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Váţení spoluobčané,
období prázdnin a dovolených je v plném proudu. Děti i my dospělí máme moţnost si
uţívat o prázdninách a dovolených dny volna bez školního vyučování a pracovních
povinností za účelem odpočinku a regenerace fyzických a duševních sil. K úplné
spokojenosti nám však v letošním letním období chybí dobré počasí. Opravdu krásných dní
bylo v měsíci červenci poskrovnu, převládalo deštivé počasí, neustále hrozily přívalové deště
a bouřky. V naší republice bylo opět několik oblastí postiţených povodněmi. Naší obci se
větší přívalové deště a bouřky naštěstí vyhnuly a ty menší spolehlivě zvládl Bohuslavický
potok.
Dobré počasí bohuţel
nepřálo všem pořadatelům
společenských akcí, ale i
přesto se hasiči, myslivci i
Bohuslavický Oříšek mohli
těšit
z
hojné
účasti
návštěvníků.
Mnozí
návštěvníci
Anenských
slavností rovněţ navštívili
výstavu obrazů sl. Pavlíny
Janíkové v banketní místnosti
kulturního domu. S příznivým
ohlasem se setkal i třetí ročník
Festivalu kultury Hlučínska,
Výstava obrazů Pavlíny Janíkové, foto: Eva Ilková, 2011
který pořádalo Sdruţení obcí
Hlučínska s městem Hlučín na náměstí v Hlučíně. Děkuji folklórnímu souboru Vlašanky,
Klubu paličkářek a Klubu perníkářů a perníkářek za účast na tomto festivalu. Dále děkuji
členům občanského sdruţení Bohuslavický Oříšek, myslivcům, hasičům, členům kulturní
komise za obětavost a čas, který věnovali přípravě a uspořádání akcí pro spoluobčany.
Rovněţ děkuji sl. Pavlíně Janíkové, studentce ateliéru klasické malby na Akademii
výtvarných umění v Praze za zapůjčení obrazů a spolupráci při uspořádání výstavy obrazů a
kreseb. Slečna Pavlína Janíková je rodačka z Kobeřic a její otec Leo Janík je rodák
z Bohuslavic.
Společenské akce proběhnou i v měsíci srpnu. Na sobotu a neděli 13. a 14. 8. 2011
připravují zahrádkáři Zahrádkářskou slavnost a tradičně poslední prázdninový pátek ukončí
prázdniny velký táborák, který připravují rybáři. Poslední srpnovou neděli budou, tak jak
kaţdoročně, soutěţit o největší úlovky na Špakovském rybníce rybáři.
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O uspořádání u nás v obci uţ tradičního a velmi oblíbeného Strassenfestu se přihlásili
Mgr. Zdeňka Birtková a p. Aneţka Šebestíková z ulice Polní. Slíbily provést průzkum u
občanů bydlících na této ulici a v případě dostatečného zájmu projevily zájem pouliční
slavnost zorganizovat. Naposledy byla ul. Polní pořadatelem v roce 2006 a letošním rokem
by se tak vykročilo do druhého kola. Přál bych si a vím, ţe nejsem sám, aby se na této ulici
našla většina spoluobčanů a zapojila se do přípravy a organizace Strassenfestu. Byla by
veliká škoda přerušit po šesti letech vybudovanou tradici.
Jistě kaţdého z nás hluboce zasáhl krvavý masakr v Norsku. Ještě více i ty z nás, kteří
vědí, ţe v Norsku ţijí i naši spoluobčané z Bohuslavic. Vzhledem ke zprávám o kontaktech
pachatele tohoto hrůzného činu na naši zemi se zdá, ţe uţ není na světě místo, kde bychom
mohli ţít a cítit se zcela bezpečně. Nezbývá nám nic jiného neţ doufat, ţe se nám podobné
činy vyhnou.
Do zbývající poloviny prázdnin vám přeji lepší počasí neţ dosud a těm, kteří mají své
prázdninové tábory a dovolené před sebou, hodně krásných záţitků a tolik potřebného klidu a
pohody.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Krásy přírody
V červnovém čísle Zpravodaje jsme
poţádali vás, čtenáře (zúčastnit se můţou
samozřejmě i děti) o tématické fotopříspěvky
na téma „Krásy přírody“, ve kterých byste
nám představili zajímavé zástupce ţivočišné
říše, které potkáte na svých prázdninových
cestách. Nemusí to být jen zvířata ţijící ve
volné přírodě, ale třeba i ty, které můţete
spatřit při návštěvě zoologických zahrad.
Toto foto-téma trvá do 31. 8. 2011 a své
fotografie můţete posílat 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 dostatečně „ostrá“, aby
bylo na fotografii poznat, o jakého ţivočicha
se jedná. Veškeré zaslané fotografie budou
pouţity pouze pro případný tisk ve fotogalerii
Zpravodaje obce Bohuslavice. Redakce si
vyhrazuje právo výběru fotografií k tisku ve Panda červená, ZOO Ostrava, foto: E. Ilková, 2010
Zpravodaji obce Bohuslavice.
Pro tři nejlepší příspěvky si redakce připravila odměny ve formě knih s fotografickou
tématikou. A tak vám přejeme úspěšné prázdninové fotoúlovky.
Eva Ilková, redakce
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Obecní úřad
Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 6. jednání dne 7. 7. 2011 schválilo usnesení č.:
8/6
a) Za ověřovatele zápisu z 6. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice určilo Ing. Marii
Poštulkovou a Štěpánku Češlovou, a za členy návrhové komise Mgr. Gabrielu
Prchalovou, Mgr. Pavla Dominika a Roberta Lasáka.
b) Program 6. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice:
1. Zahájení, určení komise pro návrh usnesení, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu 6. jednání zastupitelstva.
3. Kontrola usnesení.
4. Hospodaření obce k 30. 6. 2011.
5. Rozpočtové opatření č. 2/2011.
6. Koupě RD čp. 208 a pozemků p. č. 628/1, 629, 630/l a 2179/28 v k. ú. Bohuslavice u
Hlučína – schválení smlouvy o budoucí kupní smlouvě s p. Ondřejem Bikem.
7. Obecní dům Bohuslavice – informace o 2. splátce dotace, zajištění obvodního lékaře.
8. Zateplení a stavební úpravy Kulturního domu Bohuslavice, ul. Opavská, výsledky
výběrového řízení na zhotovitele, rozhodnutí o realizaci stavby, schválení smlouvy o
dílo.
9. Oprava střechy spojovací chodby ZŠ a MŠ Bohuslavice – vyhodnocení nabídek,
schválení smlouvy o dílo.
10. ZŠ a MŠ Bohuslavice – nabídka dopracování projektové dokumentace a energetického
auditu pro potřeby vypracování ţádosti o dotaci ze SFŢP a uzavření smlouvy o dílo na
výše uvedené práce.
11. Oznámení o hodnocení ţádosti o realizaci projektu „Modernizace informačního systému
v Bohuslavicích, výběrové řízení na dodavatele.
12. Domov seniorů Vincence Hurníka v Bohuslavicích – schválení smlouvy o dílo na
vypracování analýzy seniorské populace na území obce Bohuslavice a zadávací
dokumentace pro výběr dodavatele projektu.
13. Ţádost o poskytnutí podpory z operačního programu ţivotní prostředí – výzva č. 27
OPŢP na projekt „Zpracování podkladů k realizaci přírodě blízkých protipovodňových
opatření v obci Bohuslavice“.
14. Místní komunikace: Sluneční – informace o stavu prací, oprava místní komunikace U
Kovárny – smlouvy o budoucí smlouvě na odkup přípojek plynu, vody a kanalizace,
oprava místní komunikace Poštovní.
15. Oprava chodníků v úseku kostel - kulturní dům, vyhlášení výběrového řízení.
16. Návrhy na změnu územního plánu obce.
17. Informace o podání ţádostí na převod pozemků z Pozemkového fondu ČR a z Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Obce Bohuslavice.
18. Různé, diskuze.
19. Usnesení.
20. Závěr.
Pokračování na další straně
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Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období 01 – 06 2011. Celkové příjmy za
01 - 06/2011 činily 8.507.229,88 Kč. Zůstatek z roku 2010 byl 4.018.748,67 Kč.
Celkové příjmy za 01 - 06/2011 vč. zůstatku z roku 2010 činily 12.525.978,55 Kč.
Celkové výdaje za 01 - 06/2011 7.201.395,68 Kč. Peněžní zůstatek k 30. 6. 2011 byl
ve výši 5.324.582,87 Kč, z této částky činil zůstatek na běţném účtu 2.439.293,81 Kč,
na účtu za domovní odpad 54.200,-Kč a na zvláštním účtu pro financování dotace
2.831.029,06 Kč.
d) Rozpočtové opatření č. 2/2011.
e) Smlouvu o budoucí smlouvě a kupní smlouvu na koupi RD čp. 208 a pozemků p. č.
628/1, 629, 630/l a 2179/28 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína za cenu 800 tis. Kč od
prodávajícího - Ondřej Bik.
f) Výsledek výběrového řízení na stavbu Zateplení a stavební úpravy Kulturního domu
Bohuslavice, ul. Opavská.
g) Smlouvu o dílo na stavbu Zateplení a stavební úpravy Kulturního domu Bohuslavice, ul.
Opavská s firmou Slezské stavby Opava s. r. o.
h) Vyhodnocení nabídek na Rekonstrukci střechy spojovací chodby ZŠ a MŠ Bohuslavice
a SOD na Rekonstrukci s firmou IZOSTAV s. r. o.
i) SOD na zhotovení nového oplechování spojovací chodby ZŠ a MŠ Bohuslavice s
firmou Klempířství a pokrývačství Pavel Klos.
j) SOD na zhotovení nového hromosvodu na spojovací chodbě ZŠ a MŠ Bohuslavice
uzavřenou s Jiřím Vitáskem.
k) Smlouvu mandátní na provedení činností, které souvisejí s realizací akce „Sníţení
energetické náročnosti objektů Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice včetně
výměny zdroje vytápění“ s firmou Energy Benefit Centre a. s.
l) Vypracování výzvy pro výběr dodavatele na realizaci projektu „Modernizace
informačního systému v Bohuslavicích firmou Ing. Kasparové - Regionis a výběrovou
komisi na dodavatele ve sloţení: členové komise místního rozvoje a technik obce.
m) Smlouvu o dílo na vypracování „Analýzy seniorské populace na území obce
Bohuslavice“ a výzvy na výběr dodavatele projektové dokumentace s firmou KP projekt
s. r. o., pob. Ostrava.
n) Ţádost o poskytnutí podpory z operačního programu ţivotní prostředí – výzva č. 27
OPŢP na projekt „Zpracování podkladů k realizaci přírodě blízkých protipovodňových
opatření v obci Bohuslavice“.
o) Dodatek č. 3 k SoD s firmou Zamtherm spol. s.r.o. na realizaci komunikace a
infrastruktury na parcele č. 482 (ulice Sluneční) dle nabídky firmy Zamtherm.
p) Vyhlášení výzvy na výběr dodavatele na opravu stávajícího vjezdu „U Kovárny“ (p.č.
741, 750/3), Bohuslavice a výběrovou komisi ve sloţení komise místního rozvoje a
technik obce.
q) Vyhlášení výzvy na výběr dodavatele na opravu ulice Poštovní a výběrovou komisi ve
sloţení komise místního rozvoje a technik obce.
r) SOD na opravy výtluků na místních komunikacích s firmou JHF Heřmanovice, s.r.o.
s) Vyhlášení výzvy na výběr dodavatele na opravu chodníků v úseku kostel – kulturní dům
a výběrovou komisi pro výběr dodavatele ve sloţení komise místního rozvoje a technik
obce.
c)
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ukládá:
9/6
Starostovi obce projednat změnu dopravního značení na ulici Opavské u domu sluţeb
s SSMS a PČR do 31. 7. 2011.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice vzalo na vědomí:

Kontrolu usnesení.

Na posledním 5. jednání obecního zastupitelstva dne 3. 5. 2011 nebylo přijato ukládací
usnesení. Všechna předcházející usnesení byla splněna.

Informaci o aktuální situaci ohledně Obecního domu Bohuslavice – 2. splátka dotace,
zajištění obvodního lékaře.

Oznámení o hodnocení ţádosti o realizaci projektu „Modernizace informačního systému
v Bohuslavicích.

Návrhy na změnu územního plánu obce.

Informace o podání ţádostí na převod pozemků z Pozemkového fondu ČR a z Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku Obce Bohuslavice.

Informaci o přípravách Anenských slavností 2011.

Informaci starosty z jednání rady obce.
Mgr. Pavel Dominik, místostarosta obce

Analýza seniorské populace na území obce Bohuslavice
Ze zpráv v tisku, televizi, internetu i našich údajů o sloţení obyvatelstva u nás v obci
se můţeme dozvědět o stále větším zastoupení seniorské populace ve sloţení obyvatelstva.
V minulých letech obec vyuţila nabídky a získala darem rodinný dům, který plánujeme
rekonstruovat na Domov seniorů Vincence Hurníka. Abychom co nejlépe připravili tuto
stavbu a její vnitřní uspořádání, ale i další sociální sluţby a péči o lidi seniorského věku,
rozhodli jsme v orgánech obce na spolupráci s odbornou firmou, které jsme zadali
vypracování analýzy seniorské populace. Za tímto účelem bude provedeno v průběhu měsíce
srpna dotazníkové šetření u seniorů a občanů, kteří se tomuto věku blíţí. Výsledky
dotazníkového šetření a následná analýza budou podkladem pro plánování rozvoje sociální
péče a uspokojování potřeb občanů v seniorském věku. Aby byly výsledky šetření
pouţitelné, musí se šetření zúčastnit co nejvíce občanů. Proto vás ţádám o zodpovědné
vyplnění dotazníků a jejich odevzdání do sběrných míst, které budou na obecním úřadě, na
poště, v obou samoobsluhách, prodejně Eso a prodejně Vejily.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Deratizace kanalizace v obci
V pondělí dne 18. 7. 2011 byla firmou Sluţby Havlický Opava provedena deratizace
obecní kanalizace. Návnada byla zavěšena do vybraných vpustí kanalizace tak, aby nebyla
odplavena vodou. Tam, kde je obecní kanalizace vedena přes soukromé pozemky, byly
návnady rozmístěny po dohodě s majiteli těchto pozemků. Na podzim bude provedeno
odborné vyhodnocení a příp. aplikovány další návnady. V případě, ţe mají občané na
některých ulicích nebo v některých částech obce problémy s výskytem potkanů nebo krys, je
moţné na obci vyzvednout další hubící prostředek nebo tento stav nahlásit na obec a uloţení
deratizačního prostředku bude provedeno pracovníky obce.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Z historie obce Bohuslavice
Jiţ druhým rokem podniká PhDr. Václav Štěpán PhD. studijní cesty a shromaţďuje
archivní materiály pro knihu „Dějiny obce Bohuslavice“. Při studiu v Moravském zemském
archívu v Brně byla nalezena i první písemná zmínka o Bohuslavicích. Nachází se v rukopise
Hradišťských análů od Michaela Siebenaichra z roku 1676. Celý název rukopisu zní:
„Historia Relatio De Conditoribus Primo Arcis Dein Monasterii Gradicensis Nec Non
Duplici Fundatione … Conscripta … A P. Michaele Siebenaicher Silesio Leovallense, dicti
monasterii et Ordinis Canonico et Presbytero. Ao:1676.

Rukopis je uloţen v Moravském zemském archívu v Brně ve fondu E 55 Premonstráti
Klášterní Hradisko (1078) 1200 – 1784 (1800), a to pod inv. číslem 199, sgn. II 1, karton č.
1. Uváděná listina z roku 1288 je v Hradišťských análech zaznamenána na f. 122A-b.
Datování: 18. květen 1288, vydaná v Opavě (viz fotokopie části rukopisu).
Regest listiny: Beneš, řečený z Branice, dává se souhlasem své manţelky Alţběty,
svého syna Voka a dcer Adléty a Obyčky kostel v /Horním/ Benešově i s filiálním kostelem
v Ţivoticích, jehoţ patronátní právo obdrţel – Budišovi, opatovi a konventu hradišťského
kostela premonstrátského řádu. Přidává uţitky z těţby zlata, stříbra, mědi, olova, ţeleza, soli,
mlýnského kamene a ze soudnictví, dále desátek kromě dávek a berně v trţní vsi /Horním/
Benešově a v jiných vsích – Rázové, Schwarzendorfu, /Horních/ Ţivoticích, Jelení,
Miloticích a Rábově. Mezi svědky jsou v listině uvedeni bratři Zbyslav a Jan z Bohuslavic
(dominus Sbislavius de Bohuslawicz, dominus Johannes, frater eius). Listina je otištěna
v edici CDM (Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae) sv. IV, č. 269, str. 347 – 8.
V archívu hradišťského kláštera se listina v originále nedochovala.
Zatím se nepodařilo doloţit ani vyvrátit informaci o první písemné zmínce z roku
1268, na základě které proběhly u nás v obci v roce 1968 oslavy 700 let Bohuslavic u
Hlučína. Informaci o dějinách obce bych chtěl doplnit o ţádost o spolupráci na této knize.
Vzhledem k tomu, ţe se v Bohuslavicích nedochovaly ţádné kroniky ani archivní materiály a
písemnosti (vybombardována obecní škola a zničeny všechny farní písemnosti do roku 1945)
vás, občany Bohuslavic, ţádám o poskytnutí jakýchkoliv písemných a fotografických
materiálů, které mají spojitost s naší obcí a ţivotem spoluobčanů. A pokud máte nějaké ústní
informace, které by bylo vhodné zaznamenat, dejte nám na obecní úřad zprávu. Po dohodě
přijdeme a informace zaznamenáme.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Obecní dům Bohuslavice
V červenci uplynul rok od kolaudace a uvedení stavby „Obecní dům Bohuslavice – přístavba
a stavební úpravy“ do provozu. Následovalo přestěhování obecního úřadu a knihovny s veřejným
internetem do nových prostor v obecním domě. Po slavnostním otevření se uskutečnil u příleţitosti
„Strassenfestu“ na ul. Poštovní Den otevřených dveří pro obyvatele a další návštěvníky obce.
Knihovna s veřejným internetem je třikrát v týdnu zaplněna dětmi a místa u počítačů se objednávají
dopředu. Do knihovny si našli cestu i noví dospělí čtenáři. Byly pronajaty prostory pro provozování
masáţí, o které je mezi občany zájem. Masáţe provozuje p. Irena Plačková a zájemci se mohou
objednávat na tel. čísle +420 737 427 223. Činnost byla rozšířena o thajské masáţe, které provádí p.
Anna Riedlová, která přijímá objednávky na tel. čísle + 420 732 848 768. Bez odpovídajícího zájmu
byla nabídka na kosmetické sluţby, a proto byla tato činnost pro malý zájem občanů ukončena. Na
časově omezenou dobu byly pronajaty i prostory pro obvodního lékaře. S obvodní lékařkou MUDr.
Řehovou se nepodařilo dohodnout delší nebo vícedenní provoz a tak občané mohou její sluţby
vyuţít vţdy v prvním měsíci čtvrtletí kaţdé úterý od 11 do 12 hod a ve stejný den a dobu co druhý
týden v ostatních měsících. Dosud se nepodařilo i přes značný zájem rodičů dětí zajistit provoz
dětského lékaře. Mám velkou naději, ţe se podaří do úspěšného konce dotáhnout jednání o otevření
ordinace obvodního lékaře přímo u nás v Obecním domě v Bohuslavicích. Očekávám, ţe zahájená
jednání se zdravotními pojišťovnami, krajským úřadem a dalšími stranami budou dotaţena do
úspěšného konce a v měsíci říjnu bude zahájen provoz ordinace obvodního lékaře v naší obci.
Předpokládám, ţe zahájení provozu bude mít určitý náběh. Ordinační dny a hodiny nastavíme podle
výsledků dotazníkového šetření, které plánujeme provést na přelomu měsíců srpna a září. V zahájení
činnosti obvodního lékaře přímo u nás v obci vidím mimořádný přínos do úrovně a kvality ţivota
v obci, a proto očekávám od všech občanů účast v dotazníkovém šetření a zodpovědný přístup při
vyplňování jednotlivých otázek v dotazníku.
Hned po uvedení obecního domu do provozu se scházejí v prostorách obecního domu výbory
a komise, probíhají jednání rady a veřejná zasedání obecního zastupitelstva. V obřadní síni se sešel
sněm starostů Sdruţení obcí Hlučínska. Dále jsme přivítali občany druţební obce Závaţná Poruba
v čele s panem starostou Bc. Pavlem Baránim a jeho manţelkou a uspořádali velice zajímavou a
hojně navštívenou výstavu lidového umění a řemesel této spřátelené obce. Další krásné výstavy
uspořádal ve spolupráci s obcí i Klub perníkářů a perníkářek, který je dalším příspěvkem do
společenského ţivota naší obce. V prostorách obecního domu se pravidelně schází folklórní soubor
Vlašanky, Klub paličkářek, trubači Mysliveckého sdruţení Bohuslavice a Klub mládeţe. Přivítali
jsme nové občánky obce. Uskutečnily se hojně navštívené přednášky, setkání rodáků i besedy se
ţáky základní školy. S dobrým ohlasem se setkala i první přípravná schůzka Klubu seniorů, která by
měla vyústit v zaloţení tohoto klubu po prázdninách.
A co se zatím nepodařilo. Pronajímat prostory firmám a podnikatelům pro uspořádání
prezentací, seminářů, příp. prodeje výrobků a dalších aktivit, pro které jsou zatím výhradně
vyuţívány prostory kulturního domu. Moţná, ţe připravovaná rekonstrukce kulturního domu
přesune tyto činnosti do obecního domu.
Z výše uvedeného vyplývá, ţe uvedením obecního domu do provozu se dále rozvíjí veřejný
společenský ţivot v naší obci, k čemuţ nás zavazuje i pětiletý závazek udrţitelnosti projektu i
povinnost pravidelně podávat o vyuţití obecního domu Bohuslavice zprávu.
Po uvedení obecního domu do provozu byla provedena Úřadem Regionální rady regionu
soudrţnosti Moravskoslezsko hloubková kontrola a ověření dodání spolufinancovaných produktů a
sluţeb, skutečně vynaloţených nákladů a výdajů na operace vykázané příjemci, jejich soulad
s předpisy Společenství a s vnitrostátními předpisy.
Byla provedena:
- Fyzická kontrola majetku pořízeného z dotace.
Pokračování na další straně
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- Kontrola vedení odděleného účetnictví příjemce a zamezení dvojího financování.
- Dodrţování stanovených a deklarovaných podmínek a postupů vč. dodrţování podmínek veřejné
podpory.
- Kontrola výběrových řízení na dodavatele a související dokumentace.
- Plnění smluvních podmínek příjemcem dotace.
- Dodrţování pravidel pro poskytování finančních prostředků ze strukturálních fondů.
- Plnění poţadavků na publicitu.
Při kontrole bylo zjištěno u stavebních dodávek a prací přefakturování ve výši 71.953,99 Kč.
U dalších poloţek v celkové částce 977,76 Kč bylo zjištěno, ţe výdaj není dle metodického pokynu
pro způsobilé výdaje a vícenáklady způsobilým výdajem. Z toho vyplývá, ţe původně schválená
dotace ve výši 17.165.311,18 Kč bude krácena o 72.931.75 Kč na 17.092.379,43 Kč. Celkové
náklady stavby činily 19.240.720,17 Kč.
Ve všech ostatních oblastech kontroly nebyly shledány závady nebo nedostatky.
Zpráva o hloubkové kontrole projektu Obecního domu Bohuslavice – přístavba a stavební
úpravy Úřadem regionální rady byla zveřejněna na webových stránkách obce.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Zateplení a stavební úpravy Kulturního domu Bohuslavice
V průběhu června proběhla v souladu se Zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v
platném znění veřejná soutěţ na stavbu „Zateplení a stavební úpravy Kulturního domu
Bohuslavice“. Předmětem stavby bude v části vlastněné obcí výměna všech oken a jejich nahrazení
plastovými, výměna vstupních dveří do kulturního domu, předsálí a sálu, zateplení fasády a střechy
a zhotovení nové střechy nad sálem. Stávající nedostatečně únosná střecha bude vyuţita pro uloţení
tepelné izolace. Výzvu na předloţení nabídek zpracovala pro obec firma Hrat, s.r.o. Třinec. Své
nabídky na výše uvedenou stavbu předloţilo v poţadovaném termínu 20 uchazečů. Při otevírání
obálek byla jedna firma ze soutěţe vyřazena, pro nedoloţení všech poţadovaných dokladů.
Vyhodnocení nabídek provedla komise sloţená ze členů kontrolního výboru a komise místního
rozvoje. Pro realizaci stavby určila komise podle předem stanovených kritérií (75 % nabídková
cena, 15 % záruční doba, 10 % smluvní pokuta za nedodrţení termínu) pořadí nabídek. Na prvním
místě se umístila firma Slezské stavby Opava, s. r.o. Výběrové řízení a návrh smlouvy o dílo
schválilo na svém posledním jednání obecní zastupitelstvo. Smlouva o dílo bude s vítěznou firmou
uzavřena po uplynutí lhůty pro moţnost odvolání uchazečů. Cena dodávky díla činí 4.555.579 Kč.
Stavba bude zahájena 15. 8. 2011 a ukončena 11. 11. 2011. Záruka na jakost činí 120 měsíců.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Územní plán obce Bohuslavice
Na obecní úřad bylo předloţeno celkem 37 ţádostí o změnu Územního plánu obce
Bohuslavice. Rada obce na svém jednání vzala předloţené ţádosti na vědomí a rozhodla vzhledem
k počtu ţádostí, pořízení stávajícího územního plánu v 02/1994 a novým zákonům a předpisům,
nezpracovávat další změny stávajícího územního plánu, ale zajistit vypracování nového územního
plánu obce. Jednotlivé ţádosti o změnu územního plánu byly projednány na červencovém jednání
obecního zastupitelstva a vzaty na vědomí. V dalším postupu byly předloţeny pořizovateli
územního plánu obce, kterým je MěÚ Hlučín ke kontrole a odbornému posouzení se stávající
platnou legislativou. Jednotlivé poţadavky na úpravu nebo změnu územního plánu budou spolu
s posudkem a doporučením MěÚ Hlučín předmětem jednání na dalším obecním zastupitelstvu, které
rozhodne o dalším postupu. Průběţná doba zpracování a projednání nového územního plánu obce se
předpokládá při hladkém bezproblémovém průběhu aţ 2,5 roků.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Zaloţení Klubu seniorů v Bohuslavicích
Před zahájením období dovolených a prázdnin se uskutečnila první informativní schůzka
zájemců o činnost a práci v Klubu seniorů. Na tuto schůzku se z vytipovaných osob dostavilo více
jak 15 ţen, se kterými proběhla diskuse o společenském ţivotě v obci a zaloţení Klubu seniorů. Na
závěr tohoto velmi srdečného a přátelského setkání bylo dohodnuto, ţe v průběhu prázdnin, při
setkání na společenských akcích v obci, proběhne diskuse o zaloţení klubu a jeho činnosti. Po
prázdninách bude v zářijovém zpravodaji zveřejněna výzva a termín přípravného jednání za účelem
zaloţení Klubu seniorů.
A vzkaz pro seniory nakonec. Pojďte letos společně pěšky na pouť do Hrabyně. Pouť bude
organizovat farnost, ale po cestě bude mimo duchovní zaměření i čas na diskusi o zaloţení Klubu
seniorů a jeho činnosti.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Poděkování za úspěšnou reprezentaci naší obce
Tak jako kaţdoročně, tak i letos jsem na největším setkání občanů u příleţitosti Anenských
slavností vyhodnotil a odměnil občany za příkladnou činnost dárcovství krve a krevní plasmy a
výbornou reprezentaci obce Bohuslavice.
V letošním roce byli odměněni:
 Vít Heisig a Petr Kubík - zlatá medaile prof. MUDr. J. Janského – 40 bezpříspěvkových odběrů.
 Tadeáš Kriebel – mistrovský titul na MČR mládeţe v kategorii do 16 let a postup na MS
v Brazílii, 1. místo na MČR v rapid šachu do 16 let, v soutěţích druţstev 1. místo MČR juniorů
v rapid šachu, 1. místo v Extralize dorostu, 1. místo ve slovenské Extralize, 6. místo v české
Extralize.
 Patrik Klos – za úspěšnou reprezentaci ve stolním tenise - přeborník okresu Opava starších ţáků,
přeborník Moravskoslezského kraje mladších i starších ţáků, 3. místo na BTM – mladších ţáků
Jaroměř, 1. místo ve čtyřhře mladších ţáků BTM Hustopeče, 1. místo v „TOP 7“ OSST Opava
starších ţáků, 1. místo v „TOP 12“ OP 1. muţů.
 Pavla Buriánová – za úspěšnou reprezentaci v judu – v závodech Euroregionu Beskyd a v Opavě
dvě 2. místa, za 3 roky závodění má 6 bronzových, 6 stříbrných a 5 zlatých medailí.
 Lukáš Halfar a Lukáš Poštulka – za úspěšnou reprezentaci – postup do celostátní ligy dorostu.
 Filip Kocur, Matěj Malchárek, Jan Vitásek, Ondřej Mika, Lukáš Freisler, Lukáš Dominik – za
úspěšnou reprezentaci – velké finále v ostravské ČEZ aréně – street hockey 2011 – 4. místo
z celého Moravskoslezského kraje.
 Adriana Matýsková – za úspěšnou reprezentaci v Taneční škole HOLOS – v dětské kategorii
obsadili 1. místo – mistři ČR pro rok 2011, v latino show obsadila krásné 10. místo z celé ČR
 Fotosoutěţ léto – 1. místo Milan Šimoník, 2. místo Marie Viktorinová, 3. místo Jiří Mika.
 Fotosoutěţ podzim: 1. – 3. místo Radim Heiduk.
 Fotosoutěţ finále – 1. místo Radim Heiduk, 2. místo – Jiří Mika, 3. místo Radim Heiduk.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Poděkování starosty
Děkuji touto cestou slečně Kristýně Kubíkové, ţákyni naší ZŠ a MŠ Bohuslavice, za
odevzdání nalezené peněţenky s finančním obnosem a doklady. Jsem rád, ţe v záplavě negativních
zpráv můţu veřejně poděkovat za projevenou příkladnou poctivost. Nalezená peněţenka byla
vrácena majiteli z Bolatic – Borové, který se rovněţ připojuje se svým poděkováním.
Věřte mi, ţe se výše uvedené řádky píši mnohem radostněji, neţ zprávy o vandalském řádění
nebo nevhodném chování některé mládeţe na území naší obce Bohuslavice.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Řádky ze sportu
Zahájení sportovních soutěţí v kopané
SK Bohuslavice srdečně zve příznivce kopané na zahájení mistrovských soutěţí.
Rozlosování je přiloţeno v tomto zpravodaji.
SK Bohuslavice

Česká voltiţ na Slovensku
Na
mezinárodních
závodech
v Pezinoku se o tóny České hymny při
vyhlašování výsledků zaslouţili zástupci
z JK Hřebčín Albertovec a to hned 2x.
Poprvé zazněla při vyhlášení
kategorie juniorských skupin, kdy na
stupínek nejvyšší se postavily děvčata ve
sloţení
Kocúrová
Kateřina,
Meinhardová
Kristýna,
Kloselová
Ivana, Grygarová Kateřina, Lischková
Veronika (z Bohuslavic) a Nováková
Veronika s lonţérem Ladislavem Menšíkem. Skupina startovala tentokráte na svém stálém
skupinovém koni Aquarisovi. Juniorská děvčata se tímto nominovala na Mistrovství Evropy
2011, které pořádá 16-21 srpna Francie v Le Mans.
1. Česko – JK Hřebčín Albertovec – 6.934
2. Slovensko – TJ Slávia SOUP Šala – 6.834
3. Rusko – 4.852
Po druhé tóny České hymny
zazněly opět díky Albertovským, a
to pro změnu v soutěţi dvojic, kdy
si zlato odnesly Nikol Mikysková
s Veronikou Novákovou na
Unikátovi, taktéţ s Ladislavem
Menšíkem.
I české koně slavily úspěch.
Nejlepším z českých koní ve
skupinách byl Aquaris, který
celkově skončil na druhém místě.
V jednotlivcích to byl Lancelot,
který
v celkovém
poli
jednotliveckých koní skončil na
krásném pátém místě. Oba koně
jsou z JK Hřebčín Albertovec.
Všem moc gratulujeme.
Martin Lischka

Stránka 12 z 16

Zpravodaj obce Bohuslavice, č. 224

srpen 2011

Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů připravuje na sobotu 20. 8. 2011 od 16.00 hodin v areálu
hasičské zbrojnice, tradiční opékání makrel, na které vás srdečně zveme. O občerstvení je
rovněţ postaráno.
Těšíme se na vás
Členové SDH Bohuslavice

Náboţenský ţivot (40)
Jelikoţ po našem „malém“ odpustu putují kolotoče do Píště, kde slaví týden později
odpust o svátku sv. Vavřince, napadlo mě pro tento měsíc vybrat pro ţivotopis sv. Vavřince,
který je nám dosti neznámý.
O původu Vavřince (Lorenze) nevíme celkem nic. Tradice a legendy říkají, ţe přišel
do Říma ze Španělska, kde se okolo roku 230 narodil. Tehdejší papeţ Sixtus II. jej povolal
do svých sluţeb a ustanovil svým arcijáhnem. Byl velmi mladý a tak s povděkem přijal
otcovský vztah papeţe k jeho osobě. Papeţ se mu stal ţivotním vzorem.
V té době vládl v Římě císař Valerián, do něhoţ vkládali křesťané velké naděje.
Doufali, ţe po předchozím krutém pronásledování se dočkají zlepšení vztahů mezi vládcem a
mladou církví. Po krátkém čase však poznali, ţe se mýlili a císař Valerián pokračuje v
pronásledování církve. Začátkem srpna r. 258 dal císař papeţe Sixta zatknout a 6. srpna jej
dal popravit. Legenda říká, ţe na cestě na popraviště ho provázel plačící Vavřinec a zvolal na
něho: „Kam jdeš, otče, bez svého syna?“ Sixtus ho utěšoval, ţe nezůstane dlouho sám, ţe po
několika dnech ho bude následovat mučednickou smrtí. Dal mu před smrtí ještě jeden úkol,
rozdělit církevní poklad mezi chudé.
Valerián však po zavraţdění papeţe poţadoval církevní majetek. Vavřinec se tomu
bránil a poprosil o tři dny posečkání. Za tu dobu rozdělil církevní statky mezi chudáky a třetí
den přivedl všechny tyto lidi před císaře. Prohlásil vladaři, ţe zde před ním stojí pravé
poklady církve.
Tento Vavřincův čin Valeriána tak rozzuřil, ţe jej dal okamţitě zatknout a odsoudit k
trestu smrti. Smrt byla velmi krutá. Po předchozím mučení Vavřince ţivého poloţili na
rozţhavené pláty. Umíral statečně a modlil se k Bohu. Nakonec jej císař dal upálit na roštu.
Legenda vypravuje, ţe neţ umřel, řekl svému katovi: „ Pečeně je hotova, obrať ji a jez“. To
se stalo 10. srpna 258.
Ostatky sv. Vavřince se dochovaly dodnes a jsou uloţeny v sarkofágu v kostele sv
Vavřince za hradbami v Římě.
Úctu sv. Vavřince doprovází mnoho zvyklostí a pranostik. Jeho svátek je rozhodující
pro předpověď počasí. Také zahajuje pěstování podzimních polních plodin. Tak např. má-li
se urodit řepka, má se zasévat v den smrti sv. Vavřince, je-li na Vavřince hezky, bude pěkný
celý podzim, na Vavřince přestává růst dříví. U nás je známá průpověď, na sv. Vavřinca s
kaţdým kobzolem do hrnca. A takových průpovědí je mnoho.
Sv. Vavřinec se znázorňuje jako mladý jáhen na nebo u roštu. Často mívá v ruce váček
s penězi nebo chleby jako symbol rozdělování církevních statků potřebným.
Je to v Evropě velmi uctívaný světec a jemu zasvěcené chrámy můţeme nalézat snad
ve všech evropských zemích. Nám nejblíţe je kostel sv. Vavřince v Píšti.
Leo Dominik, kronikář obce
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Společenská kronika – naši jubilanti v srpnu 2011
RNDr. Bajgar Josef
Fuchsová Hildegarda
Dominiková Annemarie
Szymiczková Alžběta
Heisig Kurt
Sněhota Josef
Kocur Vilém
V měsíci srpnu oslaví významné společné
jubileum – zlatou svatbu manţelé Růţena a Leo Koslowští a manţelé Rita a Josef Novákovi.
Všem jmenovaným jubilantům přejeme do dalších let jen to nejlepší, zlatým manţelům
pak dlouhá a poţehnaná společná léta.
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. 224, srpen 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. srpna 2011.
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Nebojte se změnit dodavatele energie
V poslední době se stále častěji setkáváme s tzv. podomními obchodníky s elektřinou
či plynem. Máme podlehnout jejich lákavé nabídce a slibům, které se ne vždy zakládají na
pravdě, či raději zůstat věrni dominantnímu dodavateli a platit za energie výrazně více, než
je nutné? Zeptali jsme se jednatele firmy ENRA SERVICES, pana Josefa Navrátilíka.
Jak je to tedy se změnou dodavatele energií? Zůstat či nezůstat u toho dominantního?
Téměř hamletovská otázka asi nemá jednoduchou odpověď. Rozhodně však není
nutné setrvávat u stávajícího dodavatele a kvartálně se děsit u televizních zpráv na téma
razantního zdražování energie. Při výběru nového dodavatele je však potřeba zachovat si
zdravý selský rozum, pak se není čeho bát.
Na co si mají lidé dát pozor?
Především je důležité si všechny informace ověřit. Nedat se zmást sliby obchodníků a
požadovat písemné vyhotovení obchodních podmínek společnosti. Vyžádat si čas na jejich
podrobné prostudování. Zvlášť starším lidem doporučujeme, aby obsah obchodních
podmínek konzultovali se členy rodiny nebo známými. Ujistit se, že společnost nebude za
změnu dodavatele účtovat aktivační a deaktivační poplatky. Důsledně prověřit možnosti
vypovězení smlouvy a výpovědní lhůty (někdy jde až o několik let). Je dobré také sledovat
diskuze o dodavatelích energií na internetových portálech. I v energetice totiž platí heslo:
“Nejlepší reklamou je spokojený zákazník“.
Jaký je Váš názor na praktiky některých podomních prodejců?
Je smutné, že několik neseriozních obchodníků dělá špatné jméno všem ostatním
společnostem, které odvádějí poctivou práci a kromě vlastního profitu sledují i zájmy svých
zákazníků.
Vaše firma se zabývá obchodováním se zemním plynem. Co tedy nabízíte svým
zákazníkům Vy?
Především dlouholeté zkušenosti v této oblasti, seriozní jednání, vstřícný postoj
k zákazníkům a hlavně - levnější plyn. Jsme o cca 13 % levnější než dominantní dodavatel na
trhu a předstihli jsme i takové firmy, jako je Bohemia Energy, skupina ČEZ nebo Centropol,
to vše bez poplatků. Na rozdíl od řady jiných společností zákazníky nijak smluvně nevážeme
na určité období. Kdo chce odejít, je po tříměsíční výpovědní lhůtě volný.
Co když ale zdražíte plyn a lidé budou nuceni platit více než u dominantního dodavatele?
Tato situace je prakticky nemožná. I kdyby došlo k zásadnímu zdražení plynu, jsme
povinni tuto skutečnost s velkým předstihem oznámit a zákazníci mohou k datu zdražení
včas smlouvu ukončit a přejít k jinému dodavateli. I tato informace je zakotvena v našich
obchodních podmínkách.
Co mám udělat, když to chci s Vámi „zkusit“?
Stačí, když se obrátíte na naši zákaznickou linku 722 322 122, nebo pošlete mail na
naši adresu info@enra.cz, a my přijedeme za Vámi. Vysvětlíme vše důležité, seznámíme Vás
s obchodními podmínkami (ty najdete také na našem webu www.enra.cz), odpovíme na
Vaše otázky a se zájemci uzavřeme smlouvu. Vše ostatní pak vyřídíme za Vás.
(placená inzerce)
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