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BOHUSLAVICE

725 let
Vážení spoluobčané,
tři týdny v srpnu bylo krásné letní až
tropické počasí. Konec srpna přinesl polojasné
dny, místy s deštěm a tolik potřebnou vláhou.
Vítr honící se po strništích nebo povláčených
polích však ohlašuje nezadržitelně podzim.
V letních měsících se obvykle
neodehrávají větší politické změny. Letošní
srpen byl však v naší republice výjimkou. Byla
rozpuštěna poslanecká sněmovna a prezident
Miloš Zeman vypsal na 25. 10 a 26. 10. 2013
předčasné volby.
V srpnovém zpravodaji jsem psal o
našem úspěšném mladém spoluobčanovi
Patriku Klosovi, který získal titul Mistra
Evropy družstev ve stolním tenisu juniorů. Do
bojů o evropský titul v juniorské házené
zasáhla v minulém měsíci další naše mladá
spoluobčanka Anna Pudichová, která byla
nominována do juniorské republikové
reprezentace. Bohužel v zápase proti
Chorvatsku se zranila a nemohla už zasáhnout
do dalších utkání. Anně Pudichové přeji brzké
uzdravení a hodně úspěchů v dalším
sportovním životě.
Září, to je konec prázdnin a nástup do
školy. Letošní školní rok 2013/2014 je pro
naši školu jubilejní, padesátý. Dar obce
k tomuto výročí je mimořádný, více jak 21
milionová investice na stavbu „Snížení
energetické náročnosti ZŠ a MŠ Bohuslavice
vč. výměny zdroje vytápění, a s tím související
další provozní náklady. Byly dokončeny
sedlové střechy, zateplena fasáda, střechy,
stropy suterénních místností a základy 1m pod
podlahou a vyměněna všechna okna a dveře.
Po celém obvodu všech objektů byly položeny
drenážní trubky a nový okapový chodník.
Stávající plynové kotle byly nahrazeny
plynovými tepelnými čerpadly. Popsané
stavební úpravy a instalace plynových
tepelných čerpadel by měly přinést snížení
ročních nákladů na vytápění z původních 700
– 800 tis. Kč na téměř polovinu.

Navýšili jsme i celkovou kapacitu dětí v mateřské
škole na 98 dětí. Tento počet by měl zajistit
uspokojení všech požadavků na přijetí všech
předškolních dětí z Bohuslavic do mateřské školy.
V polovině září bude ještě na zahradu mateřské
školy nainstalováno nové dětské hřiště.
V uplynulém měsíci srpnu uspořádala Farnost
Bohuslavice tradiční pouť do Hrabyně a Spolek
zahrádkářů zahrádkářskou slavnost. Tradiční táborák
na ukončení prázdnin a rybářské závody byly
tentokrát posunuty z organizačních důvodů o týden
dopředu.
Poslední
srpnová
sobota
patřila
Strassenfestu na ulici Bolatické. Všechny
vyjmenované společenské akce proběhly za
krásného počasí a byly hojně navštíveny. Příznivci
sportu také uvítali zahájení fotbalových soutěží.
Děkuji všem, kteří obětují svůj volný čas, plánují,
organizují a připravují společenské a sportovní akce
pro hosty a své spoluobčany.
V měsíci září budou v obecním domě
zahájeny kurzy angličtiny a v kulturním domě
taneční. V sobotu 21. září uspořádají dobrovolní
hasiči poslední letošní opékání makrel.
V jubilejním školním roce přeji všem
školákům hodně píle a vytrvalosti, které jsou
základním předpokladem úspěchu nejen ve škole,
ale také v osobním životě každého z nás. Učitelům
přeji kreativitu a trpělivost, rodičům pevné nervy a
taky to, aby si někdy sami vzpomněli na dobu, kdy
chodili do školy. Přál bych si, aby se co nejlépe
dařila spolupráce učitelů a rodičů, jejíž výsledkem
nebudou jen žáci, kteří umí „číst, psát a počítat“, ale
také dobře vychovaní mladí lidé, kteří získali ve
škole potřebné vědomosti a vlastnosti na celý život.
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Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice měla na svém 33. jednání dne 19. 8. 2013
následující program:

Zahájení
Kontrola usnesení
Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 07/2013, daňové výnosy.
Rozpočtové opatření č. 4/2013
Schválení dodatku č. 1 ke stanovám Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko
Investiční výstavba – stavby
 Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů vytápění,
dokončení a předání stavby, drobné vady a nedodělky, vícepráce, méněpráce, informace o
výši nákladů na odstranění vzdutých podlah a uplatnění nároků prostřednictvím dodavatele
na pojišťovnu
 Rekonstrukce chodníků v průtahu obce (kostel-samoobsluha, KD-samoobsluha, úprava
rozsahu, posun vyhlášení výběrového řízení z důvodu nezajištěného financování )
 Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci, nezajištěno financování
 Komunikace u Kovárny – odstranění závad, předání stavby dne 20. 8. 2013
 Prodloužení odbočky z ul. Polní, realizováno
 Výměna oken a dveří v hasičské zbrojnici, poškození vstupních dveří
 Objížďka střediska Moravec, vytýčení, prozatímní zasetí odolnou trávou a utužení válcem
 Parkoviště u Hasičské zbrojnice, výhrady odboru dopravy MěÚ Hlučín k návrhu projektanta,
z důvodu omezených finančních prostředků provozovat ve stávajícím stavu
 Parkoviště u Kafárně, stavebně dokončeno, doplnit vodorovné značení, smlouva
 Nákup kompostérů zájemcům, kteří předali vyplněné dotazníky mimo dotační projekt,
smlouva na nákup kompostérů uzavřena, administrativní zdržení na Státním fondu životního
prostředí
 Schválení přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrhu smlouvy č. 11085241 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na vypracování „Studie
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obce
Bohuslavice“
 Schválení Smlouvy o právu provést stavbu, zemní kabel. přípojka na prac. 745, k. ú
Bohuslavice u Hlučína
 Oznámení o rozšíření zpevněných ploch před domem Jiřího a Brigity Hruškových na ul.
Opavské
 Seznam staveb 2014 - 2020
 Návrh na pořízení změny ÚP Bohuslavice od Petra Lišky, Hlučín
 Žádost o umístění příčného prahu (retardérů) na ul. Polní na odbočce z ul. Zahradní,
zamítnuto
7. Informace ze závěrečného projednání Komplexních pozemkových úprav dne 15. 8. 2013
8. Organizační věci:
1. Program jednání obecního zastupitelstva dne 29. 8. 2013 v 18 hod.
2. Rezignace Štěpánky Češlové na mandát člena obecního zastupitelstva obce Bohuslavice,
schválení vydání „Osvědčení člena zastupitelstva obce Bohuslavice“, náhradníci Bc. Andrei
Matýskové, složení slibu na jednání obecního zastupitelstva 29. 8. 2013
3. ZŠ a MŠ Bohuslavice, Mgr Gabriela Prchalová, osvědčení o absolvování studia pro ředitele
škol, úprava platu, Mgr. Pavel Pinďák, nový zástupce ředitele
4. Schválení smlouvy o pronájmu prostor v Domě služeb na provozování kadeřnictví sl.
Veronikou Vinklárkovou
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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5. Činnost obvodního lékaře v obecním domě, nesouhlas MUDr. Mokroše s využíváním
ordinace MUDr. Řehovou
6. Jednání rady a sněmu Sdružení obcí Hlučínska
7. Pronájem bytu v Kilovni, vyhlášení výzvy
8. Převody hrobových míst
9. Schválení ceníku poplatků za půjčení stanů, nářadí a poskytnutí služeb traktorem
10. Odpověď ČEZ na žádost o vyřazenou hasičskou techniku
11. Mapový portál a virtuální prohlídky, pořízení panoramatických fotografií
12. Žádost o zřízení trvalého vyhrazeného parkovacího místa pro osobní automobil pro firmu
Nákladní dopravu Dan Horák, žádost zamítnuta z důvodu zachování veřejného parkoviště
13. Zahájení řízení o povolení výjimky při použití závadných látek ke krmení ryb a k úpravě
povrchových vod na soustavě rybníků Chobot, Bobrov, Rakovec, Bezedno a Přehyně
14. Žádost o podporu neziskového vzdělávacího projektu - časopisu „Historický kaleidoskop“
– formou objednávky předplatného
15. Žádost o prodloužení pracovní smlouvy s p. Rozkošnou, zamítnuto, přijetí pracovnice na
veřejně prospěšné práce na převádění dětí a pracovníka na zimní údržbu
16. Dějiny obce Bohuslavice
17. Vyhodnocení kulturních akcí za 07,08 a připravované akce
9. Diskuse:
Poděkování občanům za zapůjčení fotografií a dobových předmětů na výstavu, konanou u
příležitosti Anenských slavností
Výzva občanům na nalezení prostoru nebo objektu pro uložení historických a dobových
předmětů
Příprava kalendáře na rok 2014, 30. výročí hasičské zbrojnice, 40. výročí kulturního
domu a 50. výročí základní školy
Nepořádek na hřbitově, ukládání odpadu občany bez třídění, pořízení nových nádob na
hřbitovní odpad
Důsledné uzamykání vrat domu č. 235 na ul. Opavské

Z jednání obecního zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 19. zasedání
dne 29. 8. 2013 přijalo následující usnesení:
schválilo usnesení č.
24/19
a) Za ověřovatele zápisu z 19. Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice byli zvoleni Mgr.
Dagmar Fojtíková a MVDr. Martin Ostárek a za členy návrhové komise Eva Ilková, Radek
Kotzur a Mgr. Pavel Dominik.
b) Program 19. Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice:
1. Zahájení, určení komise pro návrh usnesení, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu 19. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice.
3. Slib nového člena OZ
4. Kontrola usnesení.
5. Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za I. – VII. /2013 daňové příjmy.
6. Rozpočtové opatření č. 4/2013
7. Dodatek č. 1 ke stanovám SOMH
8. Investiční výstavba
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a. Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdroje
vytápění, ukončení stavby, méněpráce, vícepráce, navýšení kapacity MŠ, vzdutí podlah
a další aktuální informace
b. Oprava stávajících chodníků a vjezdů podél ul. Opavská, II. Etapa, Bohuslavice,
výběrové řízení
c. Komunikace U Kovárny“, informace o předání díla
d. Prodloužení odbočky z ul. Polní, informace o předání díla
e. Výměna oken a dveří v hasičské zbrojnici, informace o předání díla
f. Dětské hřiště pro mateřskou školu v Bohuslavicích – aktuální informace
g. Parkoviště u hasičské zbrojnice a u samoobsluhy
h. Objížďka zemědělského střediska Moravec
i. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na „Obnovu zeleně v obci Bohuslavice“
j. Separace bioodpadů v obci Bohuslavice, nákup kompostérů
k. Snižování prašnosti v obci Bohuslavice, nákup samosběrného vozu
l. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy č. 11085241 o poskytnutí podpory ze
SFŽP na vypracování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých
protipovodňových opatření na území obce Bohuslavice
Strategický plán obce Bohuslavice na období 2014-2020.
Komplexní pozemkové úpravy – informace
Různé, diskuze
Usnesení
Závěr

c) Zvolení Bc. Andrei Matýskové za předsedkyni finančního výboru
d) Měsíční odměnu člence obecního zastupitelstva obce Bohuslavice Bc. Andrei Matýskové
e) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 07 2013. Celkové příjmy za 01 – 07/2013
činily 12.431.749,39 Kč, DPH 17.659,37. Zůstatek z roku 2012 byl 7.522.098,67 Kč. Celkové
příjmy za 01- 07/2013 vč. zůstatku z roku 2012 činily 19.971.507,43 Kč. Celkové výdaje za 0107/2013 činily 15.356.296,57 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 7. 2012 byl ve výši 4.615.210,86 Kč,
z této částky činil zůstatek na běžném účtu 3.007.610,77 Kč, na účtu za domovní odpad
29.821,00 Kč, na účtu ČNB 697.542,60 Kč a na účtu UniCredit Bank 880.236,49 Kč.
f) Rozpočtové opatření č. 4/2013.
g) Dodatek č. 1 ke stanovám SOMH.
h) Provedení stavebních prací v obj. mateřské školy za účelem navýšení kapacity dětí o další
oddělení v rozsahu 290 tis. Kč.
i) Provedení odstranění havárie vzdutí podlah tří učeben v pavilónu U2 při realizaci stavby
„Snížení energetické náročnosti obj. ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění.
Úhrada nákladů na odstranění vzdutých podlah ve výši 556.231,- Kč bude uplatněna jako
náhrada škody u dodavatele stavby „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ
Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění“ VHH THERMONT s. r. o. Troubelice jako pojistná
událost.
j) Provedení „Opravy stávajícího vjezdu U Kovárny“. Stavba byla předána dne 5. 8. 2013, cena
byla snížena o méněpráce v hodnotě 40.543,- Kč vč. DPH .
k) Rozhodnutí Státního fondu životního prostředí č. 13148106-SFŽP o poskytnutí dotace na
Obnovu zeleně v obci Bohuslavice. Celkové výdaje na projekt činí 903.482,- Kč, způsobilé
výdaje jsou 898.482,- Kč, dotace z ERDF 628.937,- Kč, dotace ze SFŽP 44.924,- Kč a zdroje
obce 224.621,- Kč. Požádat o posun realizace projektu na rok 2014.
l) Nákup 76 ks kompostérů 900 l nad rámec projektu „Separace bioodpadů v obci Bohuslavice“
majitelům rodinných domků, kteří vyplnili dotazník a požádali o přidělení kompostérů.
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m) Smlouvu č. 11085241 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí na akci
Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obce
Bohuslavice
n) Přijetí investičního překlenovacího úvěru na předfinancování investičních akcí „Snížení
energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění“ „Separace
bioodpadů v obci Bohuslavice“ a „Snižování prašnosti v obci Bohuslavice ve výši
12.400.000,- Kč. Úvěr bude splacen finančními prostředky ze získaných dotaci na
vyjmenované akce.
o) Zpracování strategického plánu obce Bohuslavice na roky 2014 – 2020
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo přijato ukládací usnesení.
Složení slibu Bc. Andreou Matýskovou, novou členkou OZ obce Bohuslavice
V rámci investiční výstavby.
o Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdroje
vytápění, ukončení stavby, méněpráce, vícepráce, navýšení kapacity MŠ, vzdutí
podlah a další aktuální informace.
o Oprava stávajících chodníků a vjezdů podél ul. Opavská, II. Etapa, Bohuslavice.
o Komunikace U Kovárny“, informace o předání díla.
o Prodloužení odbočky z ul. Polní, informace o předání díla.
o Výměna oken a dveří v hasičské zbrojnici, informace o předání díla.
o Dětské hřiště pro mateřskou školu v Bohuslavicích – aktuální informace.
o Parkoviště u hasičské zbrojnice a u samoobsluhy.
o Objížďka zemědělského střediska Moravec.
o Snižování prašnosti v obci Bohuslavice, nákup samosběrného vozu
o Rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy č. 11085241 o poskytnutí podpory ze
SFŽP na vypracování Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých
protipovodňových opatření na území obce Bohuslavice
Informaci o závěrečném jednání o Komplexních pozemkových úpravách
Informaci starosty z jednání rady obce.

Důležité informace
Realizace stavby „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice
vč. výměny zdroje vytápění“.
Až v měsíci srpnu se mohly zahájit stavební práce v objektu mateřské školky, v kuchyni, jídelně
a zázemí. Byla vyměněna okna, demontována technologie kotelny, provedeny stavební úpravy pro
instalaci plynového tepelného čerpadla pro MŠ a sociálku tělocvičny a prováděny práce na úpravě
topenářských rozvodů. Byla vybourána stávající obslužná rampa pro příjem zboží pro kuchyň a
postavena nová rampa. Dále byly provedeny stavební úpravy hlavního vchodu. Na všech ostatních
objektech byly prováděny dokončovací stavební práce, demontáž stávajících okapových chodníků,
výkop pro izolace základů, položení drenážního potrubí, zasypání kamenivem a položení nových
okapových chodníků. U objektu mateřské školky byla provedena repase terasy a obnova všech
schodišť. Dále byly prováděny dokončovací práce na instalaci plynových tepelných čerpadel a
montážní práce na topenářských rozvodech.
V pavilónu U2 byla dokončena výměna vzdutých podlah a proveden nový povrch. Stavba byla
protokolárně předána 23. 8. 2013. Byl vyhotoven seznam drobných vad a nedodělků nebránících
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bezpečnému provozu a stanoveny termíny jejich odstranění. Dále byl vypracován seznam méně
prací a víceprací a jejich ocenění. Finanční vyhodnocení stavby vám předložíme v říjnovém
zpravodaji.
Výsledkem rozsáhlých stavebních prací je dle mého názoru zdařilé dílo, krásně obnovený školní
areál s úspornými tepelně technickými vlastnostmi a moderním vytápěcím systémem plynových
tepelných čerpadel, který bude sloužit dalším generacím.
Slavnostní představení veřejnosti vč. vysvěcení provedeme po dohodě s vedením školy v rámci
rodičovských schůzek v měsíci říjnu.
Odběr vzorků odpadních vod
V termínu od 18. 9. 2013 budou odebírány kontrolní vzorky a prováděn rozbor odpadních
vod z kanalizačních výustí. Žádáme majitelé rodinných domků a bytových domů, aby provedli
kontrolu vývozu a čistoty svých žump, a v případě jejich zanesení nebo znečištění provedli do výše
uvedeného termínu vývoz a likvidaci obsahu. V opačném případě při zjištěném zanesení se
vystavují možnosti pokutování.
Oprava místní komunikace „U Kovárny“.
V srpnu byla protokolárně převzata opravená komunikace „U Kovárny“. V předávacím
protokolu bylo dodavateli Silnice Morava uloženo dodat do 14 dnů jeden ztracený poklop na uzávěr
vody a zajistit povrchovou úpravu odbroušené části asfaltové plochy u uliční vpusti.
S dodavatelem bylo dohodnuto snížení ceny za dodané práce z původních 571.442,- Kč na
530.899,- Kč vč. DPH.
Prodloužení rozvodů plynu, vody a kanalizace na odbočce z ul. Polní
V měsíci srpnu byly rovněž protokolárně převzaty od firmy GASSMONT práce na
prodloužení stávajících rozvodů plynu, vody a kanalizace na odbočce z ul. Polní. Práce byly
provedeny v požadovaném termínu a dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků za dohodnutou cenu
535.789,21 vč. DPH.
Hasičská zbrojnice – výměna oken
Vybraný dodavatel Window Holding a. s. dokončil a protokolárně předal výměnu oken a
hlavních dveří do hasičské zbrojnice. Cena předaného díla činila 213.867,50 Kč vč. DPH. Při
realizaci díla došlo k poškrábání dveří hlavního vstupu do hasičské zbrojnice. Za tuto vadu bylo
pozastaveno 10 % z ceny díla bez DPH t. j. 17.750,- Kč do doby odstranění vady.
Objížďka střediska Moravec.
Po ukončení žňových prací bylo se Státním pozemkovým úřadem a majiteli pozemků
dohodnuto vytýčení parcely, na které bude umístěna objízdná komunikace stř. Moravec. Do
vypracování a schválení nového územního plánu však obec neumí získat územní rozhodnutí ani
stavební povolení, a proto nemůže být započato se stavbou objízdné komunikace. Z důvodu alespoň
provizorní objížďky střediska bude po vytýčení komunikace zaseta vysoce odolná travina a zemina
bude utužena válcem. V zimním období bude vypracována projektová dokumentace a po schválení
nového územního plánu vyřízeno územní rozhodnutí a stavební povolení. Objízdná komunikace o
délce 460 m bude investičně náročná. Proto budou hledány možnosti získání dotací na výstavbu
příp. zajištění sdruženého financování.
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Další kolo elektronické aukce nákupu plynu a elektřiny pro zájemce z Bohuslavic.
V květnovém zpravodaji jsem vás podrobně informoval o možnosti nákupu elektřiny a plynu
pro domácnosti v elektronické aukci. V srpnovém zpravodaji jsem napsal, že nabízenou možnost
účasti v elektronické aukci využilo 25 zájemců. Do aukce vstupovali s celkovou cenou za plyn a
elektřinu ve výši 695.525,- Kč. Účastí v elektronické aukci došlo ke snížení této ceny na částku
502.498,- Kč. Celková úspora za nákup elektřiny a plynu činí 193.027,- Kč, což představuje 29,14
%.
Účast v elektronické aukci nákupu elektřiny a plynu na dva roky nabízíme opětovně i
v měsíci září. Ve středu 18. 9. a pondělí 23. 9. 2013 v době od 15.00 do 17.00 bude v obecním domě
v místnosti výborů a komisí možnost konzultací a uzavření smluv na účast v elektronické aukci.
Využijte tuto možnost snížení nákladů za nákup elektřiny a plynu pro svou domácnost.
Poděkování
Každý, kdo se zúčastnil společenských a kulturních akcí, jako byly Anenské slavnosti
s výstavou fotografií a dobových předmětů, Myslivecké, Zahrádkářské a Hasičské slavnosti, Farní
zahrady, táborák na ukončení prázdnin, rybářské závody, Strassenfest a další nejmenované akce,
ocenil perfektní přípravu, nápaditost a kreativitu, ale i velkou obětavost všech, kteří tyto akce
připravují a realizují a nešetřil slovy chvály.
Za obec, za všechny spoluobčany, ale i za spokojené hosty vyslovuji upřímné poděkování
všem členům obecního zastupitelstva, členům spolků a organizací a všem aktivním občanům, kteří
poskytli finanční nebo věcné dary nebo půjčili dobové fotografie, předměty a rekvizity. Děkuji za
obětování svého soukromí a volného času na plánování a přípravu, organizování, výzdobu, přípravu
široké škály občerstvení, ale i účinkování, účast v průvodech a hojnou účast na všech společenských
akcích.
Děkuji také všem zaměstnancům obce za pomoc pořadatelům, která je často poskytována o
víkendech a v době osobního volna.
Vyslovuji také poděkování za společenskou, kulturní i sportovní reprezentaci obce. Svědčí to
o vašem nezištném, příkladném vztahu k obci, spoluobčanům a hostům.
Přeji vám i vašim blízkým a rodinám hodně zdraví a úspěchů a těším se na další dobrou a
vstřícnou spolupráci na budoucích akcích, které vylepšují život v naší vesnici.
Ing. Kurt Kocián, starosta
Závěrečné projednání Komplexních pozemkových úprav v Bohuslavicích.
Závěrečné projednání komplexních pozemkových úprav se uskutečnilo 15. 8. 2013 v sále
kulturního domu.
Po prezenci se ujal slova starosta obce, který přítomné přivítal a představil zástupce zpracovatele
Ing. Kováře, Ekotoxa Opava a p. Hendrycha, zástupce Státního pozemkového úřadu - pobočky
Opava (STÚ). Zástupce STÚ seznámil přítomné s účelem závěrečného jednání, kterým je zhodnotit
výsledky pozemkové úpravy v katastrálním území Bohuslavice u Hlučína a seznámit přítomné
s vypracovaným návrhem pozemkových úprav.
V první části seznámil přítomné v krátkosti s postupem prací, které probíhaly od roku 2007 do
roku 2013. Tím byli přítomní seznámení o tom, co se již v pozemkové úpravě událo, a přešel
k návrhu nového uspořádání pozemků. Sdělil přítomným, že s vystaveným návrhem v průběhu 30-ti
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denní lhůty (10. 6. 2013 - 11. 7. 2013) vyslovilo souhlas 95% vlastníků pozemků řešených
pozemkovou úpravou. Výměra řešeného území je 945 ha. Při zahájení KPÚ bylo v obvodu řešeného
území 1209 parcel, po ukončení bude v obvodu 974 parcel.
Dále informoval o dalším postupu v řízení o pozemkových úpravách. V souladu s ustanovením §
11, odst. 4 a 5 zákona, Státní pozemkový úřad Opava vydá rozhodnutí o schválení návrhu
pozemkových úprav v katastrálním území Bohuslavice u Hlučína. Každý účastník obdrží spolu
s rozhodnutím bilanci pozemků a snímek. Proti tomuto rozhodnutí je možnost odvolání v 15 denní
lhůtě. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude vydáno druhé rozhodnutí o výměně
vlastnických práv (zde již není možnost odvolání). Rozhodnutí bude zasláno Katastrálnímu
pracovišti Opava k zápisu do katastru nemovitosti.
Přítomní byli seznámení s možností (§12, odst. 2) vytyčení a předání nového uspořádání
pozemků podle potřeby vlastníků s ohledem na zájem hospodařit na předmětných pozemcích a se
zřetelem na zajištění finančních prostředků ze státního rozpočtu. Vytyčení hradí SPÚ pouze 1x,
nelze provádět opakovaně. Vlastníci pozemků byli upozorněni na zánik nájemních smluv a nutnost
uzavření nových k pozemkům řešených pozemkovou úpravou. Dále byli vlastníci upozorněni na
změnu v úhradě daně z nemovitostí v roce 2014 po zápisu pozemkové úpravy do katastru
nemovitostí.
Poté byli účastníci vyzváni k diskuzi. Na kladené dotazy (záplavy, návrhy ochrany zastavěného
území před přívalovými dešti, návrh přístupových cest, financování) podali vysvětlení projektant
Ing. Kovář příp. zástupce STÚ p. Vlastimil Hendrych.
Závěrem poděkoval starosta přítomným za účast a závěrečné jednání bylo ukončeno.
Vlastimil Hendrych, Státní pozemkový úřad Opava
Kurz angličtiny
Kurz angličtiny pro začátečníky bude probíhat v Obecním domě každé úterý v době 17.30 –
19.00. První lekce se uskuteční 24. září. Účastníci donesou na první lekci potvrzení o zaplacení
kurzu. Kurzovné činí 1800,- Kč na školní rok.
Kurz angličtiny pro pokročilejší bude probíhat v Obecním domě každé pondělí v době 17.30 –
19.00. Účastníci zaplatí kurz až po první lekci, která se uskuteční 23. září, kdy bude přesněji
stanovena pokročilost skupiny, v souvislosti s tím upřesněn počet účastníků a dohodnuto zaměření
kurzu.
Veškeré případné další informace budou k dispozici na webových stránkách obecního úřadu.
Na Vaše pokroky a příjemnou konverzaci se těší
Marie Kotzurová, lektorka kurzů
Kadeřnictví
Zveme Vás do nově otevřeného kadeřnictví v domě služeb.
Pracovní doba Po:13:00-18:00, Út:10:00-18:00, St:10:00-18:00, Čt:09:00-18:00, Pá:09:00-18:00,
So: Objednávky na telefonním čísle 777 263 236.
Těší se na Vás kadeřnice Veronika.
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Taneční
Vedoucí tanečních kurzů p. L. Budíková oznamuje všem, kteří se přihlásili do tanečních, jak pro
mládež + dospělé - kurzy budou spojené, že zahájení kurzu bude ve středu 18. září v 19.00 hod. v
sále KD v Bohuslavicích.
Cvičení jógy
Paní Irena Ostárková oznamuje, že první cvičení jógy v novém školním roce se uskuteční
v pondělí 16. 9. 2013 v době od 18.30 do 20.00 hodin v mateřské škole.
Zahradnictví
Zahradnictví Ostárek Karel a Dagmar otevírají v rámci zlepšení služeb pro naše občany, prodej
rostlin a substrátu přímo v areálu zahradnictví na ul. Družstevní. Zákazníci si budou moci koupit
okrasné keře a stromky, ovocné stromky, na podzim chryzantémy a na jaře zeleninovou sadbu. Bude
možnost si nakoupit i různé druhy substrátů.
Otvírací doba bude od 8-15 hod. a ve čtvrtek do 17 hodin.
Karel Ostárek
ul. Družstevní 187
747 19 BOHUSLAVICE
mob. +420 724 043 792
mail: info@ostarek.cz
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Druhý svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu v obci se uskuteční v sobotu 21. září
v době od 8.00 – 13.00 hod. na parkovišti u kulturního domu.
Důležitá informace
z matriky
Městský úřad Dolní Benešov, matrika žádá o pomoc občany, jejichž příbuzní uzavřeli sňatek
v kostele v Bohuslavicích v roce 1944 a v roce 1945 a vlastní matriční doklad o této události, aby
jej poskytli matrice v Dolním Benešově k následnému zapsání do obnovené matriční knihy. Tyto
doklady Vám budou opět vráceny.
Prozatím se vyskytl první případ, kdy jsem byla požádána o vystavení matričního dokladu
z tohoto roku a žadateli nebylo možné bezodkladně vyhovět. Protože žadatel vlastnil originál
oddavkového listu vyhotovený Farním úřadem v Bohuslavicích, po následné obnově matriční knihy
z r. 1944, musel být na základě podkladu proveden nejprve zápis do matriční knihy a teprve poté
vyhotoven oddací list.
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Rovněž se nedochovala z Bohuslavic matriční kniha úmrtí z r. 1945. Máte-li matriční doklad
z tohoto období (pouze došlo-li k úmrtí v Bohuslavicích v r. 1945), prosím o poskytnutí tohoto
dokladu.
Prosím touto cestou všechny, kteří tento matriční doklad vlastní, aby jej zapůjčili
k dodatečnému zapsání do matriční knihy (zápisy musí být zapsány v časové posloupnosti).
Děkuji všem za Váš čas, oceníme Vámi poskytnuté doklady. Je naší povinností uchovat
zápisy v matričních knihách pro další generace.
Případné dotazy zodpovím buď osobně na MěÚ Dolní Benešov, matrika, přízemí dv. č. 1,
telefonicky na č. 553 651 285 kl.18 nebo elektronickou cestou, prostřednictvím e-mailu:
matrika@dolnibenesov.cz.
Jana Spruchová, matrikářka
Městský úřad Dolní Benešov
Restaurování fresek v kostele Nejsvětější Trojice
Další měsíc pokračujeme úspěšně v retušování klenby. Podrobné monitorování malby nám
poodhalilo překvapivé detaily. Například se poměrně dobře podařilo zrekonstruovat portréty obou
donátorů stavby kostela. Jsou to překrásné oduševnělé tváře – zdá se, že jeden z mála jejich
dochovaných portrétů. Jinak je škála charakterů biblických postav téměř nevyčerpatelná. Zajímavé
jsou například portréty alegorií čtyřech ctností. Jsou propracované do posledního detailu gest a
atributů, jsou velmi konkrétní a lidské.
V této chvíli také začínáme restaurovat spodní část kostela, tedy boční oltáře. Tam nás čeká
skutečně tvrdá práce s fragmenty dochovanými i navždy ztracenými díky mnoha rekonstrukcím
související také se vzlínající vlhkostí. Po umytí těchto oltářů se ukázalo, že jsou do výšky cca 4 – 5
metrů v originálu nedochované. Navíc jsou zde velmi často použity nereverzibilní (neodstranitelné
přemalby). Část oltáře na severní stěně před presbytářem musela být odstraněna z důvodů
prostoupení žlutým barvivem a nesourodým nepůvodním rozpadajícím se podkladovým materiálem.
Zdá se, že tu ještě v nedávné době bylo taženo vedení audio techniky ozvučení kostela (přes malbu).
Vysprávky v tomto místě již jsou vyzrálé a nijak neohrožují budoucí rekonstrukci. Rekonstrukce
probíhají pomocí šablon vytvořených podle protilehlého oltáře.
V kostele se teplota udržuje stále na 21°C u stropu 23°C, takže nástup časného podzimu zde není
znát a tak se těšíme dobré pracovní pohodě. Pro jistotu jsme však zavřeli větrací okna.
Pavel Novák akademický malíř, restaurátor
Akce v měsíci září
18. 9. 2013

Zahájení kurzu tanečních – mládež + dospělí

21. 9. 2013

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

21. 9. 2013

SDH – poslední posezení u hasičské zbrojnice

21. 9. 2013

9. Prajzská pouť do Rud u Ratibořic

23. 9. 2013

Zahájení kurzu angličtiny – pokročilí

17.30 – 19.00 hod.

24. 9. 2013

Zahájení kurzu angličtiny – začátečníci

17.30 – 19.00 hod.

19.00 hod.
8.00 – 13.00 hod.
15.00 hod.
9.00 hod.
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Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů připravuje na sobotu 21. 9. 2013 od 15.00 hodin poslední posezení u
hasičské zbrojnice v letošním roce. Budou připravené opékané makrely, bramboráky, další dobroty,
také něco pro děti. Rovněž bude připraveno občerstvení pro dospělé i děti. Akce se uskuteční za
každého počasí. Na vaši návštěvu se těší hasiči.
Strassenfest na ul. Bolatické
Poslední srpnová sobota patřila v Bohuslavicích ulici Bolatické. Konala se tam již devátá,
v naší obci velmi oblíbená uliční slavnost – Strassenfest. Už dlouho před tím probíhala příprava.
Organizaci slavnosti si vzala na starost Karolina Babicová s Ondřejem Koslowským. Uskutečnilo se
několik schůzek, na kterých se plánovalo a domlouvalo čím spoluobčany a hosty pohostit a zabavit.
Přípravy vyvrcholily v pátek, kdy se zdobila celá ulice, připravovaly se stánky, stany a posezení a
hospodyně často s celou rodinou, ale i přáteli vařily, pekly a chystaly další občerstvení.
V sobotu odpoledne se na ul. Zahradní, která byla pořadatelem loňského Strassenfestu seřadil
průvod „zahrádkářů“ se starostou obce, který putoval za doprovodu harmonikářky Jany Heisigové
kolem kulturního domu a kostela na ulici Bolatickou. Po slavnostním přivítání za přítomnosti
velkého počtu spoluobčanů a hostů, odemknutí ulice putovním klíčem a cyklojízdou starosty a p.
Kocurové byla pouliční slavnost zahájena.
Návštěvníci si mohli vybírat z velkého množství připravených kulinářských specialit a
nápojů. Byla připravena bohatá tombola. Na své si přišly i děti, pro které byly nachystány
nafukovací atrakce, zábavné hry a soutěže. Velkému zájmu se těšila prohlídka vystavené
zemědělské techniky.
Všichni hosté a návštěvníci nešetřili slovy chvály pro hostitele bydlící na Bolatické ulici.
Strassenfest splnil očekávání i cíl, pro který je pořádán. Umožnil pohostit spoluobčany a hosty „u
sebe doma“ a poskytl příležitost k neformálnímu setkání. Vzpomínalo se na radostné a méně
radostné chvíle v životě, řešily se důležité i méně důležité věci, spokojeni byli jak hosté, tak
hostitelé.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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2. 9. 2013 otevíráme novou kancelář
ČMSS v Dolním Benešově
Výhody stavebního spoření
- roční výnos z vkladů až 3,15%
- státní podpora až 2000 Kč ročně
- efektivní zhodnocení vkladů se státní
podporou až 5,86% ročně

Výhody úvěru ze stavebního spoření
- úroková sazba již od 2,95 %
- splatnost úvěru až 30 let
- úvěr bez zajištění a bez příjmu až do 500.000 Kč
- možnost kdykoli splatit úvěr zdarma
- možnost odepsat zaplacené úroku z úvěru
od daňového základu

Kontakty: Kancelář ČMSS

Opavská 152
747 22 Dolní Benešov

otevírací doba: PONDĚLÍ

Tel. č.: 725 812 148 – Gabriela Biegonová
722 214 915 – Ludmila Slaná

9.00 – 12.00

13.00 – 17.00

ÚTERÝ

9.00 – 12.00

13.00 – 17.00

STŘEDA

9.00 – 12.00

13.00 – 17.00

ČTVRTEK

9.00 – 12.00

13.00 – 17.00

PÁTEK

9.00 – 12.00

13.00 – 16.00
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SENIOŘI JSOU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ VÍTÁNÍ
Senioři Moravskoslezského kraje mohou i letos od září navštěvovat
některý z programů Univerzity třetího věku (U3V), který pro ně
připravilo Centrum dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské
univerzity v Ostravě

Proč se nesetkávat se svými vrstevníky po dva semestry (48 hod.) na půdě univerzity v Ostravě?
Proč se nedozvědět hodně nového a zajímavého? Proč neobdržet přímo z rukou děkana osvědčení o
úspěšném absolvování na malé slavnosti?
Právě pro Vás jsme připravili nové 2 programy:
1) Vývoj anglické architektury a hudby + Česká hudba minulosti a přítomnosti (2 semestry po
24 hod., za 1200,-)
2) Anglický jazyk pro chronické začátečníky (2 semestry po 24 hod., za 1200,-)
Přihlaste se do konce srpna na Centru dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty, F. Šrámka 3,
Ostrava – Mariánské Hory tel.: 597 092 698 nebo e-mailu: marie.marek@osu.cz
TĚŠÍME SE NA VÁS.

Senior klub
Dne 29. 8. 2013 se sešli u chaty myslivců senioři při
opékání párků. I přesto, že zrovna začalo pršet, tak
nikoho neodradilo vzít sebou párky a ostatní pochutiny a
jít opékat. Počasí se naštěstí umoudřilo, dokonce vysvitlo
i sluníčko, a tak i přes docela špatný začátek byl průběh
perfektní. Párky se opékaly, víno se popíjelo, koláčky se
pojídaly a zábava byla vynikající. Jako vždy se i tohoto
setkání zúčastnilo hodně seniorů, kteří si měli o čem
povídat.

Zavzpomínali jak na prožité letošní prázdniny, léto
a na zážitky ze svých dovolených. Bylo toho hodně
o čem si měli povídat a také zhodnotili to, že i
dnešní setkání bylo takovou, dá se říct, tečkou za
prázdninami i pro ně. Díky organizátorkám za
přípravu a zdárný průběh celé akce. Všichni se těší
na další setkání našeho klubu.
Erich Dominik
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MTB maraton Životské hory
Dne 17. 8. 2013 se jel 5. ročník MTB maratonu
Životské hory pod názvem Životské hory. Slunečné a
parné počasí a také oblíbené tratě opět přilákaly okolo
400 bikerú do Dolních Životic poměřit své síly.
Za vysokých teplot, které již od brzce ranních hodin
atakovaly tropickou třicítku se závodníci potili již při
čekání na startovní výstřel, ale naštěstí byla na trase i
místa, kde se dalo před spalujícím horkem alespoň v
rámci možností schovat.
Jako první odstartovala dlouhá trať. Mezi účastníky
závodu na trati dlouhé 50 km (ve skutečnosti 58km) s
převýšením cca 1200 metrů se na startovní pole postavil také náš bývalý občan Tomáš Riedel.
Jako lídr závodu byl na této trati Honza Hruška (účastník Tour de France) a loňský vítěz Martin
Haman, který do závodu nastupoval jako obhájce loňského vítězství. Papírové předpoklady se
potvrdily a vítězem se stal Honza Hruška. Náš účastník Tomáš Riedel byl celkově devadesátý a v
kategorii do 39 let čtyřicátý čtvrtý (255 startujících).
Na krátké trati (30 km) měla naše obec zastoupení hned pěti účastníků a to v kategorii Junioři 3 účastníci a Muži do 49 let - 1 účastník a Muži 50 a více let - 1 účastník.
Velkým úspěchem bylo umístění v juniorech u Ondřeje Miky, který skončil na třetím místě a
také skvěle zajel jeho brácha a mimochodem nejmladší účastník závodu Lukáš Mika.
Závod provázelo také zpestření v podobě průjezdu říčkou Hvozdnicí a dále průjezdem kolem
Slavkovského rybníka a přírodní rezervací Hvozdnice. Po zdolání náročného výjezdu mezi 12,5 km
a 14,5 km čekalo závodníky dlouhé pozvolné stoupání až na nejvyšší metu 510 m.n.m která byla na
25 km a pak již následoval sjezd až do cíle závodu s druhým a závěrečným průjezdem přes říčku
Hvozdnicí.
Na této trati se celkem nastoupalo cca 350 metrů.
Závod ve výsledcích:
50 Km
Muži Tomáš Riedel
celkově 90 místo; v kategorii 19 -35 let 44 místo; čas 3:06:18 hod.;
celkový počet startujících 255
30 Km
Junioři Ondřej Mika
celkově 23 místo; v kategorii Junioři 3 místo; čas 1:13:09 hod.;
celkový počet startujících 135
Honza Janoš
celkově 30 místo; v kategorii Junioři 5 místo; čas 1:15:55 hod.;
celkový počet startujících 135
Lukáš Mika
celkově 126 místo; v kategorii Junioři 16 místo; čas 2:01:54 hod.;
celkový počet startujících 135
Muži
Jiří Klišť
celkově 73 místo; v kategorii do 49let 47 místo; čas 1:24:51 hod.;
celkový počet startujících 135
Miroslav Riedel celkově 47 místo; v kategorii nad 50 let 7 místo; čas 1:20:03 hod.;
celkový počet startujících 135
Všem účastníkům hodně zdaru do dalších aktivit na horském kole a mnoho kilometrů bez nehod.
Odkaz : www.mtbzivotskehory.cz
Miroslav Riedel
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Řádky ze sportu
Řádky z fotbalu
V srpnu se nám naplno rozběhla nová sezona kopané. „A mužstvo“ bude
stejně jako v loňské sezoně nastupovat v 1. B třídě krajské fotbalové soutěže.
,,A“
Naše „A mužstvo“ zajíždělo na úvodní utkání k nováčkovi soutěže do Václavovic. Zápas
jsme bohužel kvůli častým chybám v rozehrávce nezvládli a odvezli jsme si porážku 4:1. O jedinou
vstřelenou branku se postaral Tomáš Kretek.
Spravit náladu sobě, ale také divákům jsme chtěli hned v dalším utkání, kdy jsme doma
přivítali hráče Tj Klimkovice. Začátek utkání se nám bohužel nepovedl a v 17 minutě jsme po
nařízeném pokutovém kopu prohrávali 0:1. Na štěstí se nám skóre podařilo 3 góly Tomáše Kretka
otočit. V závěru již soupeř jen upravil výsledek na konečných 3:2.
Další zápas nás čekal v Hati. Kde se nám postavil místní Tj Sokol Hať. I ve třetím zápase se
nám nepodařilo vstřelit první branku a museli jsme dotahovat vedení soupeře. To se povedlo, když
z přímého kopu vyrovnal Martin Sebrala. Další branka už nepadla. Se soupeřem jsme si tak rozdělili
body po výsledku 1:1.
TJ Sokol Václavovice – SK Bohuslavice 4:1 (3:0)
SK Bohuslavice – TJ Klimkovice 3:2 (1:1)
TJ Sokol Hať – SK Bohuslavice 1:1 (1:1)
,,B”
„B mužstvo“ stejně jako první tým hrál své 1. mistrovské utkání venku. Konkrétně
v Komárově, kde jsme sice vedli již 0:3, ale následně jsme doplatili na fyzickou nepřipravenost a
v závěru utkání zcela odpadli. Bohužel se ale hraje 90 minut a v závěru jsme byli rádi za remízový
výsledek 3:3.
Domácí zápas jsme sehráli o týden později s B týmem Bolatic. Dovolím si říci, že se hrál
zajímavý fotbal za krásného dne. Utkání se přelévalo na obě strany, ale nakonec jsme museli sklonit
hlavy před soupeřem po výsledku 3:4.
K dalšímu utkání jsme zajížděli k soupeři do Sudic. Nedokázali jsme ze sebe setřást
nervozitu. Poprvé jsme se v zápase vůbec neprosadili a prohráli 4:0.
FK Komárov – SK Bohuslavice B 3:3 (0:1)
SK Bohuslavice B – FK Bolatice B 3:4 (2:1)
Sokol Sudice – SK Bohuslavice B 4:0 (2:0)
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Dorost
Dorostenci zahájili novou sezonu pohárovými zápasy. V prvním duelu na ně čekal soupeř
z Píště. Zápas měl jasný průběh a skončil rozdílem třídy, kdy naši dorostenci nasázeli domácím 10
branek a postoupili hladce do dalšího kola 0:10. Tam na ně ovšem čekal tvrdší oříšek a to tým
Strahovic, momentálně hrající o dvě soutěže výše. Dorostenci jim ovšem byli důstojným soupeřem a
podlehli jim těsně 0:1.
Své 1. mistrovské utkání podzimní části sezony sehráli na hřišti Vřesiny, kde zvítězili 0:14.
Slavia Píšť – SK Bohuslavice 0:10
SK Bohuslavice - SK Meteor Strahovice 0:1
TJ Vřesina – SK Bohuslavice 0:14
Dorostenci mají letos velmi silný ročník a je dobře, že někteří z nich se již zkoušejí prosadit v
,,dospělém fotbale”, vypomáhají B týmu a sbírají tak cenné zkušenosti.
Žáci
I naši žáci již vstoupili do bojů o body. Nejdříve brali ve svém úvodním domácím utkaní bod
se Slavkovem po remíze 2:2. Další týden jeli ke svému utkání do Větřkovic, kde ovšem prohráli 6:3.
SK Bohuslavice – Sokol Slavkov 2:2
Dubina Větřkovice – SK Bohuslavice 6:3
Veškeré aktuální informace najdete také na webových stránkách: http://www.skbohuslavice.cz/
nebo http://www.fotbal.cz
Dále bychom chtěli oznámit všem mladým zájemcům o fotbal a jejich rodičům, že i jim vychází
SK vstříc a organizuje jejich přípravu. Tréninky mini žáků se konají vždy v pondělí od 17 hodin na
hřišti SK. Věřte, že k fotbalu není potřeba nic víc než chuť si zahrát a pobavit se při tom. Pokud by
měl někdo zájem o další informace, ať neváhá a ptá se na e-mailu: Idominik@seznam.cz

Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás pozval na domácí utkání našich mužstev. Vaše podpora
nás vždy potěší.
Před rokem jsme začali na hřišti SK Bohuslavice s opravou parketu a vybudování krytého
posezení s krbem. Tato velmi náročná akce, jak po stránce pracovní tak finanční dospěla do svého
konce. Rádi bychom poděkovali všem, kteří přispěli svou prací na vybudování tohoto díla. Nezbývá
než vyzkoušet, zda všechno funguje, tak jak má.
Vážení spoluobčané, SK Bohuslavice a Casino Vás zvou k posezení u krbu a hudby v sobotu 14.
září 2013 od 17.00 hod. na hřiště SK Bohuslavice. Občerstvení bude zajištěno. Těšíme se na Vaši
návštěvu.
Ivo Dominik
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Náboženský život – historie kostelů (17).
Posledním kostelem, který během našeho
putování navštívíme, bude kostel v Ludgeřovicích. Ke
kostelu patřily další tři obce, a sice Koblov, Petřkovice
a Markvartovice. Ludgeřovice měly kostel, ale neměly
samostatnou farnost. Kostel byl spravován farářem
v Hlučíně. Na přelomu 19. a 20. století se ke kostelu
v Ludgeřovicích hlásilo asi 5000 farníků. Starý kostel
byl malý, nevyhovující a bohoslužby se konaly jen
občas. Vedli je kaplani z Hlučína. Jinak museli věřící
docházet do Hlučína.
Tento stav se pochopitelně věřícím nelíbil a tak již koncem 19. století začali usilovat o
samostatnou farnost. Mělo to však ještě jeden háček, u kostela nebyla fara. Když situace natolik
dozrála, začalo se se stavbou farního komplexu v roce 1902. Projektantem a stavitelem byl
benešovský podnikatel Josef Holuscha. Odvážné dílo bylo hotovo již za rok a v říjnu se na
novou faru nastěhoval hlučínský kaplan P. Alois Bitta spolu s kooperátorem Johanem
Kozelkem. Kostelní majetek byl také nezanedbatelný. Patřily k němu polnosti o výměře 9 ha, les
o výměře 90 ha, malá louka a zahrada.
Po mnoha intervencích byla filiální farnost dekretem arcibiskupského komisaře v Ketři
(dnes v Polsku) povýšena na samostatnou farnost. Do funkce prvního faráře byl uveden
olomouckým arcibiskupským vikářem Weinlichem dne 28. října 1903 tehdejší kaplan P.Alois
Bitta, rodák z Benešova. Slavnostní instalace se konala ve starém kostele téhož dne.
O výstavbě nového, většího kostela se začalo usilovat již v roce 1887. A že již tehdy
nebylo jednoduché získat povolení ke stavbě svědčí to, že se stavbou se začalo až v příštím
století, až se daly dohromady všechny požadované doklady včetně stavebního plánu. Stavba
byla projednána a schválena až 12. 4. 1906 na mimořádném zasedání na Obecním úřadě za
přítomnosti kostelní rady. Stavba byla zahájena 25. 6. 1906. Vlastní stavba kostela trvala
pouhých 17 měsíců. Stavba byla zadána staviteli Holuschovi, který předložil projekt a
předpokládaný rozpočet. O finanční pokrytí nákladů se podělili baron Rotschild, různé nadace a
hlavní podíl kryla farnost ze sbírek a dobrovolných darů. Na stavbě pracovalo přes 300 dělníků,
kteří nezaháleli a již 18. 11. 1907 předávali hrubou stavbu. Stavba si vyžádala okolo 550 000
marek a vnitřní vybavení 450 000 marek.
Kostel je postaven v novogotickém stylu, fasáda i vnitřní zdivo je z režných cihel jen
vyspárované bez omítky. Velkolepá stavba tak byla připravena k posvěcení, které provedl dne
18. 11. 1907 olomoucký světící biskup ThDr. Karel Wisnar a kostel byl zasvěcen svatému
Mikuláši.
Na věž kostela byly v témže roce zavěšeny čtyři zvony z toho dva ze starého kostela. Pátý
zvon pak věnoval kostelu farář P. Alois Bitta. Po dostavbě nového kostela byl starý zbourán.
Hospodářský areál (stodola, chlévy apod.) byl po revoluci přestavěn na domov pro
handykepované a jeho součástí jsou i chráněné dílny. Provozovatelem domova je Charita
Hlučín.
Celý objekt kostela a fary je situován u hlavní silnice do Ostravy a je tudíž dobře
dostupný. Svým vzhledem a mohutností je nápadný a jistě stojí za to se tam někdy podívat.
Udělejte tak a obdivujte dílo lidských rukou, které má sloužit k oslavě našeho Boha a k chvilce
tichého rozjímání.
Leo Dominik, kronikář obce
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci září 2013
Birtková Alena
Štefek Valter
Štefek Jan
Skovajsová Gertruda
Vitásková Jana
Breuer Josef
Dominiková Růžena
Fojtík Max
Dominik Alois
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.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. 249, září 2013 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. září 2013.
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