konaného dne
13. 4. 2011 v sále KD Bolatice se zúčastnilo 11 podnikatelů, 8 zemědělců, 18 starostů a pracovníků
úřadu a dále zástupci Úřadu práce v Opavě, Hospodářské komory, Místní akční skupiny Hlučínsko a
novináři.
Na začátku přivítal všechny účastníky Mgr. Pavera, starosta obce Bolatice a předseda
Sdruţení obcí Hlučínska (SOH) a poděkoval všem za přijetí pozvání na společné jednání a seznámil
je s programem jednání.
Dále informoval o předchozích jednáních, plnění úkolů z těchto jednání. Prezentoval SOH
jako sdruţení, které má zájem na zlepšování vztahů s podnikatelskou i zemědělskou veřejností a
připomenul existenci webových stánek SOH – www.hlucinsko.eu, na kterých je mj. i sekce
Spolupráce s podnikateli. Sdělil, ţe některé nejváţnější připomínky podnikatelů byly zaslány vyšším
orgánům (ÚP – byrokracie při přijímání nezaměstnaných; MSK – podpora učňovského školství;
MSK, ŘSD – podpora výstavby nové I/56). Rovněţ informoval, ţe situace kolem výstavby I/56 je
váţná a ţe např. ministerstvo dopravy ji vůbec nezařadilo do plánu staveb do konce roku 2025!
Podal informaci o významných akcích v regionu Hlučínska, z nichţ některé organizuje SOH
nebo přebírá nad nimi záštitu. Jedná se o:
– Festival kultury Hlučínska,
– Závody historických vozidel,
– Svatební veletrh,
– Dostihový den,
– Štěrkovna Open – hudební festival na Hlučínském jezeře,
– Kravařský odpust, atd.
V dalším průběhu navrhl následující témata k projednání a ke vzájemné spolupráci:
- výstavy a trhy,
- péče o krajinu (protipovodňová opatření, zeleň, polní cesty,…),
- informační tabule o památkách v obcích a městech Hlučínska, společné propagační
materiály,
- moţnosti vyuţití internetové televize i pro podnikatele (www.hlucinsko.tv).
Následovalo vystoupení ředitelky Úřadu práce v Opavě, předsedy Mas Hlučínsko Ing. Teuera
a paní Quiskové, předsedy představenstva Hospodářské komory V. Hona a vydavatele novin Region
Opavsko o moţnostech spolupráce při prezentaci podniků, podnikatelů, zemědělců a obcí.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Sněm starostů Sdruţení obcí Hlučínska v Bohuslavicích
Ve čtvrtek 19. 5. 2011 se uskutečnil v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice 5. sněm
starostů Sdruţení obcí Hlučínska. Po přivítání starostů a schválení programu se sněm zabýval
projednáváním jednotlivých navrţených témat.
Informace Ministerstva vnitra ČR o obecně závazných vyhláškách
Na jednání podali zástupci MV ČR v Ostravě Mgr. Richard Tauš a JUDr. Radomíra
Valíková, informaci o novelizaci zákonů a vyhlášek.
Projednání Závěrečného účtu SOH za rok 2010
Sněm starostů vzal na vědomí Zprávu o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného svazku
obcí SOH za rok 2010 kontrolní a revizní komisí SOH, dále Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdruţení obcí Hlučínska za rok 2010, které provedli
zaměstnanci Krajského úřadu MSK a schválil Závěrečný účet Sdruţení obcí Hlučínska za
rok 2010 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Projednání a schválení přijetí účelové dotace od MSK Ostrava na realizaci projektu
„Festival kultury Hlučínska a jarmark řemesel“ a schválení uzavření smlouvy o
poskytnutí dotace z rozpočtu MSK
Sněm starostů schválil přijetí účelové dotace na realizaci projektu „Festival kultury
Hlučínska a jarmark řemesel“ ve výši 89 200,- Kč (50,00 % z celkových nákladů).
Projednání a schválení změny č. 2 rozpočtu SOH na rok 2011
Sněm starostů schválil změnu příjmů z původních 3 121 056,95 Kč na 3 210 256,95 Kč a
výdajů z původních 3 121 056,95 Kč na 3 210 256,95 Kč.
Společný projekt Sdruţení obcí Hlučínska a polských gmin
Na sněmu byla dohodnuta spolupráce Sdruţení obcí Hlučínska se čtyřmi polskými gminami
na zhotovení společných propagačních materiálů k propagaci česko – polského regionu
v rámci příhraniční spolupráce.
Společný nákup elektr. Energie a plynu prostřednictvím e-aukce
Na sněmu bylo projednáno a schváleno zapojení všech obcí a společný postup k zabezpečení
realizace veřejné zakázky „Dodávka elektrické energie a zemního plynu pro obce sdruţené
ve svazku obcí Sdruţení obcí Hlučínska, jejich příspěvkové organizace a obchodní
společnosti, ve kterých mají tyto obce obchodní podíl“ mezi SOH a subjekty (ostatními
účastníky) pro období od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2012. Sdruţení obcí Hlučínska bude při
zadávání výše uvedené veřejné zakázky zastupovat ostatní účastníky jako centrální zadavatel,
ve smyslu ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Informace o sluţbách firem B Plus Tv a Local TVB, Klimkovice
Sněm vzal na vědomí informaci o nabídce firem B Plus Tv a Local Tv Klimkovice na
provozování digitální televize pro obce a města Hlučínska a schválil poţádat obě firmy o
sdělení výše nákladů poţadovaných po Sdruţení obcí Hlučínska na rozšíření signálů digitální
televize B Plus Tv Klimkovice v regionu Hlučínska.
Přeloţka komunikace I/56 Ostrava – Opava přes Hlučín
S ohledem na nezájem Ministerstva dopravy se nadále nezabývat do roku 2025 přeloţkou
výše uvedené komunikace mimo zastavěné části bylo dohodnuto vyvolat schůzku
s náměstkem ministra dopravy a v případě dalšího nezájmu iniciovat blokádu uvedené
komunikace.
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Vnitřní bezpečnost v obcích
Na neustálé poţadavky Sdruţení obcí Hlučínska na zvýšení bezpečnosti v obcích odpověděl
dopisem ministr vnitra Jan Kubice. Ve své odpovědi navrhl směry vhodného řešení a
doporučil v zájmu zvýšení bezpečnosti v regionu a vyšší míry adresnosti práce Policie ČR
vstoupit do přímého a intenzivního kontaktu s krajským ředitelství Policie ČR, územními
odbory a základními útvary policie v kraji a poţadovat po policii pravidelná setkávání a
konzultaci moţných řešení bezpečnostních problémů, které se povaţují za důleţité.
Vzdělávací zájezd představitelů měst a obcí Hlučínska ve dnech 24. – 26. 5. 2011
Sdruţením obcí Hlučínska byl zorganizován vzdělávací zájezd do Litomyšle, Kutné Hory a
Chrudimi za účelem společné účasti na vzdělávacích seminářích a předání zkušeností
z výkonu státní správy a samosprávy, bezpečnosti v obcích, pořádání kulturních a
společenských akcí, turistického ruchu, komunikace s veřejností a medii.
Sportovní den představitelů měst a obcí Hlučínska
Sportovní den představitelů měst a obcí Hlučínska se uskuteční 13. 9. 2011 v obci
Darkovice.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Důleţitá sdělení
Přerušení dodávky elektrické energie
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, ţe dne 21. 6. 2011(úterý) bude v době od 8.00 do
11.00 hodin v celé obci Bohuslavice přerušena dodávka elektřiny.
ČEZ Distribuce, a.s. ţádá zákazníky o pochopení pro toto nezbytné omezení a
doporučuje zákazníkům provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod a
odpojit elektrické spotřebiče ze sítě. Z hlediska bezpečnosti je nutno zařízení distribuční
soustavy i v této době povaţovat za zařízení pod napětím. Bliţší informace na poruchové
lince 840 850 860.
ČEZ Distribuce, a.s.

Hřbitov
Obec Bohuslavice se obrací na pronajímatele hrobových míst na místním hřbitově
v Bohuslavicích, aby si zkontrolovali stav uchycení pomníků na podstavci či hrobovém
rámu. Zejména u starších pomníků můţe dojít jiţ při procházení mezi hroby při pouhém
doteku k jeho vyvrácení a ke způsobení škody a to i na okolních hrobech, tak jak se jiţ stalo
v minulosti. Totéţ se týká i mnohých nakloněných pomníků. V případě zjištění
nedostatečného uchycení pomníku či naklonění pomníku Vás ţádáme o provedení nápravy.
Děkujeme za pochopení.
Karla Krupová
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NÁVRH NOVÉHO USPOŘÁDÁNÍ POZEMKŮ
V POZEMKOVÝCH ÚPRÁVÁCH
„Pozemkové úpravy představují cestu pro obnovení tradičních spojení a vazeb s místní
krajinou, pro oživení zapomenutých míst, která již ztratila svou kontinuitu. Jsou
nenahraditelným předpokladem pro vznik a rozvoj dalších iniciativ v dané lokalitě.“
Vzhledem k tomu, ţe se v rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav na k.ú.
Bohuslavice rozbíhá fáze zpracovávání nového uspořádání pozemků, rádi bychom Vás
stručně seznámili s tím, oč vlastně v této etapě jde.
Postavení v rámci pozemkových úprav
Celý dlouhý proces pozemkové úpravy se skládá z několika fází a výstupů. Tím
nejdůleţitějším je návrh nového uspořádání pozemků (dále jen návrh).
Jedná se o velmi náročnou práci, kdy je třeba dát do souladu poţadavky vlastníků pozemků
v řešeném území s poţadavky všech dalších účastníků řízení (např. uţivatelé, obec apod.) a
s poţadavky a zájmy veřejnými (zejména poţadavky dotčených orgánů státní správy).
Časová náročnost je dána jednak rozsahem řešeného území, ale také jeho členitostí a počtem
parcel. V Bohuslavicích se předpokládá dokončení návrhu v prosinci 2011. Touto fází
dochází k naplnění stěţejního smyslu pozemkových úprav definovaných v zákoně o
pozemkových úpravách č.139/2004.
Způsob zpracování
Všem vlastníkům pozemků jsou navrţeny projektantem nové pozemky pokud moţno tak,
aby odpovídaly jejich původním pozemkům přiměřenou cenou, výměrou, vzdáleností a podle
moţností i druhem pozemku. Porovnání ceny, výměry a vzdálenosti navrhovaných pozemků
s původními pozemky se provádí celkem za všechny pozemky jednoho vlastníka řešené
v pozemkových úpravách a to následovně:
Cena – je přiměřená, pokud není ve srovnání s původní cenou vyšší nebo niţší o více neţ
4%.
Výměra – nově navrhované pozemky jsou v přiměřené výměře, pokud rozdíl výměry
původních a navrhovaných pozemků nepřesahuje 10% výměry původních pozemků.
Vzdálenost – nově navrhované pozemky jsou v přiměřené vzdálenosti, pokud rozdíl ve
vzdálenosti původních a navrhovaných pozemků není vyšší nebo niţší neţ 20%. Vzdálenost
se stanoví jako váţený aritmetický průměr vzdáleností jednotlivých pozemků měřených
vzdušnou čarou od místa, které bylo jiţ dříve dohodnuto sborem zástupců vlastníků.
V Bohuslavicích je tímto místem kostel.
Návrh nového uspořádání pozemků je zpracováván mj. i na základě poţadavků a připomínek
vlastníků získaných při projednání nároků. Vlastníci jsou k projednání návrhu přizváni
s dostatečným předstihem pozvánkou na doručenku do vlastních rukou. Připomínky a
poţadavky uplatněné na tomto jednání jsou dále zapracovány a znovu projednávány.
Pozemky jsou umísťovány do tzv. kostry, která je tvořena plánem společných zařízení
(opatření pro zpřístupnění pozemků, ochranu půdy, protipovodňovou ochranu, ÚSES atd.),
v tomto okamţiku jiţ schváleným sborem zástupců a zastupitelstvem obce. Pozemky se
slučují, dělí a přizpůsobují svým tvarem terénu a poţadavkům na optimální obdělávání se
zohledněním vlivu na ochranu ZPF. V rámci návrhu se dolaďují poţadavky související
s přístupností všech pozemků.
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Umisťování nových pozemků se děje na základě dobrovolnosti, kdy zpracovatel vede jednání
s vlastníky (mnohdy několikrát) o umístění jejich pozemků. Pokud se vlastník k návrhu
nevyjádří, předpokládá se, ţe s ním souhlasí. Kromě oficiálních projednávání má vlastník
moţnost navštívit zpracovatele v sídle firmy.
Dle moţností je při návrhu nového umístění pozemků brán ohled na sjednané nájemní vztahy
s hospodařícími subjekty. Do určité míry je také moţné návrh vytvářet s přihlédnutím na
budoucí uţivatelské vztahy. Nicméně nelze v ţádném případě těmito vztahy podmiňovat
návrh, jelikoţ se jedná o vztahy, které se mohou velmi rychle měnit a jsou závislé na řadě
vnějších faktorů (kupní síla uţivatele, jeho vztah s vlastníky pozemků apod.)
Vzhledem k tomu, ţe všechny nové parcely jsou po PÚ přístupné ze sítě polních cest, není
většinou nutné zachovat věcná břemena týkající se přístupu na pozemky (právo chůze a
jízdy). Jiná břemena – právo uţívání – zůstávají zachována a přecházejí na nové pozemky.
Zástavní právo je adekvátně převedeno v plném rozsahu na nové pozemky a s bankou či
jiným úřadem, v jehoţ prospěch omezení dispozičního práva je, je nový stav také projednán.

Plán společných zařízení KPÚ Bohuslavice
(Pokračování na další straně)
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Ukončení prací
Dokončený návrh je poté pozemkovým úřadem po předchozím vyrozumění vlastníků
poskytnut k nahlédnutí po dobu 30 dnů jak na pozemkovém úřadě, tak na obecním úřadě.
Pokud má vlastník k návrhu připomínky, je moţno je písemně zaznamenat a pozemkový
úřad se k nim ve spolupráci se zpracovatelem vyjádří. Pokud je to moţné, je tato připomínka
či poţadavek zapracován do návrhu. Podle znění zákona je to poslední příleţitost pro
vlastníky uplatnit své připomínky. Po uplynutí lhůty 30 dnů pozemkový úřad svolá
závěrečné jednání, na kterém zhodnotí výsledky pozemkových úprav a účastníky seznámí
s návrhem, o kterém bude rozhodnuto.
Rozhodnutí o schválení pozemkové úpravy závisí na celkovém procentu souhlasů vlastníků
pozemků. Zákon poţaduje míru souhlasu alespoň ¾ výměry půdy pozemků, které se
nacházejí v řešeném obvodu KPÚ. Váha hlasu podílového spoluvlastníka odpovídá jeho
podílu na celkové výměře pozemků.
Závěrem
Jelikoţ zpracování návrhu nového uspořádání pozemků představuje velmi náročnou a
zodpovědnou práci, je ku prospěchu věci dobrá vzájemná součinnost zpracovatele,
pozemkového úřadu, významným pomocníkem je i sbor zástupců vlastníků coby znalec
místních poměrů a v neposlední řadě také starosta a zastupitelstvo obce.
Nakonec zbývá snad uţ jen dodat, ţe jako zpracovatelé vynaloţíme maximální úsilí, aby
vytvořené uspořádání pozemků v k.ú. Bohuslavice přineslo spokojenost a přínos všem
uţivatelům i obyvatelům tohoto území.
Pavla Sokolovská
Ekotoxa, s. r. o. Opava

Výsledky sběru druhotných surovin v obci
Za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011 byla výtěţnost druhotných surovin sbíraných na území naší
obce 31,37 kg/obyvatel.
Odměny za sběr druhotných surovin
Mnoţství podle jednotlivých druhů:
Název
mnoţství (t)
odměna (Kč)
Papír
0,812
511,86
Plast
7,026
28.725,80
Sklo barevné
4,958
6.479,11
Nápojový kartón směs
0,019
16,15
Kov
0,025
1,50
Bonusy
Odměna za zpětný odběr
817,00
Odměna za hustotu sběrné sítě
2.858,73
Odměna za dvousloţkový sběr skla
0,00
Bonus za akreditovanou svozovou firmu
2.144,05
Bonus efektivity – papír
0,00
Bonus efektivity – plast
3.573,41
Bonus efektivity – sklo
2.858,73
Bonusy celkem
12.251,92
Odměna celkem (zaokrouhleno)
47.986,00
Podle smlouvy s fy EKO-KOM je obec povinna získané finanční prostředky vloţit do odpadového
hospodářství.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Placená inzerce

Stránka 12 z 20

Zpravodaj obce Bohuslavice, č. 222

červen 2011

Informace Základní školy v Bohuslavicích
Veškeré informace o Základní a Mateřské škole v Bohuslavicích naleznete na webových stránkách
školy: http://www.zsbohuslavice.cz/.

ČEZ street hockey 2011 - mladší ţáci
Dne 28. 4. 2011 se v ostravské multifunkční ČEZ aréně uskutečnilo velké finále Čez street
hockeye. Naši školu zde reprezentovali tito ţáci: FILIP KOCUR, MATĚJ MALCHÁREK, JAN
VITÁSEK, ONDŘEJ MÍKA, LUKÁŠ FREISLER a LUKÁŠ DOMINIK. Ale pojďme se
podívat na celý průběh turnaje pěkně po pořádku.
Letošního jiţ osmého
ročníku, jenţ proběhl v celém
Moravskoslezském kraji, se
zúčastnilo něco kolem sedmi
tisíc ţáků. Nejdříve tedy
proběhlo školní kolo, dále
oblastní kolo, následovalo
předkolo finále a pak uţ
vytouţené
velké
finále
v ostravské ČEZ aréně.
ZŠ Bohuslavice se
v oblastním kole utkala se ZŠ
Píšť. Vţdy se hrály dva
vzájemné zápasy. V prvním
zápase jsme podlehli Píšti
6:5, ale jiţ v druhém zápase
kluci Píšť přehráli jasně 8:2.
Díky lepšímu skóre jsme tedy
postoupili do předkola finále.
Zde jsme se utkali se ZŠ Dolní Benešov. V obou vzájemných zápasech kluci jasně svého soupeře
přehráli a s výsledky 4:1 a 14:1 zaslouţeně postoupili do velkého finále v Ostravě.
Do ostravského velkého finále postoupilo celkem 64 škol z celého Moravskoslezského kraje.
Hrál se klasický systém pavouka, tedy okamţité vyřazení z turnaje v případě neúspěchu. Turnaj
začínal v 9:00 slavnostním zahájením. Celý turnaj snímala TV Polar. Odjíţděli jsme na turnaj
s očekáváním, ale i obavami. Vţdyť turnaj pro nás mohl skončit po prvním zápase. Svým
svěřencům jsem věřil a věděl jsem, ţe tak
brzy neskončíme. Myslím však, ţe kluci
překvapili nejen mě, ale i celý kraj.
Jako s prvními jsme se utkali
s gymnáziem ze Šternberku. Ty jsme jasně
přehráli a s výsledkem 3:1 jsme postoupili
do dalších bojů. Dále na nás narazil
Prostějov. Ten kluci přehráli stejným
výsledkem 3:1. Dále byli na řadě Velké
Heraltice. Přehráli jsme je jasně 2:0 a náš
brankář Jan Vitásek poprvé udrţel čisté
konto. Následovalo gymnázium Ostrava –
Zábřeh.
I
v tomto
zápase
jsme
neinkasovali ţádnou branku a s vítězstvím
2:0 jsme postoupili do bojů o medaile.
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A překvapení bylo na světě.
Kluci
bojovali
srdnatě,
aktivně
přistupovali ke hře, plnili taktiku a
dávali
do
toho
všechno.
V rozhodujících chvílích náš celek
podrţel náš kapitán Filip Kocur, který
aspiroval na pozici nejlepšího hráče
turnaje. Nechtěl bych však vyzdvihnout
pouze výkony jednotlivců, neboť celý
tým pracoval na plné obrátky a jako
celek. Kluci hráli pro tým. Dokud jsme
měli dost sil, šlo vše dobře.
Boj o medaile však jiţ byl tuhý a
stál mnoho sil. V boji o postup do finále
jsme poprvé podlehli rozjetému
Valašskému Meziříčí 2:4. Po krátké
pauze následoval boj o třetí místo s Novým Jičínem. Kluci jiţ byli dosti unavení, ale chtěli se rvát o
bednu. Čekal nás jeden z nejhezčích a nejvyrovnanějších zápasů. Zápas byl nahoru dolů. Vţdy kdyţ
jsme dali vedoucí branku, Nový Jičín ihned srovnal. Bohuţel v poslední minutě nám uteklo vedení
5:4 a soupeř skóre opět srovnal. Po našem závěrečném výpadku v posledních sekundách zápasu
jsme inkasovali rozhodující branku a boj o medaile jsme ztratili. Nový Jičín nás porazil 6:5. Kluci
byli pořádně zklamaní, ale i takový bývá sport. První místo obsadila Opava, na druhé příčce
skončilo Valašské Meziříčí.
Přestoţe kluci s bramborovou medailí spokojení nebyli, myslím, ţe naprosto skvěle
reprezentovali nejen ZŠ Bohuslavice, ale i celou obec. Stali jsme se tak překvapením celého osmého
ročníku ČEZ street hockeye. Vţdyť v konkurenci mnohem větších měst i škol asi nikdo nic
podobného neočekával. Celý průběh turnaje můţete shlédnout na internetové adrese:
http://hockey.polar.cz, či http://infoportaly.cz/ostravsko/ostrava/6909-8-rocnik-turnaje-cez-streethockey-uz-ma-sve-viteze. Publikum v aréně opravdu bouřlivě fandilo a tak kluci mohli plně zakusit
atmosféru velkého turnaje. Ještě jednou díky našim ţákům za předvedený výkon a skvělou
reprezentaci školy i obce.
Mgr. Pavel Pinďák

Zprávičky z naší školičky
I kdyţ se konec školního roku blíţí ke svému závěru, v naší mateřské školce je pořád rušno a
děje se tu spousta zajímavých akcí. Ani měsíc květen nebyl tomu výjimkou.
Nejdříve děti přivítaly všechny maminky a připravily si pro ně milé vystoupení. Obě třídy se
tak rozezněly zpěvem, smíchem a zaslouţeným potleskem a to v rámci vystoupení ke Dni matek.
Všechny maminky odcházely domů nejen s dobrou náladou, ale i krásným přáním a drobným
dárkem, který si pro ně děti připravily.
I v tomto měsíci zavítalo do školičky divadélko Smíšek a starší děti se vydaly se svými
učitelkami na výlet do přírody k Myslivecké chatě, kde na ně čekala řada her a úkolů. V rámci
tohoto dopoledne se pak všichni rozloučili s předškoláky, kteří obdrţeli pamětní list a krásnou
knihu.
To, ţe bývá ve školce opravdu veselo, potvrdili i klauni, kteří opět zpestřili odpoledne nejen
školkovým dětem, ale i těm mladším, které přišly spolu se svými rodiči. Pátečnímu odpoledni přálo
nakonec i počasí a tak zahrada školky se zaplnila nejenom dětmi, ale i dospělí zde příjemně strávili
jarní odpoledne.
A co se bude ve školce dít v červnu? To se dozvíte v příštím Zpravodaji.
Eva Ilková
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Gratulace a pozvánka na Den dětí
Milé děti,
středa 1. 6. 2011 je vaši svátkem. K tomuto svátku vám přeji především hodně lásky,
radosti doma ve vašich rodinách a úspěchů ve škole. Dále vám přeji, aby se vám podařilo
úspěšně zafinišovat v posledním měsíci školního roku a získat co nejlepší známky na
vysvědčení. Těm, kteří končí školní docházku na naší škole, přeji úspěšný vstup do nových
škol a učilišť a mnoho úspěchů v dalším ţivotě.
Po oslavě Dne dětí pořádané Klubem rodičů na konci května vás společně s vašimi
rodiči srdečně zvu na další společenské akce spojené s oslavou vašeho svátku – je to Dětský
den s pejsky, pořádaný firmou Canis Prosper v sobotu 4. 6. 2011 v areálu firmy na Kafarni,
dále na výtvarné tvoření v sobotu dne 11. 6. 2001 do obecního domu a v sobotu 25. 6. 2001
na prostranství za KD kde pro vás připravuje Bohuslavický oříšek „Večerníčkův ráj“. Přijďte
se společně pobavit a oslavit svůj svátek.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Pozvánka
V sobotu 25. 6. k nám do Bohuslavic dorazí Večerníček spolu s pohádkovými
postavičkami a pro všechny děti přiveze sladké odměny. Ty si zaslouţí kaţdý, kdo projde
Večerníčkův ráj a splní pohádkové úkoly. Nakonec si mohou děti zařádit na pravé
Večerníčkově diskotéce. Samozřejmě jsou srdečně zváni také všichni dospělí, pro které bude
připraveno občerstvení. Těšíme se na Vás.
Bohuslavický Oříšek
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Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
Výsledky jednotlivých druţstev v měsíci květnu:
Muţi „A“
Neděle 1. 5. 2011
Sokol Slavkov – SK Bohuslavice
4 : 1 branka: Tomáš Pohorelli
Neděle 8. 5. 2011
SK Bohuslavice - Sokol Krásné Pole
0:1
Neděle 15. 5. 2011
Sokol Kobeřice - SK Bohuslavice
2:0
Neděle 22. 5. 2011
SK Bohuslavice – Sokol Štěpánkovice
3:2
branky: Michal Strýček, Daniel Buhla, Lukáš Kušnír
Neděle 29. 5. 2011
Sokol Mokré Lazce - SK Bohuslavice
3 : 1 branka: Vojtěch Janoš
Muţi „B“
SK Bohuslavice „B“ – FK Velké Hoštice „B“
Sokol Kobeřice „B“ - SK Bohuslavice „B“
SK Bohuslavice „B“ – Sokol Budišovice
Sokol Sudice - SK Bohuslavice „B“

0:6
3:3
0:2
4:2

Dorost
SK Bohuslavice – Sluţovice
Sokol Vřesina - SK Bohuslavice
SK Bohuslavice – Sokol Moravice
Sokol Komárov - SK Bohuslavice

2:4
2:0
0:4
8:4

Ţáci
SK Bohuslavice – Sokol Šilheřovice
Sokol Vřesina - SK Bohuslavice
Sokol Darkovice - SK Bohuslavice

1:6
1:0
0:4
Mgr. Pavel Dominik

Řádky z ledního hokeje
Hokejisté Bohuslavic odehráli své poslední zápasy jiţ v dubnu. Ostatní muţstva však
dohrávala svá utkání ještě v květnu, proto čtenářům otiskujeme konečnou tabulku AHL – Amatérské
hokejové ligy. V letošním, jiţ 8. ročníku této soutěţe, se bohuslavičtí hokejisté umístili na velmi
pěkném 4. místě těsně za třetí Buly Arénou. První skončil HC STK Harasim a druhý se umístil HC
Čas Mančaft.
Při pohledu do historie předešlých ročníků se sice letošní umístění řadí k těm horším, ale
navzdory kaţdoročnímu narůstání konkurence se naši hokejisté umístili opět v popředí tabulky.
HC Buldoci Bohuslavice vyhráli AHL dvakrát. Jednou se umístili na druhém místě, třikrát
byli třetí a letos podruhé čtvrtí.
(pokračování na další straně)
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Konečná tabulka 8. ročníku AHL
1. HC STK Harasim
2. HC Čas Mančaft
3. HC Buly Aréna
4. HC Bohuslavice
5. HC Kozmice
6. HC Bolatice
7. HC Horní Lhota
8. HC Mexiko
9. HC Hať
10. HC Monaco Kouty
11. HC Isotra
12. HC Derby Kouty
13. HC AZ Pneu Jaktař
14. HC Zábřeh
15. HC Štěpánkovice
16. HC Sršni Píšť

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

27
22
22
22
20
17
17
12
12
11
10
10
9
9
3
2

2
4
2
1
2
3
2
3
3
1
2
1
2
0
2
0

1
4
6
7
8
10
11
15
15
18
18
19
19
21
25
28

268:58
149:74
232:108
191:99
167:103
181:125
149:132
149:150
128:170
105:145
109:159
95:155
114:176
117:172
79:193
61:275

56
48
46
45
42
37
36
27
27
23
22
21
20
18
8
4

Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku, kanadské bodování soutěţe a
rozpis všech utkání naleznete na internetové stránce:
http://www.bulyarena.cz/sportoviste/ahl/?season=8/
Jiří Kocián
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Hasiči
Sbor dobrovolných hasičů si dovoluje
pozvat všechny občany na tradiční hasičskou
slavnost „Memoriál Rudolfa Šebestíka“, která se
uskuteční 12. 6. 2011 od 15.00 hodin v areálu
hřiště SK Bohuslavice. Kromě soutěţe v poţárním
útoku bude připraveno bohaté občerstvení steaky, uzená cigára, hranolky a nápoje. Přijďte se
pobavit a fandit našim druţstvům.
Zve výbor SDH Bohuslavice

Náboţenský ţivot (38)
Patrona mládeţe a studujících jsem vybral dnes pro náboţenské okénko
zpravodaje. Pro mladší generaci je snad poněkud zastaralé, ale u starší generace bylo
hojně pouţívané jméno Alois. Svátek mají nositelé tohoto jména dne 21. června.
Alois Gonzaga se narodil 9. března 1568 v Itálii v rodině hraběte Ferdinanda
Gonzagy. Vyrůstal na zámku v Castiglione v Horní Itálii a byl vychováván k tomu, aby
se stal hodnostářem u vojska. Matka ho však vychovávala ve víře a zboţnosti. Jeho
velkým vzorem v dospívání byl kardinál Karel Boromejský ţijící v Miláně. Ten ovlivnil
Aloisovo rozhodnutí vzdát se rodinného majetku ve prospěch svého bratra a dát se na
duchovní dráhu. Přes odpor svého otce vstoupil ve svých 17 letech jako novic do
Tovaryšstva Jeţíšova – jezuitského řádu. Celý svůj ţivot věnoval studiu teologie. Volné
chvíle vyuţil k tomu, aby ošetřoval nemocné a chudé. Při morové epidemii v Římě se
staral o nemocné, rozdával útěchu postiţeným a také dbal na to, aby mrtví byli důstojně
pohřbíváni. Sám se touto strašlivou nemocí nakazil a v mladém věku 26 let dne
21. 6. 1591 umřel.
Ač byl velmi mlád, zůstala po něm bohatá korespondence a spisy, které byly
příkladem hlavně pro mládeţ. V jezuitské koleji v Římě, sousedící s kostelem sv. Ignáce,
dodnes ukazují světnici tohoto řeholníka. Pro svůj příkladný ţivot byl svatořečen v roce
1726.
Sv. Alois je znázorňován jako jezuita v sutaně a rochetě. Mívá u sebe lilii, kříţ,
někdy umrlčí lebku a růţenec.
V našem kostele můţeme vidět jeho pozlacenou sochu vpravo vedle hlavního
oltáře a jeho obraz v zákristii nade dveřmi do presbytáře.
Jak uţ jsem se zmínil v úvodu, sv. Alois je patronem mládeţe a studentů. Proto
bych chtěl vybídnout vás mladé, obracejte se ve svém ţivotním rozhodování a v těţkých
chvílích mládí na tohoto světce. Bude-li vaše prosba či potřeba upřímná, jistě se za vás
přimluví.
Všem Aloisům k jejich svátku blahopřeji.
Leo Dominik
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Společenská kronika – naši jubilanti v červnu 2011
Dudová Hildegarda
Blokšová Marta
Vitásková Růţena
Ostárek Karel
Englišová Marie
Vitásková Adéla
Szymiczek Jan
Fojtík Oldřich
Reţná Alena
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
Karla Krupová

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice
Tel/Zázn.: 553 659 075
Tel/Fax/Zázn.: 553 659 064
Úřední hodiny: Pondělí, středa:
7.00 – 11.30 hod.
12.30 – 17.00 hod.
Internetové stránky obce: www.bohuslaviceuhlucina.cz
Webová stránka školy:
E-mail:

www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv
www.zsbohuslavice.cz
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
technik@bohuslavice.eu

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 222, červen 2011 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Za obsah inzerce odpovídá inzerent. Redakce není povinna zveřejnit jakýkoliv příspěvek.
Prošlo jazykovou úpravou.
Redakční rada: Ing. Kurt Kocián, Mgr. Pavel Dominik, Karla Krupová, Leo Dominik, Ing. Jiří Kocián, Eva Ilková.
Redakce a grafické zpracování: Eva Ilková. Kontakt na redakci: email – Fotoeva7@gmail.com.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. června 2011.
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