Číslo 230

únor 2012

Vážení spoluobčané,
mírný průběh zimy v první polovině ledna bez sněhu a teplotami o kolo nuly byl ve
druhé polovině vystřídán sněhovou nadílkou a v poslední dekádě i silnými mrazy nad -15 °C.
A předpovědi dokonce hovoří o teplotách až -30 °C. Úspory za topení v první polovině tak
budou určitě spotřebovány. K úplné radosti dětí a příznivců zimních sportů však ještě chybí
více sněhu.
V plném běhu je plesová sezóna. Její zahájení v rekonstruovaném kulturním domě už
tradičně pořádal Bohuslavický Oříšek svým reprezentačním plesem, letos na téma Hollywood.
Pořadatelé na tento ples pozvali známého herce a moderátora Jana Čenského a zpěvačku Ilonu
Csákovou. K tanci i poslechu hrál výborný Dolbend z Dolního Benešova, byl připraven
bohatý kulturní program a věcná tombola. Zaplněný sál se dobře bavil až do ranních hodin.
Pozadu nezůstaly ani další spolky se svými tradičními plesy. A tak se dobře bavili a zatančili
si myslivci, zahrádkáři a učitelé s rodiči a přáteli na svých společenských bálech. Plesová
sezóna pokračuje dál a pořadatelé zvou děti i dospělé na tradiční maškarní reje. Masopustní
plesové období bude ukončeno, tak jako každoročně, Hasičským bálem s pochováním basy.
Společný večer pro seniory připravuje také Senior klub na pátek 24. 2. 2011.
Na začátku března, v pátek 2. 3. 2012 se uskuteční v 18 hodin v obřadní síni obecního
domu další cestopisná přednáška. Roman Vehovský ze Štěpánkovic nám přiblíží své
několikaleté cestování po dalekých exotických místech naší planety.
Hned první sobotu v měsíci navštívili naše domácnosti koledující „Tři králové“. A byli
stejně jako v minulých létech znovu velmi úspěšní. V naší obci sbírka vynesla o 300,- Kč více
než v loňském roce a dosáhla úctyhodných 78.300,- Kč (2011 – 78.000,- Kč). Znovu jsem byl
velmi potěšen, že i letošní sbírka potvrdila mimořádnou štědrost občanů žijících v naší obci.
Děkuji především dětem a vedoucím skupinek, organizátorům a všem spoluobčanům, kteří
finančně přispěli do společné sbírky na charitativní účely.
S velkým smutkem jsme přijali zprávu o úmrtí našeho spoluobčana p. Josefa Kocura. I
když jmenovaný žil se svou rodinou v naší obci jen osm let, významným způsobem se zapsal
do společenského života, zejména sportu. Vyslovuji poděkování za příkladnou reprezentaci
naší obce a odvedenou práci zejména u dětí a mládeže a pozůstalým vyslovuji upřímnou
soustrast.
Srdečně zvu všechny spoluobčany na únorové jednání obecního zastupitelstva, které se
uskuteční ve čtvrtek 23. 2. 2012 v 17 hodin v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Obecní úřad
Z jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice se na svém jednání dne 23. 1. 2012 zabývala následující problematikou:
Zahájení.
Kontrola usnesení.
Výsledky hospodaření obce za 01 – 12/2011.
Daňové příjmy 01 - 12/2011.
Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce za 01 – 09/2011, provedení závěrečného auditu.
Smlouva o provedení auditu ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Novela školského zákona, nový platový výměr ředitelky ZŠ a MŠ Bohuslavice, informace o
průběhu pedagogicko-psychologického šetření.
8. Návrh rozpočtu SOMH na rok 2012.
9. Jednání Okresního soudu v Opavě.
10. Zahájení správního řízení o uložení pokuty za nepovolené vypouštění odpadních vod z
kanalizačních výustí do Bohuslavického potoka.
11. Průběh šetření pedagogicko-psychologické poradny.
12. Investiční výstavba – stavby:
 Obecní dům Bohuslavice – nadějný průběh v zajišťování lékařských služeb.
 Zateplení a stavební úpravy KD Bohuslavice, problémy se VZT.
 Rekonstrukce chodníků v úseku kostel - KD, přerušení prací.
 Místní rozhlas – seřízení hlásičů, informace o hlášeních na webových stránkách obce, možnost
dotazu na poslední hlášení, rozesílání sms.
 Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, návrhy opatření a přechodů, instalace zpomalovacích
semaforů.
 Doplnění dětských hřišť, smlouva na žádost o dotaci.
 Dům seniorů – výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace.
 Žádosti o dotace.
13. Organizační věci:
Veřejná služba, veřejně prospěšné práce.
Dodatek nájemní smlouvy k pozemkům s Opavicí, a. s.
Nájemní smlouva na pronájem hasičské zbrojnice na opravu aut v zimním období, využití
finančních prostředků za nájem hasičské zbrojnice na činnost SDH.
Smlouvy o pronájmu hrobových míst.
Zpráva o poskytování informací.
Charita Hlučín, smlouva o poskytnutí dotace.
Rozšíření členů kulturní komise o ved. Senior klubu p. Kristu Kocurovou, příprava setkání
Senior klubu.
Zpráva o pokračujícím výzkumu dějin obce Bohuslavice.
Instalace informačních tabulí o letišti a Struhalovém dubu.
Výsledky tříkrálové sbírky, poděkování koledníkům, organizátorům a občanům obce.
Žádost o povolení hostování lunaparku Václava Pflégra na Anenských slavnostech.
Významné životní jubileum „100 let“ p. Chorovské.
Příprava výstavy „Perníky a výstava ručních prací“.
Informace o poškození odpočívadla u Psího hotelu.
Požadavek na pozastavení demolice RD č. 208.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za rok 2011
V současném složitém období, ve kterém dochází k přenášení povinností ze státu na
obce bez finančních zdrojů a dalšímu zadlužování státu a veřejné rozpočty hospodaří se stále
většími schodky, se naší obci daří udržovat přebytkový rozpočet a hospodařit bez dluhů. I
přesto, že jsme v loňském roce investovali více, jak 12 mil. Kč, přešli jsme do roku 2012 se
zůstatkem ve výši 5.759 tis. Kč. V průběhu roku nám byly na účet převedeny získané dotace
na Obecní dům Bohuslavice a Ohradní zeď v areálu kostela. Tyto investice jsme uhradili
z vlastních zdrojů a až po konečném vyúčtování a provedených úspěšných kontrolách nám
byly převedeny finanční prostředky.
Hodně nadějí na zlepšení finančního hospodaření obcí bylo vkládáno do boje o změnu
rozpočtového určení daní, které mělo přinést tolik potřebné navýšení příjmů malých obcí.
Uzavřená koaliční smlouva a slib premiéra Nečase nebyly v loňském roce splněny a boj o
přerozdělení financí ve prospěch malých obcí byl přesunut do letošního roku. Nutné navýšení
příjmů obcí se tak nestihne v letošním roce a v následujících letech je značně nejisté.
Zůstatek z roku 2010 ve výši 4.018 tis. Kč a přidělené dotace nám velice pomohly.
V loňském roce jsme totiž zaznamenali propad v daňových příjmech u daně z příjmu
fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti. Místo plánovaných 2 mil. Kč jsme obdrželi
od finančního úřadu pouze 604 tis. Kč. Je to způsobeno zavedením vysokých paušálů a
možnosti zpětného požádání o vrácení přeplatku z vyplacených záloh na daň. Výpadek ve výši
1,4 mil Kč je ve skutečnosti ještě vyšší, protože v průběhu minulého roku byly výpadky v této
dani kompenzovány převodem z DPH ve výši 580 tis. Kč. Za tuto částku jsme mohli
vybudovat nebo opravit další cesty, rekonstruovat chodníky, nebo opatřit další objekt naší
školy sedlovou střechou. Věřím však, že tyto peníze, které nemohla investovat naše obec,
nebyly neefektivně utraceny, ale byly nebo budou využity živnostníky a podnikateli pro další
rozvoj podnikání.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Hospodaření obce Bohuslavice k 31. 12. 2011
Rozpoč.skladba
Paragraf Položka
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1335
1341
1343
1347
1351
1361
1511

PŘÍJMY
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze samost. výd. činnosti
Daň z příjmů FO srážková
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za obec
Daň z přidané hodnoty
Poplatky za odnětí pozemků
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za výherní hrací přístroje
Odvod výtěžku z provozování výh. hrac. přístr.
Správní poplatky
Daň z nemovitostí

Hospodaření
k 31. 12. 2011
2 521 680,03
604 706,03
228 443,41
2 385 529,84
137 370,00
5 083 168,23
53 670,00
24 014,00
4 178,00
60 000,00
49 791,00
82 350,00
1 010 483,58

Upravený rozpočet
2011 v Kč
2 500 000,00
500 000,00
230 000,00
2 400 000,00
150 000,00
5 080 000,00
55 000,00
24 000,00
5 000,00
60 000,00
50 000,00
80 000,00
1 000 000,00
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4111

Neinvest. dotace na sčítání lidu, domů a bytů

4112

8 775,00

8 775,00

Neinv. dotace ze státního rozpočtu

677 959,00

677 960,00

4116

Neinv. dotace na veřejně prosp. práce od ÚP

249 675,00

255 000,00

4121

Neinv. dotace od obce Závada na žáky

295 982,00

303 700,00

4122

Neinv. přijatý transfer od KÚ pro hasiče

7 200,00

7 200,00

4129

Neinv. dotace od Sdruž. obcí Hlučínska

2 000,00

2 000,00

4123

Neinv. dotace od Reg. rady na Obecní dům

1 590 217,46

1 590 200,00

4213

Inv. transfér od SZIF – ohradní zeď

553 000,00

553 000,00

4223

Inv. transfér od Reg. rady na Obecní dům
Platba elektřiny – rybáři
Místní komunikace Poštovní – soukr. vjezdy
Vodné + ost. příjmy související s vodným
Příspěvky na místní knihovnu, kopírování
Ost. záležit. kultury – taneční, prodej zboží,
divadlo
Hlášení místního rozhlasu
Inzerce ve zpravodaji
Pronájem kulturního domu
Příjmy z poskyt. služeb rod. centra Myška
Pronájem bytu
Pronájem domu služeb – květena, kadeřnictví
Hřbitovní poplatky – pronájmy, výkop hrobu
Hospodářská budova – Relax studio –
pronájem
Platby občanů za popel.,příspěvky EKO-KOMu
Skládka – uložení odpadu na skládku
SDH - poskyt. služeb hasičským autem
OÚ – dovoz obědů, pronájmy, ost. příjmy
Příjmy z úroku, zříz. věcného břemena ČEZ
Fin. vypořádání z r. 2010 – doplatek volby
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
Příspěvky - věcná režie Závada, Vřesina
Neinv. přijatá dotace pro ZŠ z EÚ

8 160 131,56

8 160 100,00

4055,00
12 805,00
882 008,00
20 787,00

4 000,00
12 800,00
885 000,00
20 000,00

85 486,00

85 000,00

1 242,00
9 690,00
62 538,00
1 750,00
11 475,00
70 577,00
94 555,00

1 000,00
10 000,00
64 000,00
2 000,00
11 000,00
66 000,00
95 000,00

57 200,00

57 200,00

812 972,00
1 990,00
0,00
89 541,82
60 813,30
13 227,00
154 937,00
196 716,00
108 969,41

795 000,00
3 000,00
5 000,00
80 000,00
57 400,00

26 543 658,67

26 409 335,00

Financování
Zůstatek roku 2010

4 018 748,67

4 018 750,00

CELKEM FINANCOVÁNÍ

4 018 748,67

4 018 750,00

2111
2111

3319
3341
3349
3392
3429
3612
3613
3632

2111
2111
2111

3639
3722
3729
5512
6171
6310
6402
6409

Stránka 5 z 20

2111
2141
2222
4121
4122

CELKEM PŘÍJMY

8115

Konečný zůstatek k 31. 12. 2011

5 759 324,07 Kč

155 000,00
200 000,00
109 000,00

Základní běžný účet 5 703 263,07 Kč
Podúčet – Popelnice
56 061,00 Kč
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Rozpočtová skladba
Paragraf Položka
1014
1070
2117
2212
2212
6121
2219
2221
2310
2223
2310
6121
2321
2321
6121
2333
3113
3113
6121
3314
3319
3330
5223
3341
3341
6121
3349
3391
3392
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VÝDAJE
Pobíhající psi – sáčky na psí exkrem.
Rybáři – elektrická energie
Úhrada podílu – rozšíření NN ul. Záhumenní
Místní komunikace, údržba, opravy
MK Sluneční,U kovárny projekt, rekonstr. Poštovní
Rekonstrukce chodníků 1. část, materiál, kolky
Dopravní obslužnost
Provoz vodovodu – neinvestiční náklady
Bezp. siln. provozu – převádění dětí, semafor
Vodovodní řád, přípojky ul. Sluneční
Provoz kanalizace – neinvestiční náklady
Kanalizace – Sluneční
Úpravy vodních toků - čištění potoka
ZŠ – neinvestiční příspěvek na provoz
Žádost o dotaci, PD, střecha, schodiště
Místní knihovna
Ostatní záležitosti kultury - kulturní akce
Neinvestiční dotace církvi – oprava varhan
Místní rozhlas – neinvestiční náklady
Místní rozhlas bezdrátový
Zpravodaj
Mezinár. spolupráce - Závažná Poruba
KD - provoz, materiál, opravy, údržba
KD rekonstr. střechy, okna zateplení, mob. ozvuč.
3392
6121,6122
souprava
3399
Sbor pro občanské záležitosti
3419
Invest. a neinvestiční dotace Sportovnímu klubu
3421, 3429 5229,5492 Neinvestiční dotace organizacím a spolkům
3421
6122
Dětská hřiště
3429
Ost. zájm. čin.– příspěvky rod. centrum
3612
Bytové hospodářství – Kilovňa (vývoz žumpy)
3613
Dům služeb
3631
Veř. osvětlení + inv. VO l. Záhumenní, Sluneční
3632
Provoz hřbitova – neinvestiční náklady
3632
6121
Rozšíření hřbitova – odkoupení rod. domku
3633
6121
Infrastruktura ul. Sluneční – rozvody plynu
3639
Hospodářská budova – provozní náklady
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů – popelnice občané
3723
Sběr a svoz. ost. odp. - velkoobjem. kont., zeleň
Péče o vzhled obce a údržba zeleně, příd. zař. ke
3745
traktoru
3749, 3729
Ost. čin. k ochraně přírody,likvidace čer. skládek
3900
Příspěvek na studium – univerzita třetího věku
4222
Veřejně prospěšné práce
4351
Pečovat. služba – příspěvky Charitě, sociální pomoc
4357
Dům pokojného stáří, provoz a analýza seniorů
5512
Požární ochrana
5311
Bezpečnost a veř.pořádek – ostraha na katastru obce
6112
Zastupitelstvo obce
6171
Činnost místní správy

Únor 2012

Hospodaření v Kč
k 31. 12. 2011
625,00
1 775,00
503 000,00
515 158,84
2 524 893,30
384 943,80
85 187,00
456 387,43
42 920,00
329 714,40
175 073,00
36 402,00
147 793,95
2 070 000,00
1 267 250,10
34 151,10
390 094,00
100 000,00
3 531,00
456 184,00
105 791,90
6 155,00
548 918,08

Upravený
rozpočet
2011 v Kč
5 000,00
2 000,00
503 000,00
540 000,00
2 534 000,00
410 000,00
86 000,00
550 000,00
105 000,00
330 000,00
180 000,00
37 000,00
150 000,00
2 070 000,00
1 300 000,00
40 000,00
400 000,00
100 000,00
10 000,00
470 000,00
116 000,00
10 000,00
550 000,00

5 106 205,00

5 120 000,00

85 417,00
360 000,00
245 000,00
60 480,00
3 250,00
2 400,00
96 362,05
401 421,60
199 952,00
801 000,00
289 904,20
5 169,20
591 343,91
379 532,09

90 000,00
360 000,00
252 000,00
60 500,00
8 000,00
10 000,00
129 000,00
421 500,00
200 000,00
814 500,00
290 000,00
6 000,00
600 000,00
400 000,00

575 084,40

600 000,00

34 226,00
2 000,00
537 113,00
12 200,00
89 811,05
307 264,43
54 988,80
936 589,20
2 777 737,79

35 000,00
4 000,00
550 000,00
20 000,00
100 000,00
307 200,00
65 000,00
1 050 000,00
2 790 000,00
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6310,6320
5163
Pojištění majetku obce + popl. za vedení účtu
6399
5362
Daň z příjmů právnických osob za obec, DPH
6402
Finanční vypořádání za r. 2010
6409
5329,5229 Ost. neinv. dotace-Sdruž. obcí Hlučínska
6409
5901
Rezerva
3113
5331
Věcná a mzd. režie od ob. Závada, Vřesina, na strav.
3113
5336
Dotace z EÚ pro ZŠ na vzdělávání
CELKEM VÝDAJE
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82 423,24
156 038,00
4 953,00
68 913,00
0,00
241 386,00
108 969,41
24 803 083,27

Seznam investičních akcí v roce 2011
Název akce
Úhrada podílu na rozšíření NN na ul. Záhumenní
Místní komunikace Sluneční
Místní komunikace U Kovárny – projekt
Místní komunikace Poštovní – rekonstrukce
Místní komunikace Dolní
Rekonstrukce chodníků 1. část
Bezpečnost silničního provozu - zpomalov. semafor projekt
Vodovodní řád, přípojky na místní komunikaci Sluneční
Vybudování kanalizace na ul. Sluneční
ZŠ - rekonstrukce střechy spojovacích chodeb
ZŠ - rekonstrukce přístupového schodiště
ZŠ a MŠ žádost o dotaci, energetický audit
Mateřská škola - rekonstr. Terasy - bude dokončeno v r. 2012
Bezdrátový místní rozhlas
Kulturní dům - rekonstrukce střechy, zateplení, výměna oken
Přenosná ozvučovací souprava
Dětské hřiště - pyramida v areálu Sportovního klubu
Dům služeb - techn. zhodnocení - termoregulátory
Veřejné osvětlení - ul. Sluneční
Veřejné osvětlení - ul. Záhumenní
Odkoupení rodinného domku pro rozšíření hřbitova
Rozvody plynu na ul. Sluneční
Přídavné zařízení ke traktoru při úklidu obce
Dům pokojného stáří - analýza

Celkem

částka v Kč
503 000,00
973 649,40
39 600,00
1 419 430,60
92 213,30
379 427,80
8 280,00
329 714,40
36 402,00
871 391,00
224 401,10
162 480,00
8 978,00
456 184,00
5 036 213,00
69 992,00
60 480,00
43 776,00
130 224,00
41 235,60
801 000,00
289 904,20
246 240,00
50 400,00

12 274 616,40

V roce 2011 byla uzavřena smlouva se SZIF na poskytnutí dotace ve výši 476 460,- Kč na
modernizaci informačního systému v Bohuslavicích (bezdrátový rozhlas). Dotaci obdržíme až po
závěrečném vyúčtování, které bude v průběhu roku 2012.
V roce 2011 jsme obdrželi dotace na akce Obecní dům - přístavba a rekonstrukce a také na
Ohradní zeď v areálu kostela. Tyto investice byly financovány v r. 2010.
Neinv. dotaci od Regionální rady na Obecní dům
Investiční dotaci od Regionální rady na Obecní dům - závěrečná platba
Investiční dotaci SZIF na Ohradní zeď
získané dotace v r. 2011 na investice z r. 2010 c e l k e m
vlastní finanční prostředky na investice v r. 2011

1 590 217,46 Kč
8 160 131,56 Kč
553 000,00 Kč
10 303 349,02 Kč
1 971 267,38 Kč

120 000,00
150 000,00
0,00
75 000,00
4 938 385,00
255 000,00
109 000,00
30 428 085,00
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Vývoj nezaměstnanosti, veřejná služba a veřejně
prospěšné práce
Tak jako každoročně i letos se koncem roku navýšil počet nezaměstnaných v naší obci.
Je to dáno úbytkem sezónních zakázek. Úřad práce eviduje k 31. 12. 2011 celkem 69
nezaměstnaných uchazečů o práci z naší obce, což je oproti údajům k 30. 6. 2011 narůst o 14
lidí. Na Hlučínsku se zvýšil počet nezaměstnaných ve výše uvedených termínech z 1.824 na
1.903 lidí a v okrese Opava z 9.070 na 9.345 lidí.
Začátkem roku 2012 nabyla platnosti novela zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.,
která podstatným způsobem mění dosavadní předpisy a zažité postupy při ztrátě a hledání
nového zaměstnání, vedení evidence a vyplácení podpory a sociálních dávek. Cílem změn,
které tento novelizovaný zákon přinesl, je zapojení do pracovního procesu co nejvíce
uchazečů o zaměstnání zavedením tzv. veřejné služby, obnovení nebo zamezení ztráty
pracovních a sociálních návyků a zabránění sociálnímu vyloučení, případně nápomoci
opětovné integraci do společnosti. Očekává se zvýšení motivace lidí a opětovné uplatnění na
trhu práce. Jde také o to, aby někteří dlouhodobě nezaměstnaní našli zpátky smysl svého
života. Veřejná služba má pomoci obcím nebo dalším subjektům zejména v oblastech
zlepšování životního prostředí, udržování čistoty a pořádku ulic, cest a veřejných prostranství,
zajištění pomocných prací v sociální, kulturní, sportovní a dalších oblastech veřejného života.
Veřejná služba bude vykonávána osobami v hmotné nouzi a osobami vedenými v evidenci
uchazečů o zaměstnání na základě písemné smlouvy, která bude obsahovat základní údaje o
těchto osobách, místo, předmět a dobu výkonu veřejné služby, uzavřené s krajskou pobočkou
Úřadu práce po dohodě s obcí nebo dalším subjektem. Za výkon veřejné služby nebude
náležet odměna, ale její vykonavatel bude dále dostávat podporu v nezaměstnanosti a sociální
dávky. Realizátory veřejné služby budou obce, neziskové a další subjekty, které budou mít
uzavřenou smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby s krajskou pobočkou Úřadu práce
ČR v Ostravě. Uchazeči o práci, kteří budou v evidenci na úřadu práce nepřetržitě déle než
dva měsíce a osoby v hmotné nouzi budou vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvíce 20
hod týdně. Pokud tuto veřejnou službu odmítnou nebo nebudou vykonávat, budou vyřazeni
z evidence a ztratí finanční podpory. Na veřejnou službu budou navazovat veřejně prospěšné
práce. Je to myšleno tak, že pokud se člověk na veřejné službě uplatní, tak bude převeden na
veřejně prospěšné práce. Na veřejně prospěšné práce bude mít uzavřenou pracovní smlouvu a
bude mu vyplácena za vykonanou práci dohodnutá mzda.
Popisovaný systém začal legislativně platit od nového roku a v současné době probíhají
přípravy na jeho uvedení do praktického života. Jsou připraveny návrhy smluv, připravuje se
seznam pracovních příležitosti, počty osob, zajištění proškolení bezpečnosti práce, pojištění a
další nezbytné kroky. Rada obce na svém posledním jednání projednala a odsouhlasila
zavedení veřejné služby a veřejně prospěšných prací v naší obci. V nejbližším období budeme
ve spolupráci s Úřadem práce specifikovat vhodné a pro obec potřebné práce a počty
pracovníků. Z řady evidovaných uchazečů o práci budeme vybírat tzv. koordinátora, který
bude v obci práce připravovat, řídit a koordinovat.
Doporučuji všem nezaměstnaným, aby se co nejdříve informovali o výše uvedené
problematice na příslušném Úřadu práce nebo obecním úřadu, protože v opačném případě se
mohou snadno dostat do značných problémů.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce
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Zkušební provoz nového bezdrátového místního rozhlasu
V současné době probíhá v naší obci zkušební provoz nového bezdrátového místního
rozhlasu. Zjištěné nedostatky průběžně doplňujeme o další místa se špatnou slyšitelností, které
nám nahlásili někteří občané. Pokud máte ještě nějaké další výhrady nebo poznatky, nahlaste
nám je na obecní úřad. Bude následovat na některých místech přemístění hlásičů a jejich další
seřízení.
S instalací nového bezdrátového rozhlasu bude možné od začátku února využívat další
možnosti předání informací občanům obce o jednotlivých uskutečněných hlášeních. Na
webové stránky bude umístěn odkaz „Hlášení místního rozhlasu“, na kterém si budou moci
návštěvníci stránek přehrát poslední rozhlasové relace. Systém rovněž umožňuje rozesílat
zájemců poslední hlášení do jejich mobilů sms zprávou. Zprovoznění této služby však
podmiňujeme přihlášením alespoň sto zájemců nahlášením čísla svého mobilního telefonu do
první poloviny února na obecní úřad. Poté bude uzavřena smlouva s příslušným operátorem
(VODAFONE). V případě malého zájmu nebudeme tuto službu vzhledem k navýšení
provozních nákladů aktivovat. Od začátku února bude ještě možnost poslechnout si poslední
hlášení na mobilním čísle +420608518297.
Společně s dodavatelem máme velký zájem o to, aby celý systém dobře pracoval a
podstatným způsobem zlepšil úroveň informovanosti občanů o všem co se v obci děje a co je
připravováno.
Ing. Kurt Kocián, starosta obce

Místní poplatek ze psů
Obecní úřad upozorňuje držitele psů na jejich povinnost uhradit v hotovosti na obecním
úřadě – pokladně obce (Krupová Karla), do konce měsíce března 2012 místní poplatek ze psů
dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místních poplatcích pro rok 2012. Tato
vyhláška je vyvěšena na web. stránkách obce. Poplatek platí držitel psa s trvalým bydlištěm
v obci za psa staršího 3 měsíců. U přihlášení psa je nutno vyplnit přihlášku. Roční poplatek
je 100,- Kč, za každého dalšího psa téhož držitele je poplatek 150,- Kč. V případě vzniku
poplatkové povinnosti během roku, se platí poplatek v poměrné výši. Pokud pes uhynul, byl
utracen, ztratil se apod., je držitel povinen dostavit se na obecní úřad a vyplnit odhlášku
z místního poplatku ze psů. Pokud tak neučiní, je povinností uhradit roční poplatek. Evidenci
přihlášek a odhlášek místního poplatku ze psů vede paní Janošová Jana.
Dále se obracíme na držitele psů, aby dodržovali ustanovení Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2006 o pravidlech pro pohyb psů……, jejíž znění je rovněž zveřejněno na web. stránkách
obce. V poslední době opět docházejí na obecní úřad stížnosti na volné pobíhání psů po obci,
z nichž některé již byly předány k projednání přestupkové komisi na Městský úřad Hlučín.
Karla Krupová
Inzerce:
Pronajmu ihned jednopokojový byt v Restauraci u kostela.
Bližší inf. na tel.č. 602753836.
Obnovení provozu kadeřnictví v Domě služeb, Opavská 221, Bohuslavice
od 15. 2. 2012. Hlubková Andrea, mob. 728384745, Vitásková Jana
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Pronájem hrobových míst v roce 2012 a další informace
Pronajímatelům hrobových míst, kterým v roce 2012 končí pronájem, sdělujeme, že
rada obce Bohuslavice na své schůzi v lednu projednala a schválila tyto pronájmy na období
dalších 10-ti let a během měsíce února 2012 budou těmto pronajímatelům zaslány k podpisu
nové smlouvy, kdy jednu podepsanou smlouvu odevzdají na obecním úřadě při zaplacení
pronájmu. Hrobová místa byla proměřena a výše poplatku je nezměněna a činí tak jako
v loňském roce 7,- Kč/m2/rok za pronájem pozemku hrobu a 25,- Kč/m2/rok za služby
s pronájmem spojené. Řád pro pohřebiště, ceník za pronájem hrobového místa, ceník za výkop
hrobu a hrobnické práce jsou vyvěšeny na informační tabuli na hřbitově u hlavní brány.
Znovu upozorňujeme pronajímatele hrobů, pokud budou osazovat nové rámy a pomníky
(i výměnou za staré), na jejich povinnost dostavit se na obecní úřad pro povolení a to
v dostatečném předstihu před objednáním nového rámu i pomníku u firmy. V roce 2011, kdy
bylo na hřbitově osazeno novými rámy 10 hrobových míst, si pro povolení došli jen 3
pronajímatelé. Toto upozornění již bylo zveřejněno i ve zpravodaji na měsíc říjen 2011.
V případě nedodržení těchto povinností ze strany nájemce, může obec jako správce hřbitova
uložit pokutu 3.000,- Kč.
V případě úmrtí obec zajišťuje u hrobníka pana Jiřího Ječmínka výkop hrobu. Jelikož
hrobnické práce provádí p. Ječmínek na živnost, za tyto práce platí objednatel pohřbu přímo
jemu. Na obecním úřadě se pak hradí poplatek za pronájem smuteční síně ve výši 300,- Kč
(vč. 20% DPH) a případný poplatek za pronájem sálu nebo obecní banketky v kulturním
domě.
Karla Krupová
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Z EVIDENCE
OBYVATEL
2011
K 1. 1. 2012 měla
naše obec 1664 obyvatel.
V roce 2011 se narodilo 33
dětí, zemřelo 23 občanů,
k trvalému
pobytu
se
přihlásilo
35
občanů,
odhlášeno bylo 38 občanů.

Narozené děti v roce 2011:
Mokrá Anna
Řehánková Markéta
Jiřík Jáchym
Skowronková Andrea
Tomášek Ondřej
Miketová Zuzana
Bachroníková Anna
Horáčková Sofie
Krautwurst Maxmilián
Horváth Jakub
Ječmínková Nikola

Prchalová Rozálie
Theuer Patrik
Blokšová Nikol
Heisig Alex
Herudek Matěj
Beran Patrik
Gruňová Amálie
Dorociaková Anna Marie
Fusová Sofie
Krupová Eliška
Čermáková Karolína

Birtek Antonín
Kocurová Gabriela
Pospěch Tadeáš
Ostrák Šimon
Staněk Šimon
Janík Tomáš
Štefková Barbora
Faiková Markéta
Mokrá Ester
Kichner Adam
Vrábl Matyáš

Zemřelí spoluobčané v roce 2011:
Tkatziková Amálie
Theuerová Helena
Kocur Vilém
Tomíček Bedřich
Krištof Teodor
Pausová Berta
Lasáková Hedvika
Zajíček Jan

Menšík Alfons
Klimek Karel
Pchalková Anna
Dominiková Anna
Heitz Jiří
Veverka Josef
Cyrus Hubert
Burianová Anna

Buhlová Františka
Kocur Alois
Lampart Vilém
Fusová Alžběta
Theuer František
Vitásková Adolfina
Blokšová Marta

S přihlášenými jmény, sňatkem aj. se dostala do obce i nová příjmení: Bōhmová,
Káňová, Harasim, Faika, Hartošová, Gvoždíková, Michalíková, Vrábl, Smutný, Smolková,
Tulis, Cejpek, Blaška, Tereszkiewicz.
Nejstaršími spoluobčany k 31. 12. 2011 jsou z žen paní Bernardina Chorovská – 99 let a
z mužů pan Kocián Erhard - 87 let.
Karla Krupová
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Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s.
detašované pracoviště Opava

Představujeme Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o.s.
Cílem Centra pro zdravotně postižené je poskytovat individuální pomoc osobám se
zdravotním postižení při zmírňování a překonávání potíží, které je v důsledku jejich
zdravotního stavu postihují.
V praxi to znamená, že poskytujeme informace a rady z oblasti příspěvku na péči,
příspěvku na mobilitu a na zvláštní pomůcku, dávek státní sociální podpory, invalidních
důchodů, slev a výhod pro osoby se zdravotním postižením. Informujeme o výhodách
souvisejících s průkazy TP, ZTP nebo ZTP/P a souvisejících změnách. Pomáháme s výběrem
sociální služby a s orientací v sociální reformě platné od 1. 1. 2012. Nabízíme pomoc se
sepisováním žádostí, podáváním námitek nebo odvolání a jsme schopni zapůjčit na nezbytnou
dobu také kompenzační pomůcky, jako jsou schodolez, vanová sedačka nebo třeba chodítko.
V poslední době je také velmi žádané pracovní poradenství, v rámci kterého poskytujeme
zejména pomoc s napsáním životopisu, vyhledáváním pracovních nabídek, eventuálně výuku
práce na počítači a zprostředkování informací z oblasti pracovního práva.
Mezi naše zásady patří bezplatnost, individuální přístup, anonymita a profesionalita.
Naše služby jsou určeny nejen osobám se zdravotním postižením, ale také jejich blízkým a
seniorům.
Druhou významnou službou, kterou centrum poskytuje, je osobní asistence. Tato služba
má v systému sociálních služeb své nezastupitelné místo. Osobní asistence spočívá
v pravidelné docházce osobního asistenta za klientem. Služba je určena pro osoby se
zdravotním postižením a pro seniory. Osobní asistent pomáhá uživateli zvládat běžné denní
úkony a aktivity jako třeba oblékání, hygiena, polohování, přesuny, dohled, doprovody
k lékaři, na úřady, příprava jídla nebo péče o domácnost. Od letošního roku služba nabízí
řešení také pro ty, kteří potřebují individuální bezbariérovou dopravu např. k lékaři, do školy,
za svými koníčky nebo kamkoliv jinam.
Centrum pro zdravotně postižené sídlí na ulici Liptovská 21 v Opavě-Kylešovicích.
Kontaktovat nás můžete osobně, telefonicky na čísle 553 734 109 nebo elektronicky:
czp.opava@czp-msk.cz. Další informace naleznete na webových stránkách www.czp-msk.cz.

Zámečnictví – Nástrojařství Petr Cigán
Okružní 296, Bohuslavice
Nabízí broušení pil, nožů, vrtáků a spousty jiných nástrojů.

Bližší informace na:

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

Hodnocení prospěchu a chování žáků v 1. pololetí školního roku 2011/2012
Tř.

Počet
(CH/D)

Vyznamenání
(CH/D)

Prospěli
(CH/D)

Průměr třídy

Absence
průměr/ž.

1.
2.
3.
4.
5.

25 (16+09)
18 (10+08)
25 (11+14)
18 (10+08)
14 (10+04)

25 (16+09)
15 (09+06)
21 (08+13)
15 (08+07)
5 (03+02)

0 (00+00)
3 (01+02)
4 (03+01)
3 (02+01)
9 (07+02)

1,09
1,23
1,23
1,22
1,65

18,16
38,50
23,76
26,53
20,86

1. – 5.

100 (57+43)

81 (44+37)

19 (13+06)

1,28

25,56

6.
7.
8
9.

20 (10+10)
18 (12+06)
23 (11+12)
15 (07+08)

8 (01+07)
6 (02+04)
7 (01+06)
4 (01+03)

12 (09+03)
12 (10+02)
16 (10+06)
11 (06+05)

1,68
1,66
1,73
1,76

34,55
34,89
37,00
37,20

6.- 9.

76 (40+36)

25 (05+20)

51 (35+16)

1,71

35,91

1.- 9.

176 (97+79)

106 (49+57)

70 (48+22)

1,50

30,74

V 1. pololetí bylo uděleno:
44 pochval, 25 napomenutí, 10 důtek třídní učitelky a 3 důtky ředitelky školy.
Všem vyznamenaným a pochváleným žákům blahopřeji!
Do dalšího pololetí přeji žákům i kolegům hodně úspěchů!
Dagmar Fojtíková, Mgr. – ředitelka školy

7. ročník mezinárodní výtvarné soutěže
POD MODROU OBLOHOU
Již po sedmé se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní
výtvarné soutěže „Pod modrou oblohou“ – propojení výtvarné
výchovy a práci s počítačem. Téma letošní soutěže byl „Vesmír“.
Žáci 9. ročníku v rámci volitelného předmětu Počítačová grafika
tvořili výtvarné práce na počítači v programu Malování.
Nejúspěšnější autoři budou pozvání na slavnostní vernisáž výstavy
spojenou s udílením cen, která se uskuteční v květnu v prostorách
muzea v Moravské Třebové. Všem zúčastněný žákům držíme palce.
Mgr. Karla Poštulková
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Řádky ze sportu
SK Bohuslavice
Sportovní klub zve všechny členy na výroční schůzi. Valná hromada SK Bohuslavice se
uskuteční v sobotu 25. února 2012 v Casině od 15.00. Na programu bude zhodnocení činnosti
za uplynulý rok, informace o hospodaření a seznámení s plánovanými akcemi pro rok 2012.
Vedení klubu

Karetní turnaj „66“
V pondělí 26. 12. 2011 proběhl 7. ročník karetního turnaje ve hře „66“ jako
MEMORIÁL MIRKA POSPIECHA. Hrálo se na stolech opravené banketní místnosti
obecního úřadu. Za její zapůjčení pořadatele děkují. Turnaje se zúčastnilo 21 hráčů jak starší,
tak i dravé mladé generace. Po počátečním problému, kdy jeden z hráčů měl problémy
v orientaci s časem (snad v tom nebyl alkohol) se hra rozběhla na plné obrátky. Hrálo se na již
tradičních 7 kol. Někteří hráči měli problémy již od počátku s poctivým přísunem tekutin, o
který se opět vzorně staral inventář restaurace CENTRUM p. Otík. Turnaj probíhal bez větších
problémů, až na občasné slovní urážky. Zajímavostí bylo 1. kolo, kdy se u 1. stolu sešla
neuvěřitelná síla 387 kg dělená mezi tři hráče (bez stolu a židlí!) Po 5 hodinách urputného
boje, kdy došlo opět na málo obvyklé hlášky GARDE, APORT, se rozhodovalo o pořadí
v turnaji. Na 1. místě se umístil a přeborníkem obce se stal nestor této hry PIŠKOT – Mirek
Pchalek (ukápla mu i slzička), 2. místo obsadil KOCÁB – Kamil Nemrzela (trénink v místní
restauraci se vyplatil), o 3. místě musel při rovnosti bodů rozhodnout los mezi Petrem
Kocurem, Romanem Liškou a Vojtou Benkem. Nejvíce štěstí, jako vždy, měl ten nejstarší
KOT Petr Kocur (přípravu sice zanedbával – i když doma v garáži?) Všichni účastníci turnaje
obdrželi diplom a hodnotnou cenu, vítěz navíc putovní pohár, na kterém bude navždy zapsán
jako vítěz roku 2011. Tímto bych chtěl poděkovat sponzorům turnaje – Obecnímu úřadu
Bohuslavice, Lukáši Hluchníkovi, restauraci Centrum, SION – Vašku Stuchlíkovi a dalším,
kteří se postarali o hodnotné ceny! Závěrem chci pozvat další adepty této hry na příští ročník
již tradičním pozdravem MALÁ DÁVÁ.
Martin Kučera

Řádky z kultury
Pozvánka
Klub perníkářů ve spolupráci s obecním úřadem Bohuslavice připravuje na dny
17. - 18. 3. 2012 výstavu perníků „Velikonoční inspirace 2“. Jako součást této výstavy chystá i
výstavu „Ručních prací“. Prosíme všechny, kteří chtějí vystavit své výrobky, hlaste se osobně
u ing. Magdaleny Birtkové nebo u Mgr. Lucie Hamplové, alt. na mail. adrese
birtkova@seznam.cz.
Informační schůzka k této výstavě bude ve čtvrtek 16. 2. 2012 v 17.00 hod v klubovně v
Obecním domě Bohuslavice.
Klub perníkářů
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Senior klub – senioři se opět sešli
Po krátké odmlce se opět sešel Senior klub a to v pátek 27. 1. 2012 v zasedací místnosti
Obecního domu. Při dobré kávě, čaji a výborném pečivu jsme se velmi dobře bavili. Nejprve
byla zhodnocena naše první veliká akce „Vánoční jarmark“. Podle příznivých ohlasů
spoluobčanů i přespolních se nám tato akce velmi zdařila. Pochvala přišla i od obecního
zastupitelstva. Všem nám tato pochvala udělala velkou radost a zároveň dodala i sílu a chuť
do další práce klubu. V průběhu debaty jsme projednali následující akce.
Jako první bude menší procházka zimní krajinou, a to v úterý 7. února, sraz bude u
kulturního domu v Bohuslavicích ve 13.00 hodin. Přijďte se projít zimní přírodou a pokochat
naší krajinou.
Další akce bude náš první večírek „Senior klubu“, který se uskuteční 24. února od 17.00
hod v Obřadní síni Obecního domu. Vedení klubu zve tímto všechny seniory na náš první
večírek. Přijďte se pobavit, zazpívat, případně i zatančit. Občerstvení bude zajištěno. Bližší
informace podá každý člen klubu.
Srdečně Vás zve „Senior klub“

Náboženský život (46.)
Světec, kterému chci věnovat dnes pozornost, je sv. Valentin, patron všech
zamilovaných. Jeho svátek slavíme 14. února.
Žil ve 3. století a narodil se na Sicílii. Byl biskupem v Terni. V minulosti byl
zaměňován za jiné dva Valentiny. O jeho životě toho mnoho nevíme, jen to, že byl biskupem a
kolem roku 268 byl pro svou víru umučen. Brzy po smrti byl uctíván jako světec a tato úcta se
ve čtvrtém století dostala až do Říma. Mnohem později, ve 14. století se uctívání sv. Valentina
přeneslo i do západní Evropy. A právě tam vznikl zvyk na jeho svátek 14. února, kdy se
zamilovaní obdarovávají.
Jak mohl tento zvyk vzniknout není docela jasno, ale je docela možné, že má své kořeny
v době starého Říma. Tehdy totiž 14. února slavili svátek pohanské bohyně Juno, kterou
považovali za ochránkyni manželství a rodiny. Ženy byly ten den obdarovávány květinami.
Snad právě z tohoto zvyku vznikla na západě tradice, že se v Anglii začaly posílat anonymní
milostné dopisy a později se rozšířil zvyk, že si mladí lidé navzájem dávají v tento den, kdy
dnes slavíme svátek sv. Valentýna, dárky. Koncem 20. století se tento zvyk a tradice přenesla i
k nám.
V hanzovních městech míval Valentinův svátek ještě jeden docela jiný význam. Cechy
mořeplavců, kupců a řemeslníků, ale i jiná bratrstva se 14. února scházely ke společnému
přátelskému posezení a pohoštění. Jedno pořekadlo také říká, že si dívka vezme za manžela
muže, kterého uvidí tento den ráno jako prvního. Chlapci, kteří si už vyvolili nějakou dívku, jí
proto časně ráno vyhledali a podali ji kytici květin.
Sv. Valentin je v dnešní době uctíván jako patron mládeže, cestujících, za dobrý sňatek,
ale také patron včelařů. I když v dnešní době není toto jméno pro chlapce používané, přeci
máme dost mladých lidí, kteří se mají rádi a aby jim jejich láska vydržela, mohou se obracet s
prosbou na tohoto světce.
Leo Dominik, kronikář
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Společenská kronika – naši jubilanti v únoru 2012
Vitásek Bruno
Šimečková Anna
Suchánková Anna
Obrusník Pavel
Placková Kateřina
Ing. Kepák Pavel
Rýparová Brigita
Vitásek Arnošt
Gaida Emil
Chorovská Bernardina
RNDr. Kepáková Marcela
Heisig Gűnter
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:
Internetové stránky obce:
Webová stránka školy:
E-mail:

7.00 – 11.30 hod.
12.30 – 17.00 hod.
www.bohuslaviceuhlucina.cz
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. 230, únor 2012 – 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. února 2012.
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Tříkrálová sbírka 2012
První lednovou sobotu
zavítali do všech našich domovů
poslové lásky a pokoje, kteří
přinesli nejenom ono poselství o
narození Ježíše, ale zároveň
přišli za námi s prosbou o
finanční příspěvek. Určitě tušíte,
že je řeč o Tříkrálové sbírce,
kterou každoročně začátkem roku
pořádá Charita České republiky.
Největší část z vykoledovaných
peněz
připadne
místním
pobočkám Charity, u nás tedy
Charitě v Hlučíně a tak jsem se
zeptala
jejího
ředitele
Mgr. Bc. Lukáše Volného na
několik otázek.
Jaký byl letošní ročník Tříkrálové sbírky z pohledu Charity Hlučín?
Letošní Tříkrálová sbírka byla tady na Hlučínsku, jak už jsme si zvykli, opět rekordní. Naši
koledníci vybrali 1. 692. 862,- Kč, což je opravdu úžasný výsledek. Tolik jsme ani nečekali a my jako
zaměstnanci Charity máme opravdu jenom slova chvály a díků pro všechny dárce, ale samozřejmě i
pro koledníky, bez kterých by se tato akce vůbec nemohla uskutečnit. Nechci také zapomenout na
spolupracovníky na úřadech, ve farnostech. Do této sbírky se zapojuje celá škála lidí, jenom těch
koledníků je kolem tisícovky a to nepočítám ještě další dobrovolníky, koordinátory. Tak že po
organizační stránce i po stránce, co se týká financí, je to vynikající výsledek, a to i v rámci celé
diecéze, celého kraje a dokonce v rámci celé republiky. Tak že já opravdu mockrát tímto děkuji všem.
Určitě všechny dárce, ale i samotné koledníky zajímá, na jaké účely budou použity finanční
prostředky z letošní Tříkrálové sbírky v rámci vaší pobočky Charity v Hlučíně?
My jsme se nedávno přestěhovali do nového objektu, který jsme v tomto roce zakoupili od
města Hlučín. Ta částka byla docela vysoká, bylo to 3,6 mil. Kč a část tříkrálové sbírky půjde právě
na úhradu těchto nákladů. Možná, že si lidé řeknou, proč by charita potřebovala nový objekt, proč ho
vlastně chce? Tak jenom v rychlosti osvětlím. My jsme se za posledních jedenáct let už čtyřikrát
stěhovali. Vždycky jsme přišli do nějakého objektu, museli jsme investovat do oprav atd. a ty celkové
investice už pak převyšují tu částku 3 miliónů Kč. Tak že jsme se rozhodli, že chceme být ve svém,
investovat si do toho svého. Samozřejmě, že pak i naše zázemí bude lepší a zkvalitní se i služby, které
budeme poskytovat klientům. Tak že část sbírky půjde určitě jako investice do toho sídla, na jeho
zakoupení. Dále pak také musíme vyřešit problém s parkování aut. Vedle zakoupeného objektu je
přilehlý pozemek, který máme v pronájmu od města Hlučín. Tento pozemek je ale nutné upravit,
zplanýrovat, aby tam mohla parkovat auta. Zatím stojíme různě na parkovištích v Hlučíně a je to dost
velký problém. Tak že i na úpravu tohoto parkoviště bychom rádi použili část prostředků.
A na jaké další aktivity budou využity vykoledované finanční prostředky?
Za velice důležité považujeme nákup nových pomůcek, zejména elektrických postelí a dalších
kompenzačních zdravotnických pomůcek, o které je ze strany klientů obrovský zájem. Ročně
zapůjčíme stovky těchto pomůcek a nedostává se jich, je jich opravdu pořád málo. Proto chceme
nabídku těchto pomůcek obnovit, staré vyhodit, nové pořídit a doplnit tento náš sortiment. Dále pak
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nějaké peníze budeme chtít použít na podporu další činnosti jednotlivých středisek. Ono se těžko teď
dá říct, na co konkrétně to půjde. My jsme se například dneska dozvěděli výsledky dotačního řízení,
které nejsou vůbec příznivé. Proto asi některé z peněz půjdou na částečnou úhradu energií, nějakého
nájmu a podobných věcí, prostě na úhradu provozních nákladů. Protože samozřejmě, abych to tak
říkajíc ospravedlnil, nebylo by určitě dobré a správné nakupovat nějaké nové předměty a přitom
nemít na ten stávající provoz. Tak že tam kde budou peníze chybět, tam je budeme lidově řečeno
dodávat.
Mezi lidmi se najdou i takoví, kteří mají obavy ze zneužití vykoledovaných peněz. Můžete je
nějak uklidnit? Existuje nějaká záruka proti tomuto zneužití?
Ano, rád bych uklidnil všechny dárce, protože existuje tříkrálová komise. Je to komise, která je
nezávislá na Charitě Hlučín, zřizuje ji diecézní Charita Ostravsko-Opavská a tato komise jakýkoliv
záměr, každou korunu, kterou my chceme použít, musí odsouhlasit. Tak že my zpracujeme záměr,
předložíme ho komisi a ta řekne ano, je to v souladu se záměrem Tříkrálové sbírky, je to v pořádku a
pak i následně probíhá kontrola. Vyúčtování peněz samozřejmě musí být do koruny, musí být přesně.
Opravdu zneužití těch peněz není možné. Také si myslím, že kdyby se ty peníze zneužily, lidé by to
velmi brzy odhalili a pak by se to otočilo jednak proti samotné Charitě, proti mně, proti nám všem a
to samozřejmě nechceme.
Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se do této sbírky zapojili i za ty
finanční dary, které jsou velice důležité. Na druhou stranu ale, my jsme nikdy nechtěli, aby byly
peníze na prvním místě. Tříkrálová sbírka by měla být především takovým setkáním se. Setkáním se
těch koledníků a lidí, kteří jsou osamělí a čekají, že za nimi někdo přijde. Zejména ve vánočním čase
je to citlivé téma. Tak že na prvním místě je to vzájemné setkávání se, obdarovávání se a na druhém
místě jsou samozřejmě ty finanční prostředky. Já jsem teď nedávno psal článek k Tříkrálové sbírce a
napadla mě u toho taková myšlenka, že když tři králové označují dveřeje dveří T+K+S, tak já jsem si
interně označil Tříkrálovou sbírku D+D+D. Což znamená: dobrovolnictví, dárcovství a důvěra.
Dobrovolnictví proto, že tato sbírka je založena opravdu na dobrovolnosti. Koledníci i organizátoři
bez nároku na jakoukoliv odměnu nezištně pomáhají. Dárcovství – to je to co lidé opravdu dají,
mnohdy i ze svého nedostatku. No a důvěra – to je důvěra, kterou my máme k těm lidem a kterou
mají samozřejmě ti lidé k nám. Tak že jsem rád, že se to tento rok opět podařilo a ještě jednou všem
mnohokrát děkuji.
rozhovor připravila Eva Ilková
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