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725 let
Vážení spoluobčané,
až v měsíci dubnu jsme se konečně dočkali
pravého jarního počasí a s prodlouženými dny i
více sluníčka. Chladná rána byla vystřídána
teplými slunečnými dny, ve kterých se mohly plně
rozvinout práce na zahrádkách a polích. A všichni
se moc těšíme, že i v nejkrásnějším měsíci roku,
měsíci rozkvetlé přírody a lásky si budeme užívat
krásných dní.
Před více jak rokem jsme se rozhodli ve
Sdružení obcí Hlučínska a společně se všemi
obcemi jsme uspořádali výběrové řízení na
dodavatele elektřiny a plynu. Tato dohoda přinesla
naší obci za rok 2012 společně s dalšími
opatřeními úsporu v objektech obce mimo školu
více jak 100 tis. Kč. Na podobné akci, s možností
úspory pro vás, jako maloodběratele elektřiny a
plynu, jsme se dohodli se společností e-Centre.
Podrobnosti se dozvíte na stránkách tohoto
zpravodaje nebo při osobním projednání
v obecním domě v uvedené dny.
Naše obec je od roku 2007 členem Sdružení
místních samospráv, které usiluje o spravedlivější
rozdělování daní. Do roku 2007 byl poměr příjmu
z daní ve prospěch Prahy a velkých měst k malým
městům a obcím 6,5:1. Společným úsilím se
podařilo tento poměr v letech 2008 – 2012 snížit
na 4,5:1 a pro rok 2013 přijetím nového
rozpočtového určení daní na 3,2:1. V těchto dnech
a měsících se rozhoduje o podobě rozdělování
dotací z EU v dalším plánovacím období 2014 –
2020 a společnou snahou malých měst a obcí je
prosadit 65 % peněz z dotace přímým rozdělením
samosprávám bez nutnosti tvorby operačních
programů a vypracování projektů, žádostí a složité
administrace a následných kontrol. V měsíci
dubnu jsem vylepil na značky u vjezdů do obce
plakát s textem „Máme nárok na evropské peníze“
s přeškrtnutými hráběmi, které naznačovaly
hrabivost vlády, ministerstev, velkoměst a různých
lobbistů získat co největší objem peněz z dotací.
Celá akce měla ohlas v médiích a doufáme, že
bude podobně úspěšná jako rozpočtové určení
daní.
A pokud
[Zadejte
text.]ne, tak jsou připravovány další
protestní akce přímo v Praze před Úřadem vlády.

V měsíci dubnu strávily děti základní školy v obřadní
síni „Noc s Andersenem“. Hokejovi Buldoci
z Bohuslavic ukončili sezonu na velmi krásném 2.
místě Amatérské hokejové ligy.V sále KD více jak 120
šachistů bojovalo o co nejlepší umístění na turnaji
v rapid šachu, který byl v letošním roce i součástí
mistrovství ČR. S velkým zájmem se setkalo už
tradiční setkání seniorů, v areálu hasičské zbrojnice
nabídli hasiči možnost ochutnávky prvních letošních
makrel a dalších specialit a v obřadní síni se
uskutečnila beseda o africké Ugandě s možností
ochutnat ugandský čaj, kávu a koupit si rukodělné
výrobky a tím podpořit obyvatele této chudé země.
I na měsíc květen je připravována celá řada kulturně
společenských akcí. Hned první sobotu vyráží dva
autobusy s farníky a seniory na poutní zájezd na
Hostýn. Ukončení 2. světové války si připomeneme
položením květin k pomníkům obětem válečného
běsnění. Druhou neděli oslavíme v sále kulturního
domu Den matek kulturním vystoupením žáků základní
školy. V úterý 14. 5. uvítáme v obřadní síni obecního
domu představitele samosprávy Hlučínska na
společném jednání s podnikateli a zemědělci. Neděle
19. 5. bude významným dnem pro děti, které přistoupí
k 1. Svatému přijímání. Následující sobota 25. 5. před
odpustem bude farní den na farní zahradě, volejbalový
turnaj smíšených družstev na školním hřišti. Na sobotu
a neděli 25. a 26. 5 vás srdečně zvu do obřadní síně
obecního domu na výstavu paličkované krajky
s názvem „Svatba v krajce“. V sobotu 1. června srdečně
zve Bohuslavický Oříšek děti s rodiči ke kulturnímu
domu na „Šmoulí brannej den“.
Na závěr si dovoluji popřát všem maminkám,
babičkám i prababičkám k jejich svátku, který oslaví
druhou květnovou neděli, hodně lásky, radosti a štěstí.
A nám všem také přeji krásné májové dny naplněné
láskou pohodou a optimismem.
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Klub paličkované krajky při OÚ v Bohuslavicích
Vás srdečně zve
na výstavu

Výstava se koná ve dnech

25.– 26. května 2013
od 14 do 19 hodin
v Obřadní síni OÚ Bohuslavice
Přijďte se podívat na křehkou krásu
paličkované krajky
a šikovné ruce krajkářek.
Vstupné dobrovolné
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Obecní úřad
Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice měla na svém 29. jednání dne 15. 4. 2013
následující program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Schválení závěrečného účtu obce Bohuslavice za rok 2012, zpráva nezávislého auditora o
výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření a dopis k přezkoumání hospodaření za rok 2012
4. Schválení účetní uzávěrky obce Bohuslavice za rok 2012
5. Schválení závěrečného účtu a účetní uzávěrky SOH za rok 2012
6. Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 03/2013, návrh rozpočtového opatření č.
2/2013
7. Pronájem Hospodářské budovy, účetní kancelář a vzorkovna obkladů od 1. 5. 2013 do 31. 3.
2014
8. Investiční výstavba – stavby
 Obecní dům Bohuslavice – prokázání tržních cen za pronájmy prostor v obecním domě
projektu
 Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů vytápění,
uzavření smlouvy 29. 3. 2013, vrácení jistin uchazečům, stavební povolení, zařízení
staveniště, parkování aut v průběhu stavby, zaměření oken, předání staveniště 22. 4. 2013
 Komunikace u Kovárny – Schválení SOD na přeložku el. sloupu , informace o výběrovém
řízení
 Prodloužení odbočky z ul. Polní, průběh územního a stavebního řízení
 Výměna oken v Hasičské zbrojnici, výklopné, sklápěcí, mikroventilace, informace o
výběrovém řízení
 Schválení zadávací dokumentace na výběr dodavatele kompostérů
 Schválení výběrového řízení na projekt Dětské hřiště pro MŠ Bohuslavice
 Informace o průběhu výběrového řízení na dodávku zařízení na snižování prašnosti v obci
Bohuslavice
9. Organizační věci:
Informace o průběhu Komplexních pozemkových úprav
Instalace kamerových systémů, vyžádána nabídka Elektroinstalace Martin Turek, Dolní
Benešov
Nabídka na úspory na veřejném osvětlení obce
Povolení kacení stromů na pozemku parc. č. 1140/72
Okresní soud v Opavě, volby přísedících pro volební období 2013 – 2017
Vyhodnocení měření rychlosti vozidel instalovanými radary
Nabídky firmy eCentre na realizaci elektronických aukcí elektřiny a plynu pro domácnosti
a firmy
Nabídka firmy Majority Finantz s. r. o. na úspory pojištění, hypoték, úvěrů a energie
Dotace Charitě Hlučín na činnost CHPS na 1. čtvrtletí 2013
Konečný text Dějin obce Bohuslavice, seznámení veřejnosti s textem, ilustrace
Nabídka Sound Design Laboratory na zajištění Anenských slavností
Vyhodnocení Šachový turnaj Bohuslavice Open 2013, setkání seniorů
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Nové pohlednice obce
Program 17. jednání obecního zastupitelstva
10. Diskuse:
Vyvěšení cedulí „Máme nárok na evropské peníze“
Provedení deratizace obce, vyčištění kanalizace
Uzavření partnerské smlouvy s Římskokatolickou farností Bohuslavice za účelem
spolupráce na obnově fresek v kostele Nejsvětější Trojice
Pozvánka na první opékání makrel v areálu hasičské zbrojnice

Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 17. zasedání
dne 25. 4. 2013 přijalo následující usnesení:
schválilo usnesení č.:
22/17
a) Za členy návrhové komise Ing. Marii Poštulkovou, Jana Manusche a Mgr. Pavla Dominika a
za ověřovatele zápisu ze 17. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice Leo Vitáska a Antonína
Štefka.
b) Navržený program 17. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
c) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – III. 2013. Celkové příjmy za 01 03/2013 činily 4.926.534,86 Kč, přenesená daňová povinnost DPH 8.554,48 Kč, přijaté
jistiny za nabídky na Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Bohuslavice 500.000,- Kč
(bude vráceno uchazečům po uzavření smlouvy o dílo). Zůstatek z roku 2012 byl
7.522.098,67 Kč. Celkové příjmy za 01- 03/2013 vč. zůstatku z roku 2012 činily
12.957.188,01Kč. Celkové výdaje za 01- 03/2013 činily 2.873.775,77 Kč. Peněžní zůstatek
k 31. 3. 2013 byl ve výši 10.083.412,24 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu
3.979.454,25 Kč, na účtu za domovní odpad 21.514,00 Kč, na spořícím účtu UniCredit
6.081.955,59Kč a na účtu u ČNB 488,40Kč.
d) Rozpočtové opatření č. 2 bez výhrad.
e) Účetní závěrku obce Bohuslavice sestavenou k 31. 12. 2012.
f) Závěrečný účet obce Bohuslavice za rok 2012 bez výhrad.
g) Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby oprava stávajícího vjezdu komunikace U
Kovárny.
h) Návrh smlouvy o dílo se SILNICE MORAVA s. r. o. Krnov na „Opravu stávajícího vjezdu U
Kovárny“.
i) Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
s ČEZ Distribuce, a. s. Děčín na místní komunikaci U Kovárny.
j) Výsledky výběrového řízení na dodavatele akce „Hasičská zbrojnice Bohuslavice - výměna
oken“.
k) Návrh smlouvy o dílo s Window Holding a. s. na akci Hasičská zbrojnice Bohuslavice –
výměna oken.
l) Návrh smluv na vypracování projektové dokumentace - Rekonstrukce chodníku II,
Parkoviště před Hasičskou zbrojnicí Bohuslavice, Úprava plochy u obchodu parc. č. 542/1
Bohuslavice, Objížďka kolem zemědělského podniku „Moravec“, Bohuslavice s J& STUDIO
INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s. r. o. .
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m) Návrh na zvolení p. Roberta Lasáka na přísedícího u Okresního soudu v Opavě.
n) Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského
zařízení a o smlouvě budoucí mezi SMP Net, s.r.o a obcí Bohuslavice.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
Po projednání závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2012
Informace o investičních akcích v 1. pololetí roku 2013
Informace o jednání rady obce Bohuslavice
Informace o uspořádání 5. Setkání představitelů měst a obcí na Hlučínsku s podnikateli
v úterý 14. 5. 2013 v Obecním domě Bohuslavice
Informace o uspořádání e-aukce nákupu elektřiny a plynu pro občany obce
Informace o možnosti konzultace občanů s firmou Majority Finantz v otázkách pojištění,
hypoték, úvěrů a nákupu levnějšího plynu a elektřiny v obecním domě
Informace o stavu a dalším postupu Komplexních pozemkových úprav
Informace o stavu a dalším postupu zpracování nového Územního plánu
Informace o bezpečnosti v obci, návrh kamerového systému
Pozvánka na kulturní a společenské akce v obci
Informace o akci SMS – Máme nárok na evropské peníze

Důležité informace
Realizace stavby „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice
vč. výměny zdroje vytápění.
V pondělí 22. 4. 2013 byla protokolárním předáním staveniště zahájena stavba „Snížení
energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění“. Proběhlo
jednání obce s vybraným dodavatelem a vedením školy o zajištění bezpečnosti pracovníků školy a
žáků a časovém harmonogramu průběhu prací. Bylo dohodnuto postupné uvolňování jednotlivých
vnitřních prostor dle potřeby dodavatele. Při těchto jednáních bylo rozhodnuto o mimořádném
udělení ředitelského volna na dny 24. – 28. 6. 2013. Děti si v letošním roce užijí prázdnin o týden
déle. Upozorňuji rodiče, aby se podle tohoto rozhodnutí zorganizovali své dovolené o prázdninách.
Co se týče mateřské školy, je zatím předpokládáno, že bude v plném provozu do 31. 7. 2013. Průběh
stavby bude podřízen tomu, aby práce byly ukončeny a stavba předána do užívání v termínu do 23.
8. 2013 a nový školní rok zahájen 2. 9. 2013. Na jednání navázalo vybudování zařízení staveniště,
předání napojovacích bodů energií. Bylo postaveno lešení, zaměřena okna jako podklad pro jejich
výrobu a zahájeno nalepování tepelné izolace.
Výsledky výběrových řízení
Před jednáním obecního zastupitelstva proběhlo jednání komise místního rozvoje, na kterém
byly hodnoceny nabídky uchazečů na výměnu stávajících oken v hasičské zbrojnici na plastová
okna a oprava stávající komunikace U Kovárny.
O předložení nabídky na výměnu oken v hasičské zbrojnici bylo osloveno 7 firem. Svou nabídku
předložily 4 firmy. Po provedeném hodnocení bylo sestaveno pořadí uchazečů. Na prvním místě se
umístila nabídka firmy Window Holding a. s. s nabízenou cenou 195.646,- Kč bez DPH.
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Na opravu stávající komunikace U Kovárny byly vystaveny poptávky rovněž u 7 firem. Také
v tomto případě svou nabídku předložily jen 4 firmy. Na prvním místě se umístila firma SILNICE
MORAVA s. r. o. s nabídkovou cenou 476.202,- Kč bez DPH. Cena za opravu této místní
komunikace bude ještě navýšena o přeložku a úpravu el. vedení, na které je uzavřena smlouva
s firmou ČEZ Distribuce s cenou 100.000,- Kč.
Úspěšné žádosti o dotace a připravovaná výběrová řízení
Snižování prašnosti v obci Bohuslavice
V únoru jsme obdrželi ze Státního fondu životního prostředí rozhodnutí a registrační list vč.
přílohy na projekt Snižování prašnosti v obci Bohuslavice. Celkové způsobilé veřejné výdaje činí
1.828 tis Kč, nezpůsobilé výdaje jsou 6. tis. Kč. Prostředky Evropské unie jsou ve výši 1.553.800,Kč, ze Státního fondu Životního prostředí je 91.400,- Kč a rozpočtu obce 182.800,- Kč. Projekt řeší
omezování prašnosti z plošných zdrojů v rámci zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí.
Navrhované opatření spočívá v pořízení samosběrného vozu na čištění místních komunikací a
chodníků. Na pořízení samosběrného zametacího vozu bude v průběhu května vyhlášeno výběrové
řízení. Výzva bude zveřejněna na webových stránkách obce, úřední desce a profilu zadavatele.
S vybraným uchazečem bude uzavřena kupní smlouva po projednání a schválení výběrového řízení
a kupní smlouvy na červnovém jednání obecního zastupitelstva.
Separace bioodpadů v obci Bohuslavice.
V dubnu jsme rovněž obdrželi ze Státního fondu životního prostředí rozhodnutí a registrační list
vč. přílohy na projekt Separace bioodpadů v obci Bohuslavice. Projekt pod tímto názvem řeší
pořízení 100 ks kompostérů o objemu 900 l, 124 kompostérů 700 l a 6 ks kompostérů pro komunální
potřebu. Celkové náklady na projekt jsou ve výši 682.800,- Kč, nezpůsobilé výdaje 35.160,- Kč,
dotace Evropské unie 550.494,- Kč, Státního fondu životního prostředí 32.382,- Kč a obce 64.764,Kč. Protože v dotazníkovém šetření projevilo zájem o pořízení kompostérů 300 majitelů rodinných
domků, rozhodla rada o pořízení 76 kompostérů navíc z rozpočtu obce. Rovněž u této akce bude
uzavřena kupní smlouva po projednání a schválení výběrového řízení a kupní smlouvy na
červnovém jednání obecního zastupitelstva.
Dětské hřiště pro mateřskou školku v Bohuslavicích
Další žádosti o dotaci vybranou k realizaci byl projekt na pořízení dětského hřiště pro mateřskou
školku v Bohuslavicích z dotace Ministerstva místního rozvoje. Celkové náklady jsou 553.074,- Kč.
Za peníze z dotace ve výši 387.151,- Kč a rozpočtu obce ve výši 165.923,- Kč bude pořízeno nové
dětské hřiště pro mateřskou školu. V současné době byly zahájeny práce na vypracování výzvy pro
předložení nabídek uchazečů o tuto zakázku. Po schválení na květnovém jednání rady bude
provedeno vyhodnocení hodnotící komisí a výsledek bude předložen ke schválení na jednání
obecního zastupitelstva.
Územní plán Bohuslavice
Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. bylo ve veřejné zakázce vybráno za zhotovitele nového
Územního plánu Bohuslavice. V současné době zpracovává průzkumy a rozbory. Jde o zjištění
využívání území v současné době, prověření záměrů navržených v platném Územním plánu obce
Bohuslavice, které dosud nebyly realizovány a shromáždění záměrů nových, které budou prověřeny
a v případě vhodnosti zapracovány do nového územního plánu.
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Kromě informací zjištěných o správním území obce Bohuslavice pochůzkou v terénu a na
Obecním úřadě Bohuslavice budou významným podkladem a zdrojem informací Územně analytické
podklady a rozbor udržitelného rozvoje území, které byly zpracovány pro Správní obvod obce
s rozšířenou působností Hlučín (aktualizace 2012).
Nadřazenou dokumentací pro Územní plán Bohuslavice jsou Zásady územního rozvoje
Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK), vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 22.
12. 2010 usnesením č. 16/1426. Záměry obsažené v této dokumentaci a týkající se správního území
obce Bohuslavice musí být převzaty do Územního plánu Bohuslavice a upřesněny nad katastrální
mapou, nad kterou bude územní plán zpracován.
Na základě zpracovaných průzkumů a rozborů bude vypracován návrh nového Územního
plánu Bohuslavice, který bude projednán s dotčenými orgány a veřejností a na základě výsledku
projednání bude upraven a v případně úprav většího rozsahu opět projednán.
Územní plán Bohuslavice bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb., platným od 1. 1.
2013, kterým se stavební zákon mění. Dále bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb., platnou od 1. 1. 2013, kterou se vyhláška č.
500/2006 Sb. mění.
Jednotlivé fáze zpracování územního plánu budou uveřejňovány na úřední desce. Je
předpoklad, že první jednání s komisí místního rozvoje proběhne v měsíci květnu.
Ing. arch Vladimíra Fusková, Urbanistické středisko Ostrava
Další postup Komplexních pozemkových úprav v obci Bohuslavice
O realizaci komplexních pozemkových úprav bylo zažádáno v roce 2004. Záměr však byl
schválen až v roce 2007. Práce byly po vyhodnocení výběrového řízení na zpracovatele zadány
firmě Ekotoxa Opava. Cenu ve výši více jak 6 mil Kč uhradilo v plné výši Ministerstvo zemědělství.
V současné době probíhá aktualizace nového uspořádání pozemků dle jednotlivých
vlastnických listů (LV) a doplňování o nové vlastníky. Takto aktualizovaný stav bude předán
zpracovatelem Ekotoxou s.r.o. Opava na Státní pozemkový úřad - pobočka Opava ke kontrole. Po
provedené kontrole bude návrh komplexních pozemkových úprav vyložen k nahlédnutí na Obecním
úřadě v Bohuslavicích a Státním pozemkovém úřadu v Opavě po dobu 30 dnů. V této době budou
mít účastníci řízení poslední možnost uplatnit k návrhu své připomínky. O této záležitosti budou
všichni účastníci jednotlivě písemně vyrozumění. Přibližný termín vyložení je květen až červen
2013. Pak bude následovat svolání závěrečného jednání, na kterém budou přítomni seznámeni
s průběhem prací a dalším postupem. O termínu konání budou rovněž informování písemně všichni
účastníci.
Dalším krokem v činnosti Státního pozemkového úřadu, pobočky Opava bude vydání
rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bohuslavice u Hlučína.
Rozhodnutí s přílohami (snímek a soupis nových pozemků) bude rozeslán jednotlivým vlastníkům.
K rozhodnutí bude možno podat odvolání. Pokud nikdo odvolání nepodá, je vydáno další
rozhodnutí, kterým se zapisuje nový stav do katastru nemovitostí. I toto rozhodnutí včetně příloh je
zasíláno jednotlivým účastníkům řízení. Zpracovatel k tomuto rozhodnutí mimo jiné dodává novou
digitální mapu, která spolu s přílohami dle jednotlivých listů vlastnictví je součásti zápisu do
katastru nemovitostí.
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Předpokládaný termín pro vydání 1. rozhodnutí je červenec - srpen 2013. Druhé rozhodnutí
se předpokládá vydat v listopadu 2013.
S návrhem pozemkových úprav doposud souhlasili vlastníci 95 % výměry půdy pozemků
řešených v komplexní pozemkové úpravě. Tímto bylo dosaženo souhlasu více 75 % vlastníků
výměry půdy pozemků, které jsou řešeny ve smyslu § 2 v pozemkových úpravách, jak ukládá zákon
§ 11 odst. 4 zákona a je vytvořen předpoklad pro jejich konečné schválení.
Vlastimil Hendrych, Státní pozemkový úřad Opava
Snižte si náklady na elektrickou energii a zemní plyn
V minulosti jste v domácnostech čelili nájezdů různých podomních prodejců, kteří se často
klamavým způsobem snažili přesvědčit vás občany o změně dodavatele plynu nebo elektřiny.
Vznikaly často nejasnosti a nedorozumění. Nebyla žádná jistota, že jednotliví dodavatelé nabízejí tu
nejnižší cenu na trhu. Na úřadě jsme neměli možnost činnost těchto podomních prodejců omezit
nebo zakázat. Jedinou cestou bylo schválení nové obecně závazné vyhlášky o tržním řádu.
Projednávali jsme ji na radě obce, ale nakonec jsme ji neschválili. Důvodem byly problémy
s následnou kontrolou dodržování vyhlášky, identifikace obchodních zástupců, vymáhání pokut aj.
Vysoké ceny elektřiny a plynu ukrajují stále větší část rodinných rozpočtů. A všichni bychom
chtěli snížit jejich výši a mít jistotu, že jsme udělali všechno proto, abychom platili pokud možno co
nejméně. Situace na trhu je však hodně složitá a v obchodních podmínkách jednotlivých dodavatelů
se normální spotřebitel jen těžko orientuje. Pokud chcete platit za elektrickou energii a zemní plyn
méně než dosud, ale podomním obchodníkům s energiemi nevěříte a sami nevíte, jak a kde si vybrat
tu nejlevnější společnost, máme pro vás řešení. Zúčastnit se e-Aukce na dodávky elektrické energie
a zemního plynu pro domácnosti, která umožní odebírat elektřinu a plyn za výhodnější ceny. Aukce
se už úspěšně uskutečnila v Říčanech, Praze 6, Krnovu, Šenovu, Novém Jičíně a dalších městech a
obcích a probíhá i na Hlučínsku! E-Aukci pro domácnosti zajišťuje společnost eCENTRE.
Přihláška, její zpracování i účast v e-Aukci je zdarma. S elektronickými aukcemi už má naše obec
pozitivní zkušenosti. Když jsme se dozvěděli, že ušetřit by mohli také naši občané, protože
společnost eCENTRE připravuje i e-Aukce pro domácnosti, které jednotlivě nejsou pro dodavatele
tak atraktivní jako velkoodběratelé, neváhali jsme a dohodli se na přípravě e-Aukce a zajištění
kontaktní místnosti přímo na úřadě. O vše ostatní se už postarají pověření pracovníci společnosti
eCENTRE,“. Samostatné domácnosti s nižšími objemy energií nemají dobrou vyjednávací pozici.
Podaří-li se však sdružit více domácností dohromady, je to pro dodavatele natolik zajímavý objem
poptávky, že může nabídnout výhodnější ceny. Čím více domácností se zapojí, tím větší úspory
bude možné dosáhnout. Proto je tato možnost nabízena nejen našim občanům, ale také dalším obcím
Hlučínska, což představuje potenciál asi 70 tisíc obyvatel“. Přihlásit se mohou jednotlivé
domácnosti i bytová sdružení. Pořádající firma eCENTRE je pak všechny sdruží, stanoví přesné
podmínky, které musejí dodavatelé dodržet, a osloví všechny dodavatele energií na trhu, aby o
„balík“ domácností soutěžili v on-line elektronické aukci. Jedná se v podstatě o elektronickou
dražbu, v níž dodavatelé přes internet své nabídky snižují a snaží se tak získat zakázku a klienta.
Výhodou tohoto způsobu nakupování je průhlednost celého průběhu nákupu a navíc fakt, že
dodavatelé o svého klienta férově soutěží. Pro občany je tato služba úplně zdarma. Pořadatelské
firmě neplatí za zprostředkování e-Aukce nic ani obec. Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení
aukce dodavatel, jenž e-Aukci vyhraje. Pokud by cena vysoutěžená v e-Aukci byla vyšší, než je
stávající cena pro danou domácnost, občan není povinen smlouvu s novým dodavatelem uzavřít.
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Z čeho se skládají platby a o co je možné soutěžit
Zjednodušeně lze říct, že platby za energie se skládají z těchto částí:
- regulovaná složka – především cena za distribuci energie (elektřiny či zemního plynu), která je
každoročně pevně stanovena Energetickým regulačním úřadem a nelze ji tudíž soutěžit.
- neregulovaná složka – výši této části si dodavatelé stanovují sami, a tudíž lze soutěžit v e-Aukci.
Neregulovaná složka u elektřiny: jedná se o cenu za silovou elektřinu (tedy skutečně dodanou do
zásuvek) v kWh a dále pevnou cenu za měsíc (poplatek za činnost dodavatele, například za tvorbu
vyúčtování, evidenci apod.). V e-Aukci se soutěží neregulovaná část, tedy silová elektřina. Tato
tvoří cca 40 % z celkové platby.
Neregulovaná složka u zemního plynu: jedná se o cenu za samotnou spotřebu zemního plynu včetně
stálého měsíčního poplatku. V e-Aukci se soutěží neregulovaná část. Tato tvoří až 80 % z celkové
platby.
Jak se do e-Aukce zapojit
Pro zapojení do aukce je třeba, aby občané podepsali smlouvu s pořadatelskou firmou eCENTRE.
Tato smlouva je bezúplatná, ale definuje práva a povinnosti obou stran.
Co je třeba k podpisu smlouvy
Kopie smlouvy se stávajícím dodavatelem elektřiny, či zemního plynu, a to včetně všech dodatků a
obchodních podmínek, kopie ročního vyúčtování elektřiny/plynu souhrnná fakturace + detailní
rozpis vyúčtování.
Provoz kontaktního místa
Obecní úřad v Bohuslavicích
Kancelář výborů a komisí v prvním patře
Ve dnech:

středa

15. 5. 2013 od 13:00 do 17:00 hodin.

pondělí

20. 5. 2013 od 13:00 do 17:00 hodin.

středa

22. 5. 2013 od 13:00 do 17:00 hodin.

Kontaktní osoba
Ing. František Režný
Tel.: +420 606 976 974
E-mail: frantisek.rezny@ecentre.cz
Postup:
1. Organizátor sesbírá podklady od všech domácností.
2. Organizátor sdruží poptávku do e-Aukční síně.
3. Organizátor osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-Aukci.
4. V internetové aukci soutěží dodavatelé o nejnižší cenu.
5. Organizátor služby porovná dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-Aukce.
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6. Je-li cena z e-Aukce nižší než stávající, eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi domácnostmi a
vítězným dodavatelem.
Ten na základě zplnomocnění od občanů zajistí výpověď u stávajícího dodavatele a vítězný
dodavatel poté zahajuje dodávku elektřiny.
Ing. Kurt Kocián, starosta
Setkání představitelů měst a obcí Hlučínska se zástupci podnikatelské a zemědělské veřejnosti
Na úterý 14. května 2013 je připravováno v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice 5.
Setkání představitelů měst a obcí Hlučínska se zástupci podnikatelské a zemědělské veřejnosti
z regionu Hlučínska. Předmětem jednání bude prohloubení vzájemné spolupráce v rámci rozvoje
služeb, podpora cestovního ruchu, podpora kulturního a sportovního života, úprava a údržba krajiny,
polních cest, cyklostezek a další společná témata. Pozvánky Mgr. Herberta Pavery, předsedy
Sdružení obcí Hlučínska, byly odeslány pozvaným podnikatelům.
Informace o knize Dějiny obce Bohuslavice
Na konci dubna dokončil historik PhDr. Václav Štěpán PhD. text knihy Dějiny obce
Bohuslavice. Kniha popisuje historii naší obce prakticky do posledních dnů. Nejnovější kapitola
bude ještě doplněna o působení organizací a spolků v naší obci. V průběhu května bude umožněno
občanům obce se s tímto textem seznámit v kanceláři komisí a výborů v obecním domě. Zároveň
s tím je připravována ilustrace budoucí knihy. Vyzýváme proto ještě naposledy všechny
spoluobčany, aby nám do poloviny května předali na obecní úřad zajímavé fotografie obce,
fotografie z akcí pořádaných v obci, fotografie z výstavby, z brigád apod. Fotografie si
naskenujeme, nejzajímavější budou tvořit ilustraci dějin obce a všechny ostatní budou vystaveny na
výstavě o historii obce, kterou připravujeme v rámci Anenských slavností u příležitosti jubilea 725
let od první písemné zmínky o naší obci.
Ing. Kurt Kocián, starosta

Přednáška o Ugandě.
V pátek 26. 4. se uskutečnila v obecním domě další zeměpisná přednáška. Zaplněná obřadní
síň si vyslechla zajímavou přednášku Mgr. Libuše Dostálové z organizace Bwindi Orphans o jedné
z nejchudších zemí Afriky doplněnou o fotografie z cesty. Bwindi Orphans je nezisková organizace
zaměřená na pomoc dětem v Ugandě z oblasti Bwindi a Soroti. Oblast je známa tím, že v ní žije
přibližně polovina celkové světové populace horských goril. Posluchači si mohli ochutnat pravý
ugandský čaj nebo kávu. Po besedě si také mohli zakoupit výrobky přímo z Ugandy, ručně
vyřezávané gorily, ručně vyráběné korálky, náramky, košíčky, podložky aj. Zakoupením výrobků
finančně podpořili děti v této nejchudší oblasti.
Pozvánka na akci PENÍZE ZPĚT
Už se Vám někdy stalo, že jste šli do pojišťovny uzavřít pojistku a oni by Vám za to dali peníze?
Tak teď máte možnost to zažít! Jedině s námi a službami, které poskytujeme: jako jsou všechny
druhy pojištění (u všech pojišťoven v ČR) hypotéky a úvěry ze stavebního spoření (umíme zřídit v
jakékoli bance v ČR) a změna dodavatele na levnější plyn nebo elektřinu (u více dodavatelů
energií). Přijďte se k nám poradit, zda neplatíte zbytečně moc? Dozvíte se, kolik byste mohli ušetřit
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za stejnou pojistku či hypotéku nebo změnu dodavatele energií u jiné společnosti a ještě Vám za to
dáme peníze. Naše firma se zabývá dlouhodobým servisem a péčí o zákazníky zdarma. Přijďte si
pro své peníze zpět. Těšíme se na Vaši návštěvu na Obecním úřadě v Bohuslavicích dne 16. 5. 2013
od 16 hod. do 19 hod. a 18. 5. 2013 od 13 hod. do 18 hod.
Hana Ledvinová, Majority Finantz
Informace k placení záloh vodného a stočného
V první polovině měsíce května obdrží každá domácnost do poštovní schránky platební
kalendář. Jedná se o rozpis záloh na vodné a stočné pro letošní rok. První záloha je splatná do 31. 5.
2013. Platba zálohy je možná jak v hotovosti v kanceláři obecního úřadu tak bankovním převodem
na účet obce Bohuslavice č.ú.: 1847340339/0800. Při platbě převodem je nutno uvést variabilní
symbol, který bude uveden na platebním kalendáři. Při výpočtu zálohy se vycházelo z loňské
spotřeby vody u jednotlivých odběrných míst.
Platba vodného a stočného je rozdělena na dvě platby, jedna v květnu a pak v listopadu.
Záleží na Vás, zda uhradíte platbu ve dvou splátkách nebo můžete uhradit celkovou částku
najednou.
Cena vodného pro rok 2013 je 14,- Kč/1m3 + 15 % DPH
Cena stočného pro rok 2013 je 3,- Kč/1m3 + 15 % DPH
Cena za pronájem vodoměru je 80,- Kč vč. DPH.
Po skončení roku 2013, tj. začátkem ledna 2014 bude správce vodovodu p. Birtek odepisovat
stavy vodoměrů k 31. 12. 2013. Podle skutečné spotřeby bude provedeno vyúčtování s odečtením
zaplacených záloh, kdy buď vznikne přeplatek nebo nedoplatek.
Jana Janošová

Inzerce
Prodám dveře vchodové plastové bílé a zlatý dub. Dále plechové dveře do stávající zárubně a
kompletní oplocení - bránu, branku a pletivo.
Nové z neuskutečněné stavby. Dopravu zajistím. Tel.: 777 106 709
Prodám matraci do dětské postýlky (kokos) + chránič matrace 60x120 cm, cena 400,- Kč.
Tel. 603 339 096
Paní Anna Lampartová oznamuje, že 6. 5. 2013 bude otevřena provozovna PEDIKÚRA,
MANIKÚRA-NEHTOVÁ MODELÁŽ na adrese Bohuslavice-Na svahu 157.
Objednat se můžete na tel. 731 317 726.
Provoz: pondělí-pátek : 9.00 – 18.00 hod., sobota : 9.00 – 13.00 hod.
Cena:

pedikúra : 160,- Kč, nehtová modeláž: 400,- Kč.

Starším a nemocným občanům nabízí pedikúru po domluvě u nich doma.
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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/.
Den Země – Výstava domácích mazlíčků
V pátek 19. 4. 2013 se ve škole uskutečnila, již podruhé,
v rámci Dne Země – výstava domácích mazlíčků.
Výstavy se účastnil rekordní počet – 41 dětí, které se
pochlubily zvířátky, o která se doma starají. Vzhledem
k velkému počtu byla zvířata vystavena ve 2 místnostech.
V jedné třídě se mohli žáci seznámit s chameleonem
jemenským, agamou vousatou, papoušky, andulkami, ale
také s úhořem, divokými kachnami, s čerstvě vylíhlými
kuřaty a kachňaty, akvarijními rybkami a africkými
hlemýždi. Ve druhé učebně zase obdivovali morčata,
křečky, králíčky, myšky, potkany, činčilu a osmáka.
Hlasovali jsme o nejsympatičtější mazlíčky – zvítězil chameleon Bob Niny Mičkové ze 4. třídy a
potkan Bibík Petra Pumprleho z 1. třídy.
Dětem dopoledne ve škole rychle uběhlo a soudě podle ohlasů
se jim tato akce moc líbila. Všichni mladí chovatelé dostali
skvělé ceny, které zajistil hlavní sponzor akce CANIS –
PROSPER. Touto cestou chci poděkovat p. M. Hruškové za
ochotu a štědrost při sponzorování této akce a již se těšíme na
příští rok až si výstavu znovu uspořádáme.
Mgr. Šárka Kupková
Počítačová soutěž - BAJTÍK
Naše škola se zúčastnila již po osmé regionální počítačové soutěže BAJTÍK. V minulém týdnu
proběhlo na naší škole školní kolo této soutěže. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích, v první kategorii
s názvem Kilobajtík měli žáci 4. a 5. třídy nakreslit v programu Malování obrázek na téma „Moje
království“. Z 12 soutěžících postupují do okresního kola, které se uskuteční v Opavě 17. května,
dva žáci (Nina Mičková ze 4. třídy a Patricie Meinhardová z 5. třídy). Ve druhé kategorii s názvem
Megabajtík vytvářeli žáci 6. a 7. třídy prezentace na stejné téma.
Všem zúčastněním děkujeme a postupujícím držíme palce v okresním kole!!
Mgr. Karla Poštulková
Nina Mičková

Patricie Meinhardová
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Aktuality ZŠ a MŠ
V průběhu zimních měsíců proběhl ve škole speciální kurz SYREO - sebeobrany pro děti.
Přihlásily se asi čtyři desítky žáků. Kurz byl pořádán agenturou Puritas v. o. s. ve spolupráci
s Evropskou školou bojových umění Arma Ferre. Smyslem je hlavně prevence, kdy se žáci
prostřednictvím modelových situací seznámili se základními pravidly sebeobrany.
Také letos jsme se za naši školu účastnili v přehlídce písní z Hlučínska a Opavska ve Středisku
volného času. Reprezentovaly nás zpěvačky Klaudie Prchalová, Anička Herudková a Dominika
Moslerová. Letos také poprvé reprezentovala mateřskou školu s písničkou „Spi Janíčku“ a „Pletla
sem“ Markéta Prchalová. Všem čtyřem se prezentace písniček povedla a za odvahu a reprezentaci
ZŠ a MŠ získaly velkou pochvalu a sladkou odměnu.
19. dubna proběhl, kromě Dne Země, ve škole také výchovný koncert s názvem „ Od folku
k blues“. Velmi poutavou formou provedl žáky I. i II. stupně hudebník a zakladatel uměleckého
sdružení s názvem Hudba školám - Jiří Válek - různými směry a styly hudby. Žáci I. stupně si měli
možnost zazpívat společně s J. Válkem známé pohádkové a filmové melodie. Ti starší beze slov a
s velkým zájmem poslouchali skladby B. Dylena, E. Claptona, V. Mišíka, J. Nedvěda a dalších.
V dubnu byla zahájena rekonstrukce školní budovy. Výuka bude s určitým omezením provozu
jednotlivých učeben probíhat standardně. Během května a června bude výuka z organizačních
důvodů obohacena o filmové představení, tematické dny, exkurze a výlety. Prosíme všechny žáky a
ostatní, kteří se v areálu školy budou pohybovat, aby byli zvláště opatrní a nevcházeli do
vyznačených prostor. Bezpečnost dětí je zajištěna ohrazením stavebního prostoru.
Zápis do MŠ
Dne 15. 5. (MŠ Bohuslavice) a 16. 5. (MŠ Závada) proběhne zápis dětí do mateřské školy. K zápisu
je nutné donést rodný list zapisovaného dítěte. Kritéria k zápisu budou zveřejněna v MŠ.
Mgr. Gabriela Prchalová

Školní družina
Ve čtvrtek 31. 1. 2013 jsme s dětmi jeli na výlet do
Hlučína a to na výstavu stavebnice Merkur. Děti byly
seznámeny s celou výstavou, mohly si různé exponáty osahat a
vyzkoušet, obdivovaly různorodost této stavebnice a obohatily si
svou tvořivou fantazii. Na všechny své položené otázky dostaly
odpověď naší průvodkyně, která nás krásně provedla touto
výstavou a tímto jí děkujeme. Na závěr se děti přesunuly do
tvořivé dílny, kde si mohly postavit z této stavebnice jakoukoli
stavbu, která je napadla a kterou zvládly sestavit. Dětem se tato
výstava velmi líbila, a kdybychom měli vetší časový prostor, určitě bychom se zde zdrželi déle.
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V únoru nás čekal svátek zamilovaných a my jsme ho
oslavili výrobou Valentýnského dortu, na kterém jsme si všichni
pochutnali. Naučili jsme se šlehat krémy, mazat a vrstvit patra
dortu a také vymodelovat marcipán do různých tvarů. Děkuji
tímto mamince, která nám poskytla korpus a marcipán.

Začátkem března jsme ve spolupráci s místní knihovnou pekli
perníky s jarní tématikou, které jsme pak zdobili barevnou polevou.
Nejpovedenější jsme nainstalovali na výstavě perníků, která se
konala v Obecním domě. Tuto výstavu jsme pak s dětmi navštívili a
prohlédli si nejen naše krásná díla. Poděkování patří také paní Marii
Mikové a dětem z knihovny za krásnou spolupráci.

Karin Herudková – vychovatelka ŠD

Včelařský kroužek
V říjnu loňského roku naše ZO Českého svazu včelařů Vřesina ve
spolupráci s ZŠ Bohuslavice založila včelařský kroužek pro zájemce o
včelaření a přírodu jako takovou pod vedením Karla Ostárka. Přes
počáteční velký zájem dětí, se počet členů ustálil na 13 dětech
z Bohuslavic, Závady a Píště. Věkový rozsah je od 2. do 8. třídy.
V zimním období se děti scházely v prostorách školy, kde jsme si
promítali filmy o včeličkách, pekli a zdobili perníky na vánoční výstavu,
napekli perníčky na velikonoční výstavu, které pak zdobily děti ve školní
družině, vyprávěli si o včelkách i jiných zvířátkách a také jsme už
připravovali rámky do úlů (ZO ČSV Vřesina dala 2 úly pro činnost
kroužku). Také jsme včelky a nejen je pozorovali pod mikroskopem.
S příchodem jara, jsme schůzky přesunuli. Scházíme se v zahradnictví,
kde chodíme ke včelám a osvojujeme si teorii, kterou jsme probrali
v zimě. Pozorujeme včelky jak sbírají pyl a opylují kvetoucí stromy a květiny. Děti se rovněž seznamují
s chovem domácích zvířat na přilehlé farmičce. Můžou si pohladit malé jehňátka, kuřátka, housátka aj.
Také jsme vyráběli úly pro včely samotářky, které jsou rovněž významnými opylovači v naší přírodě.
Děti se už nemůžou dočkat, až si osadí připravené úly včelstvy. V posledních dnech jsme dostali
potvrzenou dotaci na nákup úlů a včelařských pomůcek od ArcelorMittal Distribution Solutions ČR.
Rovněž se děti z kroužku zúčastňují různých akcí spolu se včelaři naší ZO. Napečené perníčky
prodávali na vánoční perníkové výstavě v Bohuslavicích. Pomáhali při zdobení a výrobě svíček v ZOO
Ostravě při prezentaci včelařství na akci rozžíhání vánočního stromku. V neděli 21. 4. se v doprovodu
některých rodičů zúčastnili v Opavě Dne země, kde naše ZO ČSV Vřesina prezentuje chov včel a jejich
význam pro společnost.
Poslední akcí kroužku byla účast pěti jejich členů na oblastním kole včelařské soutěže Zlatá včela,
která se konala v termínu 27. - 28. 4. 2013 v Rychvaldě. Děti soutěžily ve dvou věkových kategoriích.
Přes krátkou dobu existence kroužku nás potěšilo hezké umístění našich dětí. Nejlépe si vedl Pavel
Steffek ze Závady, který se umístil na 8. místě.
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Karel Ostárek, vedoucí kroužku

Řádky ze sportu
Řádky z fotbalu
Výsledky odehraných fotbalových utkání
Ne 14.4.
Ne 14.4.
So 20.4.
Ne 21.4.
Ne 21.4.
Ne 21.4.
So 27.4.
So 27.4.
Ne 28.4.
Ne 28.4.

13:45
16:00
16:00
10:00
13:45
16:00
14:00
16:00
13:45
16:00

SK Bohuslavice - TJ Sokol Hněvošice
SK Bohuslavice A - Finstal Lučina
SK Moravan Oldřišov B - SK Bohuslavice
TJ Sokol Hať - SK Bohuslavice
FK Bolatice - SK Bohuslavice (hřiště B)
TJ Sokol Vřesina - SK Bohuslavice A
SK Bohuslavice - TJ Darkovice
SK Bohuslavice B - TJ Sokol Kobeřice B
SK Bohuslavice - TJ Darkovice
SK Bohuslavice A - TJ Darkovice

dorost
A
B
žáci
dorost
A
žáci
B
dorost
A

4:1 (2:0)
3:0 (2:0)
1:2 (0:1)
2:3
2:2 (1:1)
0:0 (0:0)
2:6
0:2 (0:1)
10:0
0:1 (0:1)

Řádky z ledního hokeje
V dubnu sehráli hokejisté HC Buldoci Bohuslavice poslední 4 utkání nadstavbové části AHL
– Amatérské hokejové ligy, z nichž dvakrát vyhráli, jednou remizovali a jednou odešli z duelu
poraženi.
V konečné tabulce letošního ročníku soutěže patří hokejistům druhé místo. V celkovém
hodnocení tedy letos opět stanuli na stupních vítězů.
Z historického hlediska se letos HC Buldoci Bohuslavice umístili podruhé na druhém místě.
Celkem třikrát celou soutěž vyhráli, třikrát byli v tabulce třetí a dvakrát čtvrtí.
Věřme, že se hokejistům bude dařit i nadále, a umístí se na předních příčkách i v příštím, 11.
ročníku AHL.
Výsledky:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Kozmice
HC Buldoci Bohuslavice – HC Horní Lhota
HC Buldoci Bohuslavice – HC Markvartovice
HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko

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

Konečné pořadí mužstev letošního 9. ročníku AHL:
1. HC Horní Lhota
2. HC Bohuslavice
3. HC Bolatice

4. HC Derby Kouty
5. HC Mexiko
6. HC Kozmice
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7. HC Markvartovice
8. HC Hať
9. HC AZ Pneu Jaktař
10. HC Buldoci Branka
11. HC Otice
12. HC Prajz Hlučín
13. HC Čas Mančaft
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14. HC Monaco Kouty
15. HC Isotra
16. HC Ohio Háj
17. HC Štěpánkovice
18. HC Zábřeh
19. HC Viking
20. HC Sršni Píšť

Více informací o AHL, všechny výsledky sezóny, tabulku a rozpis všech utkání naleznete na
internetové stránce http://www.bulyarena.cz/
Jiří Kocián

ŠACHOVÁ GRAND PRIX
Bohuslavický OPEN o nejlepšího šachistu obce, který se
uskutečnil 6. 4. 2013 má za sebou již dvacet osm
ročníků. Letos byl tomuto turnaji Českým šachovým
svazem přisouzen statut GRAND Prix České republiky v
rapid šachu. Znamená to, že výsledky se započítávají do
seriálu osmi turnajů, konaných po republice a nejlepší
jsou pak Svazem odměněni finančními cenami.
Pořadatelé ze Sportovního klubu se dočkali
rekordního počtu zúčastněných. Úderem deváté hodiny
ranní čítala startovní listina 122 šachistů. Z toho byli tři
velmistři, sedm mezinárodních mistrů a deset FIDE mistrů. Dorazili šachisté nejen z České
republiky, ale rovněž i z Polska a dokonce i z Ukrajiny. Diváci se mohli setkat s letošním mistrem
ČR v bleskovém šachu IM Plátem a juniorský mistrem ČR Krieblem a spousty hráči extraligových
klubů. Zakladatel turnaje, Ing. Horst Poštulka, by měl velikou radost.
Turnaj se pyšnil několika novinkami. Mezi ně patřily například webové stránky, on-line
přenos partií do celého světa, sledování aktualit a průběhů partií promítáním na sále a konečně i
sličná hosteska Katka v černobílém kostýmu, s velikým figurkovým kloboukem, se kterou se chtěl
každý fotografovat. Loňského maskota kačera Pepu vystřídal v cenovém fondu čtyř a půl kilový bílý
králík Hugo. Dost jich chodilo a ptalo se, co je to za zajíce….
Poslední výsledek byl zapsán do losovacího programu v 15.45 a než se předalo 86 cen, bylo
půl páté odpoledne. Ještě perlička: snědlo se 260 prajzkých koláčů, vypilo tři a půl litru moravské
slivovice a vydělalo pět korun, když někdo někomu snědl odložený koláč a položil místo něj
pětikačku… Do finále vydrželi téměř všichni, za což jim patří velký dík.
Turnaj o přeborníka Bohuslavic

Celkové umístění v turnaji

1. FM Kriebel Tadeáš

5

6,5 bodu

2. Benek Jiří

77

4,0 body

3. Blokscha Vladimír

95

3,5 bodu
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Konečné pořadí šachového turnaje Bohuslavice OPEN 2013-GRAND Prix ČR
Poř.
1 GM

Jméno
Sergeev
Vladimir

Rtg Klub

Body

BH.

BH.

2446 Ukrajina

8,0

55,5 44,0

2 IM Plát Vojtěch

2454 TŽ Třinec

7,5

56,0 43,5

3 GM Krejčí Jan

2512 Tatran Litovel

7,0

54,0 42,5

4 FM Malík Jan

2278 ŠK Slavoj Poruba

7,0

52,0 41,5

5 FM Kriebel Tadeáš

2366 1. Novoborský ŠK

6,5

56,0 43,5

Bez pomoci sponzorů se žádná takováto akce neobejde. Velké poděkování patří Obecnímu úřadu
Bohuslavice, firmám AGRANA Moravskoslezské cukrovary, a.s., Opravárenský závod MSA, s.r.o.,
VOTOPLAST, s.r.o., CANIS Prosper, KLIA CZ, s.r.o., PEDOTHERM Moravia s.r.o., VEHA CZ,
s.r.o., VALKODOPRAVA, s.r.o. KOZÁK-Tour, GOBE, s.r.o., a dále Šachovému klubu Dolní
Benešov, Restauraci CENTRUM, Doc. RNDr. Kučerovi Ph.D., JUDr. Krčmářovi, Ing. Režnému,
Spolku rybářů Bohuslavice, Cukrárně U Fusů a mnoha dalším za věcnou i finanční podporu.
Závěrem lze jen dodat, že největší odměnou pro pořadatele byla spokojenost samotných
účastníků turnaje s celou akcí a zájem o účast v příštím ročníku.
Leo Vitásek
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Náboženský život – historie kostelů (14).

V našem putování se
dnes vrátíme ze Sudic trochu
na jih a zastavíme se
v Kobeřicích. Již z dálky nás
vítá
štíhlá
věž
kostela
Nanebevzetí Panny Marie.
Přijdeme-li blíže, mohlo
by se nám zdát podle režné
stavby z červených cihel, že
architektem stavby je opět
Seyfried. Ale nebyl to on, kdo
kostel projektoval. Projekt
vypracoval ratibořský architekt
Ludwig Schneider. Původně
stál na místě dnešního kostela
dřevěný kostelík a jak jsem se již v několika statích zmínil, vzhledem k rostoucímu počtu
obyvatel, bylo záhodno postavit kostel větší. Této náročné investice se ujal tehdejší farář
P. Bitta, který pocházel z Dolního Benešova. Stavět se začalo v roce 1895 a stavba byla
hotová již v roce 1896.
Kostel je postaven ve stylu novodobé gotiky. Je jednolodní s půdorysem ve tvaru
kříže. Tím vznikly ve výklencích dvě boční kaple, z nichž jedna je zasvěcena Božskému
Srdci Páně a druhá Panně Marii, Královně posvátného růžence. Nástěnné malby s výjevy
z Bible jsou od malíře Viléma Wunsche. Oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie a
obrazy křížové cesty jsou od hlučínského malíře Jana Bahenka.
Ve věži jsou zavěšeny dva staré zvony. Jeden je z roku 1487 a je nejstarším
zvonem na celém Opavsku a druhý, o dva roky mladší, je z roku 1499. Třetí malý zvon je
zavěšen v malé sanktusníkové věžičce ( je to věžička na střeše nad hlavní lodí a
zvonkem se zvonilo při mši sv. při proměňování).
Ještě bych chtěl upozornit na jednu přednost kobeřického kostela. Působí tam
velký a výborný chrámový sbor, který stojí za to si ho poslechnout a nechat se dojmout
krásným zpěvem.
V každé vesnici je co vidět a tak i Kobeřice nám nabízejí své zajímavosti a zvou
k návštěvě.
Leo Dominik, kronikář obce
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci květnu 2013
Miketová Anežka
Heitzová Marie
Miketa Jan
Šimeček Jiří
Lampová Lydie
Barč Alexander
Bogačková Zdeňka
Vilč Jan
Všem jmenovaným jubilantům co nejsrdečněji blahopřejeme.
Karla Krupová

Informace občanům obce:
Adresa obecního úřadu:
Obecní úřad Bohuslavice
Poštovní 119
747 19 Bohuslavice
Tel. / Zázn.:
Tel. / Fax / Zázn.:
Úřední hodiny:

553 659 075
553 659 064
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

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 245, květen 2013 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. června 2013.
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