Číslo 225

září 2011

Váţení spoluobčané,
špatné zprávy, které
v denním tisku kaţdodenně
informují o krádeţích a
podvodech
v našem
regionu, se v měsíci srpnu
týkaly
i
Bohuslavic.
Pachatel nebo pachatelé si
tentokráte vybrali dům na
ul. Sokolské a nic netušící,
spící majitele za jejich
přítomnosti v noci okradli
o elektroniku, peníze a
doklady. Postiţení na
krádeţ přišli aţ ráno po
probuzení.
Ničeho
podezřelého si nevšimli ani
sousedé. Našimi občany
jsme
byli
několikrát
upozorněni
na
pohyb
podezřelých osob v naší obci, kteří pod různou záminkou vrácení přeplatků za vodu,
elektřinu nebo plyn, záminkou podomního prodeje nebo výhodných nabídek na změnu
dodavatelů plynu nebo elektřiny, se snaţí dostat do rodinných domků. Důvěřiví občané tak
jsou často okradeni nebo podvedeni. Proto vás dnes v našem zpravodaji vyzývám,
nepouštějte nikoho podezřelého nebo neznámého dovnitř domů nebo bytu, nenechávejte
nikoho cizího o samotě, nepřistupujte k poţadovanému rozměnění peněz a hlavně nic rychle
bez podrobného prostudování a dalšího ověření nerozhodujte a nepodepisujte. Vyhnete se tak
pozdějším váţným problémům.
Je samozřejmou pravdou, ţe období, na které se velmi těšíme, ubíhá rychleji neţ
ostatní všední dny ve škole nebo v práci. A nebylo tomu jinak ani o letošních prázdninách.
Celé letošní prázdniny byly poznamenány špatným počasím. Krásných dnů bylo poskrovnu.
Přesto věřím, ţe jste si všichni v rámci svých moţností odpočinuli a načerpali duševní a
fyzické síly i tolik potřebný optimismus do dalšího období.
Jak uţ jsem napsal, počasí nebylo o letošních prázdninách nejlepší. V pondělí 22.
srpna se nad naší obcí přehnala prudká bouřka s vydatným deštěm. Spadly i kroupy. Bouřka
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naštěstí neměla takovou intenzitu jako před rokem. Vodu opět spolehlivě odvedl
Bohuslavický potok. Průtrţ však zanechala za sebou spadlé stromy s poškozeným autem a
plotem, propadlou kanalizaci i kamení a štěrk na ul. Kozmické.
V měsíci srpnu se plně rozeběhly stavební práce na kulturním domě. Tryskovou
metodou byly opraveny výtluky na místních komunikacích. Polyuretanovým nástřikem byl
zrekonstruován havarijní stav střech spojovací chodby mezi pavilóny, sociálkami a šatnami
základní školy. Byly zahájeny také práce na rekonstrukci přístupového chodníku k hlavnímu
vchodu základní školy a terasy mateřské školy. Na Státní fond ţivotního prostředí jsme
předali ţádost na dotaci na projekt „Sníţení energetické náročnosti objektů Základní školy a
mateřské školy v obci Bohuslavice vč. výměny energetického zdroje“. Zároveň probíhá
výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce chodníků v úseku kostel – kulturní dům a nového
bezdrátového rozhlasu v obci. V nejbliţších dnech bude vyhlášeno výběrové řízení na
dodavatele rekonstrukce místní komunikace „Poštovní“ a „U Kovárny“.
Naše obec však neţije jen prováděnými stavebními pracemi. Své zástupce jsme měli
mezi poutníky na světovém setkání mládeţe s papeţem i na mistrovství Evropy ve voltiţi ve
Francii. Společně s občany Strahovic a Chuchelné se uskutečnila velmi zdařilá pouť do
Hrabyně. Hodně navštíveny byly akce, které pro spoluobčany uspořádali zahrádkáři,
dobrovolní hasiči a rybáři. Děkuji všem pořadatelům i vám, kteří jste na společenské akce
přišli a podpořili tak svou účastí pořadatelé těchto akcí.
Velmi oblíbenou
akcí
je
kaţdoročně,
tradičně
pořádaný
Strassenfest.
K jeho
uspořádání
se
letos
přihlásili spoluobčané na
ul. Polní, kde bude tato
pouliční akce pořádána
podruhé v sobotu 17. září
2011.
Do nastávajícího
školního
roku
přeji
dětem a všem studentům
hodně elánu a chuti do
učení.
Nepromarněte
období dětství a mládí,
ve kterém jde „do hlavy“
vše snadněji. Později
bude mnohem méně času a musí se vynakládat mnohem větší úsilí. Hodně elánu a chuti i
potřebnou trpělivost přeji i učitelům a rodičům. Jeden Murphyho zákon říká, ţe lenost se
vyplácí hned, píle v budoucnu. A právě tento zákon velice dobře vystihuje výchovu a práci
s dětmi a mládeţí. Výchova mladé generace, to je velice zodpovědná práce, jejíţ výsledky
budeme sklízet aţ v budoucnu. A jaké budou, o tom se rozhoduje uţ dnes.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

září 2011
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Obecní úřad
Z jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice se na svém 9. jednání dne 15. 8. 2011 zabývala následující
problematikou:
Zahájení.
Kontrola usnesení.
Výsledky hospodaření obce za 01 – 07/2011.
Daňové příjmy 07/2011, informace Finančního úřadu o kompenzaci „přeplacené obce“.
Rozpočtový výhled na roky 2012-2014.
Nový ÚP obce Bohuslavice, poţadavky předány pořizovateli, výběr zpracovatele.
Zaměření a odkup části pozemku parc. č. 1554/7 pro příjezd na rekultivovanou skládku.
Budova č. p. 208, na pozemku parc. č. 629, pozemek parc. č. 628/1, pozemek parc. č. 629,
pozemku parc. č. 630/1 a pozemku parc. č. 2179/28 vše k. ú. Bohuslavice u Hlučína, projekt
demolice, úpravy povrchu.
9. Investiční výstavba – stavby:
 Zateplení a stavební úpravy KD Bohuslavice, předáno staveniště, vlastní zahájení stavby
15. 8. 2011, VZT a Elektro.
 Obecní dům Bohuslavice – dne 8. 8. 2011 schválení Závěrečné monitorovací zprávy a ţádosti
o platbu ÚRR, platba ve výši 9.750.349,02 Kč připsána na účet 8. 8. 2011.
 Rekonstrukce chodníků v úseku kostel-KD, výzva na dodavatele vyvěšena na centrální
adrese, termín pro předloţení nabídek do 25. 8. 2011, výběrová komise.
 Místní rozhlas – programovým výborem MAS schválena ţádost o dotaci, poţadavky SZIF na
úpravu a doplnění ţádosti předány v termínu 11. 8. 2011.
 Sluneční – dokončeno.
 Doplnění dětského hřiště za samoobsluhou.
 ZŠ a MŠ Bohuslavice, nástup na nástřik PUR, oprava vstupního schodiště a terasy MŠ,
ţádost o dotaci ze SFŢP na projekt „Sníţení energetické náročnosti objektu Základní školy a
mateřské školy v obci Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění“, úprava projektové
dokumentace, plné moci na zastupování obce při projednání ţádosti s dotčenými orgány a
organizacemi, rozpočtové náklady, rozpočtové opatření.
 Oprava povrchu komunikací.
 Dům seniorů – jednání se zpracovatelem analýzy seniorské populace.
 ÚP obce Vřesina.
 Převod hrobových míst.
10. Organizační věci:
Informace ze semináře o změně rozpočtového určení daní.
Zavedení veřejné sluţby v obci.
Konkurenční nabídky na komplexní zajištění sluţeb v oblasti odpadového hospodářství.
Nákup druhého mobilního WC.
Instalace zpomalovacího semaforu, jednání dne 17. 8. 2011.
Kulturní akce.
Program jednání obecního zastupitelstva.
Vyhlášení Struhalova dubu památným stromem.
Výroční zpráva Charita Hlučín.
Dotace MS v šachu - Kriebel, Hřebčín Albertovec Mistrovství Evropy ve voltiţi - Lischková,
Charita II. čtvrtletí 2011.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Z jednání obecního zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 7. jednání dne 18. 8. 2011 schválilo usnesení č.:
10/7
a) Za ověřovatele zápisu ze 7. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice Ing. Magdalenu Birtkovou a
Jana Manusche a za členy návrhové komise Ing. Marii Poštulkovou, Evu Ilkovou a Mgr. Pavla
Dominika.
b) Program 7. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice:
1. Zahájení, určení komise pro návrh usnesení, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu 7. jednání zastupitelstva.
3. Kontrola usnesení.
4. Hospodaření obce k 30. 6. 2011 a 31. 7. 2011.
5. Rozpočtový výhled.
6. Informace o investiční výstavbě a opravách obecního majetku.
7. Ţádost o dotaci z prostředků SFŢP na projekt „Sníţení energetické náročnosti objektu ZŠ a
MŠ v obci Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění“.
8. Různé, diskuze.
9. Usnesení.
10. Závěr.
c) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období 01 – 07/2011. Celkové příjmy za 01 07/2011 činily 10.308.047,69 Kč. Zůstatek z roku 2010 byl 4.018.748,67 Kč. Celkové příjmy za
01- 07/2011 vč. zůstatku z roku 2010 činily 14.326.796,36 Kč. Celkové výdaje za 01- 07/2011
9.755.572,68 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 7. 2011 byl ve výši 4.571.223,68 Kč, z této částky činil
zůstatek na běţném účtu 1.684.658,32 Kč, na účtu za domovní odpad 54.260,00 Kč a na zvláštním
účtu pro financování dotace 2.832.305,36 Kč.
d) Rozpočtové výhled na období 2012 – 2014.
e) V souladu se zákonem o Veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění výzvu vč. návrhu
smlouvy o dílo pro výběr dodavatele na realizaci projektu „Modernizace informačního systému
v Bohuslavicích“ a výběrovou komisi na dodavatele ve sloţení: členové komise místního rozvoje,
technik obce a Ing. Kasparová.
f) Delegování rady ke schválení smlouvy na opravu chodníků v úseku kostel – KD.
g) V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění vypracování
výzvy vč. smlouvy o dílo pro výběr dodavatele na realizaci projektů „Oprava stávajícího vjezdu
„U Kovárny“ a „Rekonstrukci povrchu ul. Poštovní“, výběrovou komisi ve sloţení komise
místního rozvoje, komise kontrolní a technik obce a deleguje radu obce schválením výběrového
řízení a uzavření smlouvy o dílo.
h) Podání ţádosti o dotaci z prostředků SFŢP na projekt „Sníţení energetické náročnosti objektů
Základní školy a Mateřské školy Bohuslavice včetně výměny zdroje vytápění“.
i) Podporu výzvy na přijetí novely zákona o „Rozpočtovém určení daní“.
j) Zavedení systému „Veřejné sluţby v obci Bohuslavice“.

Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ bylo uloţeno starostovi obce projednat změnu
dopravního značení na ulici Opavské u domu sluţeb s SSMS a PČR do 31. 7. 2011. Starosta
projednal změnu a podal zastupitelům informaci o podání ţádosti o změnu značení.
Informace o investiční výstavbě a opravách obecního majetku.
Návrhy na změnu územního plánu obce.
Informaci starosty z jednání rady obce.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

září 2011
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Sníţení daňových příjmů obce
V příjmové části rozpočtu se za první pololetí projevil výpadek příjmu daně osob samostatně
výdělečně činných (ţivnostníků). Finanční úřad v Hlučíně nám zaslal informaci o přeplácení daně
z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (ţivnostníků) v důsledku vrácení
předplácených záloh. Toto přeplácení ve výši 364.888,15 Kč a 537.035,44 Kč bylo dorovnáno
sníţením podílu obce na příjmu z daně z přidané hodnoty. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011
jsme plánovali celkové daňové příjmy ve výši 13,200 mil. Kč (2010 – 13,538 mil. Kč) na základě
výnosu jednotlivých daní v posledních létech a s předpokladem dopadů finanční krize jsme
předpokládali příjem z daně u osob samostatně výdělečně činných ve výši 2 mil Kč (2010 – 2,061
mil. Kč). Za prvních 8 měsíců letošního roku jsme na této dani zaznamenali příjem pouze 170 tis.
Kč a přeplatek ve výši 902 tis. Kč, o který byl sníţen výnos daně z přidané hodnoty. Tento propad je
způsoben dle vyjádření Ministerstva financí vysokými výdajovými paušály. Výdajový paušál
představuje procento, které si můţe podnikatel odečíst z hrubého příjmu a spočítat tak jednoduše
daň. Podle typu podnikání se procento liší – nejvyšší je pro zemědělce a řemeslníky (80%), o něco
niţší pro ostatní drţitelé ţivnostenského listu (60%) a nejniţší (40%) pro daňové nebo finanční
poradce. Propad příjmu do rozpočtu v letošním roce můţe činit aţ 1,8 mil Kč. Vývoj budeme
nepřetrţitě sledovat a vyhodnocovat. Uţ teď však musíme uvaţovat, ţe na pokrytí ztráty nebude
stačit rozpočtová rezerva a budeme muset provést odsun některých plánovaných akcí do příštího
roku.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Rozpočtové určení daní
Podstatnou část příjmů v rozpočtu obce tvoří daňové příjmy. Jedná se o tzv. daň ze závislé
činnosti (daň ze mzdy zaměstnanců bydlících v dané obci), daň z příjmu fyzických osob samostatně
výdělečně činných (ţivnostníci), daň z přidané hodnoty, daň z příjmu právnických osob
podnikajících v obci a daň z pozemků a nemovitostí v obci. Pouze daň z nemovitostí a pozemků
vybrána v dané obci jde celá přímo do rozpočtu obce a dokonce obecní zastupitelstvo můţe
rozhodnout aţ o čtyřnásobném jejím navýšení. Ostatní daně jsou na základě principů rozpočtového
určení daní rozdělovány obcím finančními úřady přepočítávacími koeficienty. A tak jako v jiných
oblastech ţivota naší společnosti je i zde velká nespravedlnost. Před rokem 2007 činil příjem Prahy,
Brna, Ostravy, Plzně a dalších větších měst téměř 50 % všech daňový výnosů, přičemţ počet
obyvatel byl cca 20%. Ostatní města a vesnice, ale s 80 % obyvatel, se musely spokojit se zbylou
polovinou daní. Tento velký nepoměr byl podnětem pro kampaň starostů malých obcí a měst, ale i
některých senátorů. Nespravedlnost byla částečně odstraněna v roce 2007, kdy do výpočtu byla
zahrnuta mimo počtu obyvatel i rozloha katastru. Došlo k úpravě koeficientů. Rozdíly mezi
největším a nejmenším příjmem na občana se sníţil na čtyřnásobek. Další krok vedoucí ke sníţení
rozdílu na trojnásobek byl součástí vládního prohlášení a letošní předkládané daňové reformy.
V korunách by to pro naši obec znamenalo navýšení daňových příjmů o 20 - 25 % tj. cca o 2,5 - 3
mil. Kč. Úprava byla navrţena tak, aby neodčerpávala další peníze z jiţ tak děravého státního
rozpočtu. Předpokládá se sníţení příjmů Prahy, Brna, Ostravy a Plzně, přesun rozdělovaných dotací
z ministerstev do přímo rozdělovaných daní obcím a začleněním příspěvku na školství podle
skutečného počtu ţáků. Výše uvedenou úpravou bychom se jen přiblíţili principům rozdělování
daní v Evropě (Rakousko 2,25, Slovensko 2,5) i kdyţ i tam jsou rozdíly.
Můţe se zdát, ţe politické tahanice, které ovlivňují jednání vlády, nemají vliv na ţivot v naší
obci daleko od Prahy. Opak je pravdou. Vţdyť určitě není zanedbatelné, kdyţ do našich příjmů
dostaneme v příštím roce a dalších létech 2 – 3 mil. Kč ročně navíc oproti stávajícím pravidlům,
které budeme moci investovat do rozvoje.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Ţádost o dotaci na projekt
„Sníţení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ
Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění“
V měsíci srpnu podala obec na Státní fond ţivotního prostředí ţádost o dotaci na projekt
„Sníţení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění“
Podle pravidel Státního fondu ţivotního prostředí byl vypracován nový audit a na základě
výsledků tohoto auditu vypracována projektová dokumentace pro podání ţádosti o dotaci.
V projektu je navrţeno zateplení obálky budovy tepelnou izolací o tl. 140 mm, podlahy o tl. 100
mm, stropů u pavilónů U2 a MŠ o tl. 220 mm a spojovací chodby a tělocvičny tepelnou izolací o
tl. 200 mm. Stávající otvorové výplně budou nahrazeny novými s U max = 1,2 W/m2. Novým
zdrojem tepla budou 4 ks plynových tepelných čerpadel voda - vzduch, které budou doplněny na
pokrytí velmi nízkých teplot kondenzačními plynovými kotli. Vytápění tělocvičny zůstane
stávající. Celkový potenciál úspor energie odpovídá 1 650 GJ/rok. Výše úspory dosáhne 75 % tj.
1243 GJ/rok.
Současné roční náklady na elektřinu a plyn ve výši cca 1 mil. Kč budou sníţeny po
realizaci projektu na 50 %.
Realizace se předpokládá po přiznání dotace v létech 2012 a 2013. Výše investičních
nákladů představuje částku 18,208 mil. Kč, výše dotace 10,189 mil. Kč, vlastní zdroje 8,019 mil.
Kč. Výše vlastních nákladů je ovlivněna dokončením sedlových střech u objektů U2 a MŠ, které
tvoří neuznatelné náklady pro přiznání dotace.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Zavedení veřejné sluţby v obci
Rada a obecní zastupitelstvo schválili na posledním svém zasedání zavedení veřejné
sluţby v naší obci. V současné době jsou nezaměstnaní občané, evidováni na úřadu práce,
odkázáni na příspěvky v nezaměstnanosti nebo sociální dávky. Sociální dávku, která je
vyplácena v nejniţší výši je moţno zvýšit odpracováním veřejně prospěšných prací v rámci
veřejné sluţby v obci.
Do budoucna je připravována sociální reforma, jejíţ platnost se dá předpokládat od roku
2012, která změní dosavadní praxi v hledání práce a vyplácení podpor v nezaměstnanosti a
sociálních dávek. Po schválení bude mít uchazeč o práci dva měsíce čas na intenzívní hledání
nové práce. Po této době si však bude muset vybrat, buď se zapojí do veřejně prospěšných prací
a odpracuje 20 hodin týdně na veřejně prospěšných pracích nebo můţe nabídku odmítnout, ale
pak se musí smířit s tím, ţe od státu dostane pouze existenční minimum, coţ dělá 2.020,- Kč na
osobu. Omluvenkou z veřejných prací, které budou bez finanční odměny, by bylo jen další
vzdělávání, nemoc, péče o člena rodiny či zdravotní postiţení. Podrobná metodika bude
připravena do konce listopadu.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Poděkování starosty
Děkuji touto cestou slečně Radce Gaidové za projevenou příkladnou poctivost
spojenou s odevzdáním nalezené peněţenky s finančním obnosem a doklady. Nalezená
peněţenka byla vrácena majiteli z Opavy, který se rovněţ připojuje se svým poděkováním.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Vývoj nezaměstnanosti
Míra nezaměstnanosti se v červnu v Moravskoslezském kraji zvýšila o 0,1 % a činí
10,9 %. Oproti předcházejícímu měsíci zaregistrovali pracovníci úřadu práce o 209 lidí více.
Bez práce bylo na konci července 72 975 lidí. Je to druhý nejlepší výsledek od roku 2004.
V jednotlivých okresech kraje je míra nezaměstnanosti následující:
Bruntál
14,2 %
Karviná
13,3 %
Ostrava – město
11,5 %
Opava
9,6 %
Nový Jičín
8,9 %
Frýdek Místek
7,9 %
Vývoj nezaměstnanosti v naší obci a okrese Opava za první a druhé čtvrtletí letošního
roku jsou zřejmé z následujících tabulek:

STAV K 31. 3. 2011
počet uchazečů
počet uchazečů základní stupeň vzdělání
počet uchazečů vyučených
počet uchazečů s maturitou
počet uchazečů se zdravotním postižením
počet uchazečů – evidence delší než 5 měs.
počet uchazečů – evidence delší než 6 měs.
počet uchazečů evidence delší než 12 měs.
počet uchazečů absolventi
počet uchazečů mladiství
míra nezaměstnanosti

STAV K 30. 6. 2011
počet uchazečů
počet uchazečů základní stupeň vzdělání
počet uchazečů vyučených
počet uchazečů s maturitou
počet uchazečů se zdravotním postižením
počet uchazečů – evidence delší než 5 měs.
počet uchazečů – evidence delší než 6 měs.
počet uchazečů evidence delší než 12 měs.
počet uchazečů absolventi
počet uchazečů mladiství
míra nezaměstnanosti

Bohuslavice

oblast Hlučín

okres Opava

celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži
71
7
39
21
9
37
35
19
7
0

30
4
16
7
6
21
20
12
3
0

41
3
23
14
3
16
15
7
4
0

8,38 7,55

9,03

Bohuslavice

2063
491
962
440
292
1186
1087
692
152
7

973
278
358
241
119
632
586
378
67
5

1090
213
604
199
173
554
501
314
85
2

10722
2497
4962
2364
1299
6240
5692
3722
744
64

4746
1214
1737
1309
539
3147
2882
1846
377
23

9,7 10,1

9,41

10,87

11,1 10,72

oblast Hlučín

5976
1283
3225
1055
760
3093
2810
1876
367
41

okres Opava

celkem ženy muži celkem ženy muži celkem ženy muži
55
8
26
18
12
39
31
17
4
0

29
5
14
7
8
21
18
11
1
0

26
3
12
11
4
18
13
6
3
0

6,52 7,85

5,46

1824
472
807
367
289
1206
1116
699
106
16

946
273
354
211
121
632
592
404
52
9

878
199
453
156
168
574
524
295
54
7

9070
2334
3848
2052
1269
6266
5744
3662
479
68

4405
1159
1591
1184
532
3079
2828
1863
246
30

4665
1175
2257
868
737
3187
2916
1799
233
38

8,7 10,1

7,63

9,38 10,48

8,54

Úřad práce, Opava
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Vodné
Sdělujeme občanům, ţe od čtvrtku 15. 9. 2011 začne správce vodovodu pan Erhard
Kocur provádět odpisy vodoměrů a vybírat poplatky za odběr vody z obecního vodovodu za
uplynulého půl roku. Začne v části obce směrem od Dolního Benešova. Cena 16,- Kč/m3 vč.
10% DPH.
Karla Krupová

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
se v naší obci uskuteční v sobotu 17. 9. 011 v době od 8.00 do 13.00 na parkovišti u
kulturního domu.
Karla Krupová

Dotazníkové šetření v Bohuslavicích
Jsme na začátku příprav stavby „Domova seniorů Vincence Hurníka“. Našim záměrem
je přestavba darem získaného domu s pozemkem na dům s pečovatelskou sluţbou pro
seniory obce. Cílem je co nejzodpovědněji budoucí stavbu a její provoz připravit s ohledem
na potřeby, ale i představy občanů a tím nejlépe zhodnotit vloţené investiční prostředky. Aby
se tento cíl podařilo co neobjektivněji naplnit, rozhodli jsme se vyuţít postupy „přímé
demokracie“. O přípravě této stavby, ale i o rozvoji sociálních sluţeb v obci nehodláme
rozhodovat jen v radě a zastupitelstvu obce, ale chceme rozvinout diskusi a do rozhodování
zapojit občanskou veřejnost. Vyhledali jsme firmu KP projekt Ostrava, která má zkušenosti
ze stejných nebo podobných projektů a zadali u ní realizaci dotazníkového šetření a
monitoring v úvahu přicházejících dotačních titulů. Na základě výsledků tohoto
dotazníkového šetření bude vypracována výzva a zadání pro výběr zpracovatele projektové
dokumentace a ţádosti o případnou finanční dotaci na stavbu. Dotazníky budou rozeslány
poštou, vyplnění bude anonymní. Výsledky dotazníkového šetření a následná analýza budou
podkladem pro přípravu stavby „Domova seniorů Vincence Hurníka“ a plánování rozvoje
sociální péče a uspokojování potřeb občanů v seniorském věku. Aby byly výsledky šetření
pouţitelné, musí dotazníky vyplnit co nejvíce dotázaných 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

Zaloţení Klubu seniorů v Bohuslavicích
Na pátek 23. 9. 2011 srdečně zvu do obřadní síně Obecního domu Bohuslavice
všechny seniory se zájmem o zapojení do připravovaného Klubu seniorů. V 19 hod se
uskuteční přípravné jednání s diskuzí o rozjezdu činnosti klubu, plánu a programech
společných setkání a námětech na další akce zaměřené na zlepšení a zpestření ţivota seniorů
v naší obci.
Kluby seniorů mají bohatou tradici a široký rozsah činností v druţební obci Závaţná
Poruba i sousedních obcích na Hlučínsku. Přál bych si a určitě i mnozí senioři, aby podobný
klub byl zaloţen a pracoval i u nás v naší obci. Spojme své síly a posuňme společenský ţivot
v obci o další potřebnou a důleţitou oblast.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Světové dny mládeţe Madrid 2011
Do Madridu se na setkání s papeţem
vypravil téměř milión mladých lidí z celého světa,
Čechů kolem tří tisíc a také z naší obce se tohoto
setkání zúčastnilo pět mladých poutníků.
Setkání mládeţe začalo 10. srpna
předprogramem ve městě Reus, kde bylo
ubytování pro české poutníky na olympijském
stadiónu. Součástí předprogramu byla prohlídka
města Reus a jeho chrámů, slavení mší svatých,
prohlídka města Tarragony a jejich kulturních i
historických památek, příprava na samotné konání
světových dnů a především časem stráveným v modlitbě. V sobotu 13. srpna jsme strávili
celý den v Barceloně, kde byla společná mše svatá se všemi mladými, a poté jsme navštívili
chrám Sagrada Família, který není stále dostavěn. Večer se konal hudební festival mladých.
V pondělí 15. srpna skončil předprogram a odjíţděli jsme z Reus do hlavního města
Španělska – Madridu, kde začal hlavní program. Jeho součástí byly katecheze, mše svaté,
divadelní představení, hudební vystoupení a spousta dalších kulturních záţitků. Vše
vyvrcholilo v sobotu 20. srpna, kdy jsme se všichni přesunuli na letiště Cuatro Vientos, kde
ve večerních hodinách bylo hlavní přivítání se Svatým otcem Benediktem XVI. a poté
večerní Vigilie, tento den byl
nejnáročnější z celé této pouti. Na
letišti jsme pak všichni strávili noc,
při které nám počasí moc nepřálo, ale
ani to nás neodradilo. V neděli 21.
srpna vyvrcholily Světové dny
mládeţe dopolední bohosluţbou na
letišti Cuatro Vientos. V jejím závěru
papeţ Benedikt XVI. oznámil i místo
konání těch příštích – v roce 2013 se
katolická mládeţ celého světa setká v
brazilském Rio de Janeiru. Nakonec
při závěrečném poţehnání rozeslal
všechny poutníky do svých domovů,
aby hlásali evangelium mezi lidmi.
Na závěr bychom chtěli poděkovat našemu o. Kazimírovi za přípravu a pomoc, a
rovněţ obci Bohuslavice za propagační materiály.
Michaela Miková

Pozvánka
Pokud se i Vy chcete dozvědět něco bliţšího o Světových dnech mládeţe, které
proběhly v letošním roce v Madridu, přijďte v pátek 9. září do obřadní síně Obecního domu.
Od 19 hodin se zde uskuteční beseda s účastníky tohoto setkání.
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Oprava varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích
Váţení spoluobčané, milí farníci,
rád bych vás informoval o opravě a ladění varhan v našem kostele, která proběhla od
25. 7. 2011 do 24. 8. 2011. Po 60 letech aktivního uţívání jiţ potřebovaly nezbytnou údrţbu,
vyčištění, naladění a výměnu některých opotřebovaných částí jako jsou míšky, pera apod.
Pro ty, kteří obdivují tento ojedinělý hudební nástroj, chci připomenout, ţe naše
bohuslavické varhany byly postaveny a zkolaudovány 31. 1. 1952 jako jedny z největších a
nejlepších v širokém okolí. Skládají se ze 3 manuálů a více jak 3600 píšťal. Jejich pořizovací
cena byla 1 100 000,- Kč. Varhany postavila firma RIEGER – KLOSS z Krnova. V jejich
kolaudačním protokolu mně zaujaly následující věty:
„Technické vypracování a vybavení dodaného nástroje i co do kvality materiálu je
velmi dobré, kaţdá součást jak v hracím stole, tak ve vnitřku varhan shledána při kolaudaci
ve své funkci za naprosto bezvadnou, také intonační vyrovnanosti bylo docíleno co nejlepší,
zvukovost a tónová barvitost u jednotlivých rejstříků i u pléna je výstiţná a lahodná, kaţdý
manuál má svou dobrou zvukovou vyváţenost, charakteristika hlasů odpovídá zvukové
představě a vůbec moţno říci, ţe dodaný stroj je po všech stránkách příkladným dílem
Továrny na varhany, n. p. v Krnově“.
Jak jsem jiţ na začátku uvedl, tato akce je zdárně za námi, práci provedl varhanář Petr
Strakoš z Fryčovic. Po dohodě s farní radou jsme zvolili jen částečnou opravu, která
zahrnovala kompletní vyčištění třetího manuálu včetně výměny míšku, opravu nehrajících
tónů a naladění varhan. Celková oprava by byla nákladná (cca 500 000,- Kč) s následným
velkým rizikem opětovného zaprášení varhan při restaurování fresek umístěných nad
varhanami. Takto jsme zaplatili jen 140 000,- Kč. Cena je sníţena také díky brigádnické
pomoci naší mládeţe. Částkou 100 000,- Kč přispěl obecní úřad a zbytek se doplatil ze
sbírek věřících. Peníze, které se vybraly navíc, budou pouţity v příštím roce na první etapu
restaurování fresek v našem kostele.
Na závěr chci poděkovat obecnímu úřadu za finanční dotaci, mládeţi za brigády a
všem, kteří přispěli ve sbírkách na opravu. Věřím, ţe i nadále budou bohuslavické varhany
krásně znít a doprovázet bohosluţby k naší radosti a ke chvále Boţí.
P. Kazimír Buba, farář

Rodinné centrum Myška
v Bohuslavicích
Rodinné centrum Myška v Bohuslavicích
zahájí 5. září další pětiměsíční kurz. V hodinách
Vám nabízíme aktivity - cvičení ve skupinkách,
rozdělených dle věku Vašich dětí, pod vedením
speciálně vyškolené instruktorky psychomotorického
vývoje, jejichţ aktivity podporují celkový duševní i
psychický vývoj Vašich dětí. Srdečně zveme rodiče s
dětmi, od 2 měsíců věku aţ do 5 let. Hodiny probíhají v druţině ZŠ Bohuslavice. Přijít
můţete mezi nás od září a kdykoli během celého školního roku.
Blíţe se můţete informovat na www.klubmaminek.blog.cz nebo u paní Kurkové
Jiřiny tel. 605 866 906.
Kurková Jiřina
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Římskokatolická farnost Bohuslavice
Vás srdečně zve na

VARHANNÍ
KONCERT
(u příležitosti dokončení opravy našich varhan)

Neděle 18. září 2011 v 15:00 hodin
Bohuslavice – kostel Nejsvětější Trojice
Na koncertě vystoupí:

Petr Strakoš - varhanář
Martin Lampa a Kateřina Jakšová
Marek Kozák (vítěz mezinárodní varhanní soutěže mladých v Opavě v roce 2008)
Na programu díla J. S. Bacha, F. Mendelssohna Bartholdyho a Ch. M. Widora.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
Váţení sportovní přátelé,
v srpnu se naplno rozjely fotbalové soutěţe.
V našem "A" muţstvu došlo také ke změnám. Po odchodu
několika hráčů, z důvodu ukončení hostování (Pohorelli,
Semelka, Karas), začali hráči v červenci pod vedením
trenéra Romana Diviny nový soutěţní ročník. Muţstvo
doplnili hráči: Tomáš Gašparík, Petr Samec a Roman
Štefek.
První utkání nové sezony jsme sehráli v neděli 21. srpna na domácím hřišti proti
Slavkovu. Ten se ukázal jako velmi zdatný soupeř a zaslouţeně u nás zvítězil nejtěsnějším
rozdílem 1 : 0, kdyţ jsme nedokázali vyrovnat ani z penalty.
Ke druhému utkání jsme jeli v sobotu 27. srpna do Ludgeřovic. Domácím jsme byli
vyrovnaným soupeřem, ale střelecká nemohoucnost a výpadek ve druhé části první půle nás
opět stál body. Zejména šance ve druhém poločase volaly po gólu. Ten jsme nedali ani ve
druhém zápase a z Ludgeřovic jsme přivezli poráţku 2 : 0. Lze jen doufat, ţe muţstvo, které
určitě má herní kvalitu začne střílet branky a získávat body.
Výsledky:
SK Bohuslavice - Sokol Slavkov
0:1
TJ Ludgeřovice - SK Bohuslavice
2:0
Naše "béčko" začalo soutěţ ještě o týden dříve 13. srpna domácím vítězstvím nad
rezervou Oldřišova 2 : 1. V dalších zápasech však odešlo poraţeno a po třech kolech má tři
body.
Výsledky:
SK Bohuslavice "B" - Moravan Oldřišov "B"
2:1
SK Bohuslavice "B" - Meteor Strahovice "B"
0:2
Sokol Bělá - SK Bohuslavice "B"
5:1
Dorostenci sehráli dvě utkání. V prvním podlehli na domácím hřišti Strahovicím, ale
ve druhém utkání dokázali remizovat v Kozmicích a získat první bod.
Výsledky:
SK Bohuslavice - Meteor Strahovice
1:4
Sokol Kozmice - SK Bohuslavice
2:2
Mgr. Pavel Dominik
Zpravodaj obce Bohuslavice č. 225, září 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, Eva Ilková
Redakce a grafické zpracování:
Eva Ilková
Kontakt na redakci: email – Fotoeva7@gmail.com
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. září 2011.
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Řádky z kultury
Občanské sdruţení Klub Přátel Prajzských Kapel (KPPK) si pro vás připravilo další ročník
jednodenního festivalu rockové muziky na "prajzske". SMOR 2011 se bude konat 24. 9. 2011 od
17:00 hodin v KD Dolní Benešov. Stejně jako loni se máte na co těšit. Letos jsme si pro vás pozvali
hvězdu českého hardrocku toho největšího kalibru, a to kapelu DOGA. Své zastoupení budou mít
samozřejmě i místní kapely. K tomu všemu bohaté občerstvení, pivo na spláchnutí i něco ostřejšího
na tu pravou rockovou náladu. Předprodej bude probíhat od 29. 8. 2011 na těchto místech:
KD Dolní Benešov
Prodejna počítačů H-Computers Hlučín
Prodejna ESO Bohuslavice
Cena vstupenek bude 150,- Kč v předprodeji a 199,- Kč na místě.
Takţe neváhejte a přijďte nás podpořit. Pokud vás dojde alespoň 300, tak se můţete těšit na
nějakou bečku piva zdarma. To je výzva, ne? Takţe sdílejte, šiřte a 24. 9. spolu zapaříme v kotli.
A aby byla pro vás akce lákavější, spouštíme zároveň soutěţ o volné vstupenky, poukázku na
útratu na baru, trička a CD. A v čem spočívá kouzlo?
Pošlete nám email, v jehoţ předmětu bude slovo PŘIHLÁŠKA na o.s.kppk@seznam.cz a my
vám co nevidět odpovíme zprávou, kterou stačí přeposlat 5 svým známým (ale klidně i více,
budeme jedině rádi) a do kopie přidejte opět naši adresu o.s.kppk@seznam.cz (abychom věděli, ţe
jste zprávu poslali). Tímto se zařadíte do slosování o volné vstupenky, poukázku na útratu na baru a
další skvělé ceny. Za to málo námahy to určitě stojí, ne?
Ondřej Šebestík
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Náboţenský ţivot (41)
Jméno Michal, Michael, o kterém chci dnes psát, je jiţ několik let velmi oblíbené a
rodiče je stále rádi dávají svým novorozeným chlapcům. Jeho původ je přímo nebeský, neboť
jeho prvním nositelem je jeden z archandělů, tedy bytosti nadpřirozené. Archandělé byli
čtyři, Michael, Gabriel, Rafael a Lucifer. Ten se však Bohu vzepřel a proto byl zavrţen. Tři
ostatní zůstali Bohu věrni.
Michael, jehoţ jméno se vykládá jako „Kdo je jako Bůh?“, je v biblických textech
označován jako bojovník a ochránce vyvoleného národa a vítěze nad démonem. Také
křesťané v něm vidí zvláštního a mocného ochránce proti zlu a jako přímluvce před Boţím
trůnem. Jeho svátek se slaví jiţ od 5. století ve výročí posvěcení chrámu zbudovaného k jeho
poctě v Římě. Je to 29. září.
Spolu s Michaelem slavíme od roku 1969 i svátek dalších dvou archandělů, Gabriela
(jméno se vykládá jako „Muţ Boţí“), který zvěstoval Zachariášovi narození Jana Křtitele a
Panně Marii narození Jeţíše Krista a Rafaela (jméno se vykládá jako „Bůh uzdravil“), o
kterém píše starozákonní kniha Tobiáš. Bývá vzýván jako průvodce putujících. Michael je
vzýván jako ochránce umírajících a za dobrou smrt, jako patron katolické církve. Zvláště je
ve velké úctě u Němců, kteří jej ctí jako svého patrona.
Sv. Michael je znázorňován jako bojovník v rytířském brnění s přilbou, mečem, kopím
a štítem. Nejčastěji ho vidíme na obrazech, jak kopím probodává draka, Lucifera.
Ať je všem nositelům jméno Michael, Michal, vzorem bojovníka za spravedlnost a
mocným přímluvcem v nebi.
Leo Dominik
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Společenská kronika – naši jubilanti v září 2011
Riedlová Anna
Hurný Josef
Zajíček Jan
Vitásek Jiří
Skovajsová Gertruda
Krupová Jiřina
Breuer Josef
Dominiková Růžena
Blokšová Jarmila
Baslík Miroslav
Robenek Alois
Všem jmenovaným jubilantům přejeme do dalších let jen to nejlepší.
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
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv
Webová stránka školy: www.zsbohuslavice.cz
E-mail:
obec@bohuslavice.eu
podatelna@bohuslavice.eu
info@bohuslavice.eu
starosta@bohuslavice.eu
mistostarosta@bohuslavice.eu
jana.janosova@bohuslavice.eu
marie.mikova@bohuslavice.eu
karla.krupova@bohuslavice.eu
technik@bohuslavice.eu
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