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Vážení spoluobčané,
hlavní událostí uplynulého měsíce října
byly volby do Sněmovny. Po sečtení všech hlasů
postoupilo do Sněmovny 7 politických stran a
hnutí. ČSSD sice podle očekávání zvítězila, ale
s celkově nižším počtem hlasů i procent oproti
posledním volbám. Tato skutečnost vyvolala
uvnitř strany rozkol, který má za následek
odložení rozhodnutí prezidenta pověřit lídra
strany sestavením nové vlády. Politická situace
se velmi komplikuje, neřeší se důležité věci a je
ohroženo schválení rozpočtu pro příští rok.
Prezident využívá situaci k posílení svého vlivu
a prodlužuje se mandát jim jmenované dočasné
vlády. Výraznou prohru zaznamenala ODS a
SPOZ. Zklamaní a nerozhodnutí občané, kteří
nedali své hlasy tradičním levicovým ani
pravicovým stranám, upřednostnili nová hnutí, o
kterých se mnoho neví. Opět se tak zopakovala
situace, že politici budou hledat složitě a
zdlouhavě cestu pro vyřešení starých i nových
problémů napříč politickým spektrem. Cílem by
však neměl být vlastní osobní prospěch nebo
lobing ve prospěch některých skupin, ale
spokojenost většiny obyvatel a rozvoj
společnosti. Ve volbách zaznamenal výrazný
úspěch kolega a přítel Mgr. Herbert Pavera,
starosta sousedních Bolatic a předseda Sdružení
obcí Hlučínska, který ziskem preferenčních
hlasů postoupil do Sněmovny. Je to výrazný
úspěch i pro celé Hlučínsko, které bude mít ve
Sněmovně také svůj hlas. Kolegovi Herbertovi
přeji v jeho náročném poslání hodně úspěchů.
A jak dopadly volby u nás v obci? Už v
prezidentských volbách jsme se výrazně odlišili
od většiny obcí a měst v okrese tím, že u nás
v obci vyhrál Karel Schwarzenberg (tři obce
okresu Opava). Naše obec je tentokrát jediná
v okrese Opava, ale možná i v kraji a asi i
ojedinělá v celostátním měřítku, kde zvítězila
KDU-ČSL.
ostatních obcích a městech okresu
[ZadejteVtext.]
i kraje zvítězila výrazně ČSSD a jen výjimečně
ANO, TOP 09 nebo KSČM.

V říjnu jsme si mohli užívat krásné počasí s
nadprůměrnými i rekordními teplotami a několika
dny babího léta. Podle předpovědi můžeme očekávat
příjemné teplé počasí i v první polovině listopadu.
Týden před krmášem dokončil akademický
malíř Novák se svým týmem restaurování fresek
v našem kostele. Po sundání lešení a úklidu byla
sloužena děkovná mše svatá za účastí kněží
Kazimíra Buby, Lumíra Tkáče, Davida Kantora a
Petera Keraka. Po mši, ve které děkovali Kazimír
Buba a Lumír Tkáč i za dožitá životní jubilea,
následovala přednáška s besedou o obnově fresek a
společná oslava s pohoštěním na sále kulturního
domu. Příští týden na krmáš se uskutečnil krásný
koncert
sólistky
Slezského
divadla
Olgy
Procházkové s varhanním doprovodem Františka
Šmída. A další neděli to byl koncert souboru
Paprsky. Náš kostel se tak po dlouhé době, kdy
v něm bylo lešení, stal krásnou koncertní síní.
V říjnu nás reprezentovala schola na tradičním
setkání schol Hlučínska ve Strahovicích a chrámový
sbor na setkání chrámových sborů v Píšti.
V sobotu patřila obřadní síň obecního domu
našim nejmenším. Na tradiční vítání nových
občánků do společenství občanů naší obce přišli
rodiče se svými narozenými dětmi. Ve dvou kolech
jsme přivítali celkem 22 dětí. Rodiče byli po
podepsání do pamětních knih odměněni finanční
hotovostí a dárky. Příznivci tance a dobré zábavy
využili pozvání dobrovolných hasičů na Jiřinkový
bál.
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V neděli 10. 11. 2013 vás srdečně zvu do sálu kulturního domu na divadelní představení
ŠAMU ze Štítiny s názvem „Rodina je základ státu“. Soubor ŠAMU (Štítinská akademie múzických
umění) už u nás měl několik vynikajících představení a v posledních letech získal několik prvenství
amatérských divadelních souborů.
Příznivci rocku jsou zváni v sobotu 16. 11. 2013 na další Rockobití. Sobota 23. 11. 2013
bude patřit tanečníkům, kteří budou mít na sále kulturního domu slavnostní závěrečnou tanečního
kurzu.
Poslední sobota a první neděle v prosinci bude patřit našim perníkářům a pernikářkám, kteří
už pilně připravují výstavu na téma „Nebe, peklo, ráj“.
Děkuji všem pořadatelům a těším se společně s nimi na vzájemné setkání.
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Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice měla na svém 35. jednání dne 14. 10. 2013
následující program:
Zahájení
Kontrola usnesení
Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 09/2013, daňové výnosy
Rozpočtové opatření č. 6/2013
Rozhodnutí o poskytnutí dotace a schválení návrhu smlouvy o poskytnutí dotace na projekt
„Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění“
6. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a schválení návrhu smlouvy na projekt Snižování prašnosti
v obci Bohuslavice (nákup samosběrného zametacího vozu na čištění chodníků a komunikací)
7. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, podmínky rozhodnutí, registrace a prohlášení příjemce
k financování projektu „Zpracování Územního plánu obce Bohuslavice“
8. Žádost o přemístění kontejnerů na sběr druhotných surovin za samoobsluhou u Kafárně,
vzhledem k prodloužení donášky bude hledáno a posuzováno alternativní řešení
9. Protinávrh na rozdělení pozemků parc. č. 1702/1, 1701/3, 1701/6
10. Stavby
 Návrh Územního plánu Bohuslavice, projednání v komisi, připomínky a návrhy,
 Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů vytápění,
dokončení stavby, vícepráce, méněpráce, dodatek SOD,
 Posouzení možnosti získání dotace na zateplení hasičské zbrojnice, další možnosti získání
dotací na rok 2014,
11. Zrušení dalších naplánovaných prací spojených s údržbou a opravou komunikací a
připravovaných projektů z důvodu průběžného nedostatku finančních prostředků
12. Organizační věci:
1. Program jednání obecního zastupitelstva dne 24. 10. 2013 v 18 hod.
2. Zajištění voleb do Parlamentu ČR
3. ZŠ a MŠ Bohuslavice, den otevřených dveří dne 31. 10. 2013, mimořádná odměna ředitelce
4. Pronájem bytu v Kilovni, projednání žádostí, odložení rozhodnutí, výzva na doplnění
5. Vypovězení smlouvy o podmínkách kopání hrobů na veřejném pohřebišti s Jiřím
Ječmínkem a uzavření nové smlouvy s Marcelem Dornou a Kamilem Halfarem
6. Převod hrobového místa na Davida Vitáska
7. Změna přednosti v jízdě na křižovatce ulic Polní-Záhumenní-Kozmická, zajištění přednosti
v jízdě vodorovným dopravním značením
8. Dějiny obce Bohuslavice
9. Vyhodnocení kulturních akcí za 09 a připravované akce
13. Diskuse:
14. Studie rozšíření hřbitova, projednání v komisi místního rozvoje, vystavení vizualizace
pro veřejnost na webových stránkách obce
15. Příprava rozpočtu na rok 2014
16. Návrh na instalaci cvičebních a posilovacích prvků pro seniory, výběr míst
17. Třídění druhotných odpadů (plasty, sklo, papír, elektro, oblečení) nepořádek na
hřbitově a v místech kontejnerových hnízd
1.
2.
3.
4.
5.
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Z jednání obecního zastupitelstva
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 21. zasedání
Dne 24. 10. 2013 přijalo následující usnesení:
26/21
Za ověřovatele zápisu z 21. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice byli zvoleni Ing. Magdalena
Birtková a Mgr. Gabriela Prchalová a za členy návrhové komise Ing. Marie Poštulková, Robert
Lasák a Mgr. Pavel Dominik.
a)

Program 21. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice:
1. Zahájení, určení komise pro návrh usnesení, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu 21. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice.
3. Kontrola usnesení.
4. Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 09/2013, daňové příjmy.
5. Rozpočtové opatření č. 6/2013.
6. Investiční výstavba a projekty:
a) Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice
b) Snižování prašnosti v obci Bohuslavice – dodávka samosběrného vozu
c) Separace bioodpadů v obci Bohuslavice - dodávka komposterů
d) Zrušení výběrového řízení na „Rekonstrukci chodníků II. etapa“ a dalších prací
7. Územní plán obce Bohuslavice.
8. Návrh investiční výstavby v roce 2014.
9. Dotace spolkům a organizacím v obci.
10. Návrh rozpočtu na rok 2014.
11. Vyhodnocení nabídek na tisk a vazbu knihy Dějiny obce Bohuslavice, zhotovení
kalendáře na rok 2014.
12. Různé, diskuze.
13. Usnesení.
14. Závěr.

b) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – IX. 2013. Celkové příjmy za 01 09/2013 činily 15.489.491,14 Kč, přenesená daňová povinnost DPH 115.841,93 Kč. Zůstatek
z roku 2012 byl 7.522.098,67 Kč a čerpaný úvěr ve výši 5.000.000,- Kč. Celkové příjmy vč.
financování za 01 - 09/2013 činily 28.127.431,74 Kč. Celkové výdaje za 01- 09/2013 činily
25.378.466,13 Kč. Peněžní zůstatek k 31.9. 2013 byl ve výši 2.748.965,61 Kč, z této částky
činil zůstatek na běžném účtu 1.637.304,23 Kč, na účtu za domovní odpad 32.964,00 Kč, na
spořícím účtu UniCredit 879.868,86 Kč a na účtu u ČNB 198.828,52 Kč.
c) Rozpočtové opatření č. 6/2013.
d) Dodatek č. 1 k SOD s firmou VHH Thermont, rozsah víceprací a méněprací.
e) Vyhodnocení nabídek na tisk a vazbu knihy Dějiny obce Bohuslavice, zhotovení kalendáře na
rok 2014.
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Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo přijato ukládací usnesení.
Den otevřených dveří ZŠ a MŠ Bohuslavice 31. 10. 2013.
Informace o jednání o návrhu nového Územního plánu Bohuslavice.
Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice.
Snižování prašnosti v obci Bohuslavice – dodávka zametacího vozu Egholm.
Separace bioodpadů v obci Bohuslavice dodávka komposterů.
Zrušení výběrového řízení na „Rekonstrukci chodníků II. etapa“ a dalších prací.
Územní plán obce Bohuslavice.
Návrh investiční výstavby v roce 2014.
Dotace spolkům a organizacím v obci.
Návrh rozpočtu na rok 2014.

Důležité informace
Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdroje
vytápění.
Ve čtvrtek 31. 10. 2013 se uskutečnilo v rámci Dne otevřených dveří ZŠ a MŠ Bohuslavice
za přítomnosti výrobního ředitele hlavního dodavatele VHH Thermont Troubelice Ing. Riedla
seznámení veřejnosti s dokončenou stavbou „Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Bohuslavice
vč. výměny zdroje vytápění“ a posvěcení díla p. farářem Kazimírem Bubou.
Pro připomenutí uvádím základní informace o škole. Stavba základní školy byla zahájena 1.
6. 1963. Investiční náklady činily u základní školy 3.301.498,- Kč a MŠ 2. 299.268,- Kč. Škola byla
slavnostně otevřena 29. srpna 1964, vyučovat se začalo 1. září 1964, v lavicích deseti tříd tehdy
zasedlo 269 žáků, prvním ředitelem školy byl p. Jiří Vacula. Mateřská škola byla uvedena do
provozu v srpnu 1966. V souvislosti s nárůstem počtu dětí bylo v letech 1979 – 1981 provedeno
rozšíření a nástavba pavilónu U1.
Základní škola a mateřská škola v Bohuslavicích, příspěvková organizace s odloučeným
pracovištěm Závada je v naší obci významnou organizací, místem, kde se každodenně schází
všechny děti předškolního i školního věku, naše budoucí generace. V letošním roce navštěvuje MŠ
56 dětí, a od 1. 1. 2014 dalších 14 dětí, odloučené pracoviště v Závadě navštěvuje 22 dětí a základní
školu 183 dětí z Bohuslavic a Závady. Je i významným zaměstnavatelem a poskytovatelem služeb
pro občany obce. Ve škole pracuje 36 pedagogů a provozních zaměstnanců a vaří se denně 400
obědů.
Tak jak se doba téměř 50 let podepisuje na každém z nás, zanechala svou stopu i na
rozsáhlém areálu a objektech školy. Postupně s přibývajícími léty bylo nutné do areálu investovat
finanční prostředky. První větší investicí byla plynofikace a rekonstrukce rozvodů. Dále byly
pavilóny U1 a SU opatřeny sedlovými střechami, rekonstruovala se kuchyň vč. zázemí, sociální
zařízení, vybudovala se počítačová učebna, víceúčelové hřiště a dětské hřiště pro školní družinu, a
postupně byl vybaven interiér školy novým nábytkem a pomůckami.
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Výsledky energetického auditu, nárůst cen energií, špatný stav střech, oken, celková vnější
sešlost areálu i možnost využití dotací v období 2007 – 2013 byly podnětem pro vypracování
projektové dokumentace na „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ Bohuslavice vč.
výměny zdroje vytápění“. Po dvou neúspěšných žádostech o dotaci bylo dohodnuto s firmou Energy
Benefit Centre z Brna přepracování projektové dokumentace a energetického auditu na podmínky
výzvy a vypracování další žádosti o dotaci, která už byla úspěšná. Následovalo vypracování
projektové dokumentace pro realizaci a veřejnou soutěž na dodavatele. Po vyhodnocení
předložených nabídek byla uzavřena SOD s firmou VHH Thermont Troubelice. Stavba byla
zahájena 22. 4. 2013 předáním staveniště. S vedením školy byl dohodnut harmonogram postupu
s postupným uvolňováním prostor ke stavebním pracím a jejich vrácení do školního provozu. Na
realizaci stavebních prací na objektu MŠ byly jen 4 týdny. K rozsáhlým stavebním pracím na všech
objektech školy přibylo v době nejvyšší rozpracovanosti stavby neočekávané odstranění havárie
vzdutých podlah v přízemí objektu U2. Stavba byla i přesto dokončena a protokolárně předána
v dohodnutém termínu 23. 8. 2013. Po tomto termínu byly ještě postupně odstraňovány drobné vady
a nedodělky, které nebránily bezpečnému užívání.
Zároveň s touto velkou stavbou proběhly ještě dvě menší akce. V objektu MŠ byly provedeny
stavební úpravy pro navýšení kapacity o jedno oddělení a dále ještě zrealizováno nové dětské hřiště
pro naše nejmenší děti, na které jsme rovněž získali dotaci.
Celkové investiční náklady na stavbu dosáhly částky 22. 450 tis. Kč, z toho dotace činí
přibližně polovinu vynaložených nákladů. V této částce jsou započítány náklady na odstranění
vzdutých podlah ve výši 576 tis. Kč a dodatečné stavební a montážní práce ve výši 302 tis. Kč.
Náklady na navýšení kapacity MŠ dosáhly 267 tis. Kč a nové dětské hřiště 553 tis. Kč přičemž
dotace na toto hřiště činila 387 tis. Kč. Rozsáhlá investiční činnost měla za následek rovněž
navýšení provozních výdajů školy z původních 2.150 tis. Kč na 2.550 tis. Kč, které byly plně
pokryty z rozpočtu obce. Hodnota majetku ZŠ a MŠ Bohuslavice v současné době přesahuje částku
50. mil. Kč.
Letošní velká investice do školního areálu podstatným způsobem zlepšila estetický vzhled a
stavebnětechnický stav všech objektů, zlepšila podmínky pobytu dětí, učitelů a zaměstnanců ve
škole. Zateplení objektů a instalace plynových tepelných čerpadel by měly přinést úsporu spotřeby
plynu téměř na polovinu a tím i souvisejících nákladů na vytápění. Rovněž by měla přispět ke
snížení provozních nákladů na opravy.
Aby nám krásná škola vydržela co nejdéle, musí všechny děti, učitelé a zaměstnanci školy o
svěřený majetek co nejlépe pečovat a udržovat. Vyzývám všechny, aby se ke společnému majetku
chovali jako ke svému vlastnímu.
Děkuji zástupcům hlavního dodavatele VHH Thermont Troubelice a všem subdodavatelům
za provedené dílo. Děkuji také všem dětem, paní ředitelce Mgr. Prchalové, učitelům, školníkovi a
všem zaměstnancům školy za obětavost při opakovaném stěhování a úklidu. Dále děkuji
zaměstnancům obce a obecního úřadu za pomoc na stavbě a potřebnou součinnost při vyřizování a
administraci všech záležitostí souvisejících se stavbou a členům rady a zastupitelstva za podporu
stavby.
Separace bioodpadů v obci Bohuslavice
V druhé polovině října byly dodány a následně rozdány na základě smlouvy o výpůjčce
občanům kompostéry. Kompostéry jsou občanům zapůjčeny na období 5 let a pak přejdou do jejich
vlastnictví. Obdrželi je všichni, kteří odevzdali vyplněné dotazníky a tím se zúčastnili shora
uvedeného projektu dotovaného z Operačního programu životního prostředí a Státního fondu
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životního prostředí. Využíváním kompostérů by mělo dojít k výraznému snížení biologické složky
komunálního odpadu, která končila zbytečně na skládkách komunálního odpadu. Aby se dosáhlo co
nejlepších výsledků kompostování, byly všem majitelům předány s kompostéry příručky ke
kompostování. V průběhu listopadu se rovněž uskuteční přednáška na téma kompostování
s besedou, na kterou vás co nejsrdečněji zvu. Přesný termín bude včas oznámen. Pokud by o
kompostování projevili zájem další majitelé zahrad u rodinných domků, prosíme, nahlaste se na
obecním úřadě. V případě většího množství žadatelů projednáme v radě obce možnost vypracování
žádosti o dotaci v dalším kole výzvy.
Ing. Kurt Kocián
Oznámení
Oznamujeme občanům, důchodcům, kteří žijí osaměle v rodinném domku, že dle Cenového
výměru obce Bohuslavice č. 1/2013 i v letošním roce vrátí Obec těmto občanům ½ ceny popelnice
na jejich požádání. Podmínkou je zaplacení popelnice za r. 2013 a předložení dokladu o zaplacení.
Pokud občané, kterých se to týká, ještě nepožádali o vrácení ½ poplatku, je možné tak učinit do 30.
11. 2013. Poplatek se vrací v hotovosti na pokladně obecního úřadu.
Oznámení hřbitov
Obec Bohuslavice jako správce hřbitova se obrací na občany, aby udržovali čistotu a pořádek
na hřbitově. Zvláště žádáme, aby i na hřbitově byl řádně tříděn odpad do popelnicových nádob a
nebyly vhazovány plasty, vyhořelé svíčky apod. do smetníku, který je určen na zeleň a to pouze ze
hřbitova.
Dále žádáme nájemce hrobů, aby i po uložení uren do hrobů na místním hřbitově nahlásili
tuto skutečnost na obecní úřad, neboť údaje o zemřelých (i zpopelněných) jsou zapisovány do
hřbitovní knihy.
Děkujeme za pochopení.
Karla Krupová
Informace k placení záloh vodného a stočného v listopadu
V měsíci květnu obdržela každá domácnost do poštovní schránky platební kalendář, kde je
uveden rozpis záloh na vodné a stočné pro letošní rok. Nyní se blíží období plateb další zálohy,
která je splatná do 30. 11. 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 je uveden na platebním kalendáři. Při výpočtu zálohy se
vycházelo z loňské spotřeby vody u jednotlivých odběrných míst.
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.
Vyzýváme občany, kteří v letošním roce ještě neplatili zálohu, aby tak učinili v listopadu, do
těchto domácností bude znovu zaslán platební kalendář.
Jana Janošová, tel. 553 659 064
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Komunitní plánování v Hlučíně a na Hlučínsku
Historie a současnost
Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit bylo v Hlučíně započato v roce
2005. Rada města Hlučína na své 71. schůzi, konané 20. 6. 2005, rozhodla o zahájení příprav
projektu „Komunitní plán pro město Hlučín“, na který se podařilo získat prostředky z dotace.
Prvními partnery pro město v komunitním plánování byla Charita Hlučín a Svaz tělesně postižených
ČR, místní organizace Hlučín.
Postupně byly oslovovány další organizace i jednotlivci z řad poskytovatelů, uživatelů a
zadavatelů sociálních služeb a byla vytvořena řídící skupina a 4 pracovní skupiny zaměřené na
seniory, zdravotně postižené občany, rodinu, děti a mládež a na osoby ohrožené sociální exkluzí.
Tyto skupiny se podílely na přípravě prvního strategického dokumentu pro oblast sociálních služeb
a souvisejících aktivit. Výsledkem byl Komunitní plán pro město Hlučín na období let 2006 až
2009.
V průběhu realizace výše uvedeného plánu, v roce 2008 vznikla myšlenka zapojit do procesu
plánování sociálních služeb také obce správního obvodu města Hlučína. Jedním z hlavních důvodů
byla snaha vytvořit síť dostupných, kvalitních sociálních služeb na Hlučínsku. Všechny obce
mikroregionu se do společného plánování připojily a od 1. 1. 2010 bylo tedy oficiálně zahájeno
komunitní plánování pro Svazek obcí. Byl schválen Střednědobý plán sociálních služeb a
souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2010 – 2013. Následně byly vytvořeny a realizovány dva
dvouleté akční plány obsahující konkrétní aktivity a reagující na změny v sociální oblasti.
Obce také přistoupily na systém spolupodílnictví na procesu plánování. Každoročně se
stanovuje rozpočet, který zahrnuje výdaje na proces plánování. V případě potřeby se obce na
rozpočtu finančně podílejí příspěvkem adekvátním počtu obyvatel obce. Z rozpočtu byla v průběhu
realizace plánu např. financována akce „Den sociálních služeb a zdraví“.
Sdružení obcí Hlučínska
V tomto sdružení, které vzniklo v roce 1998, se nachází 27 obcí, které spadají do historické
oblasti Hlučínska. Se sdružením také spolupracují, i když ne jako členové, Petřkovice, Lhotka,
Hošťálkovice a Malé Hoštice, které, ač jsou městskými částmi (Ostrava, Opava), historicky patří do
oblasti Hlučínska.
Analýza regionu
Svazek obcí mikroregionu Hlučínska
Oblast Hlučínsko-východ (tedy část bližší k Ostravě) se sdružila do Svazku obcí
mikroregionu Hlučínska (dále Svazek obcí), které zahrnuje celý správní obvod města Hlučín,
celkem tedy 15 obcí s více než 40 tisíci obyvatel. Svazek vznikl v roce 2002 a jeho sídlem je
Hlučín. Stejně jako západní region se obce spojily především za účelem užší spolupráce, koordinace
projektů a prosazování společných zájmů.
Do roku 2007 byly členy také obce Bolatice a Chuchelná, ty však z tohoto svazku vystoupily
a připojily se ke Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko – západ. Do tohoto svazku patří také obce
Dobroslavice a Děhylov, které nejsou členy Sdružení obcí Hlučínska, ale patří do správního obvodu
města Hlučín.
Jako jedno z opatření Integrované strategie rozvoje Hlučínska v prioritní ose 3 – Lidské
zdroje, sociální a bytová infrastruktura – byl označen rozvoj sociálních služeb v obcích a i z tohoto
důvodu obce z části Hlučínsko-východ přistoupily ke společnému plánování rozvoje sociálních
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služeb a souvisejících aktivit, jehož cílem je zajistit dostupnost sociálních služeb ve všech obcích
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska.
Zástupci obcí, kteří tvoří Radu mikroregionu, jsou zároveň členy Řídící skupiny pro
komunitní plánování.
Obyvatelstvo
Celkový počet obyvatel v regionu Hlučínsko-východ činí 40 224. V území se nacházejí dvě
města, Hlučín (14 049 obyvatel) a Dolní Benešov (4 167 obyvatel) a 13 obcí. 1 Ve dvou městech tak
žije 45% všech obyvatel regionu. Hlučínsko vykazuje poměrně vyšší míru hustoty osídlení než je
celkový průměr v kraji. Výhodou je blízkost statutárních měst Ostrava a Opava, které jsou snadno
dostupné jak z hlediska pracovních příležitostí, tak z hlediska možnosti využívat tamní služby.
Přehled věkové struktury obyvatel je znázorněn v tabulce č. 1.
Obcí s největším podílem obyvatel ve věku 0 – 14 let jsou Darkovice, tato věková skupina
zde představuje 16,7 % z celkového počtu obyvatel. Další obce, ve kterých přesahuje podíl dětí přes
16 %, jsou Bohuslavice, Vřesina a Závada. Největší podíl obyvatel nad 65 let má obec Děhylov,
18,7 %. Vysoký podíl této věkové skupiny mají také Ludgeřovice (18,1 %) a Hlučín (17,9 %).
Tab. č. 1 Počet obyvatel obcí dle věku
Počet obyvatel k 31. 12. 2012
Obec

v tom ve věku
celkem
0–14

podíl v %

65+

podíl v %

662

90

13,6

108

16,3

Bohuslavice

1 668

276

16,5

213

12,8

Darkovice

1 340

224

16,7

192

14,3

Děhylov

678

98

14,5

127

18,7

Dobroslavice

737

109

14,8

126

17,1

Dolní Benešov

4 167

562

13,5

670

16,1

Hať

2 571

364

14,2

378

14,7

14 049

2 023

14,4

2 513

17,9

Kozmice

1 868

268

14,3

305

16,3

Ludgeřovice

4 753

664

14,0

861

18,1

Markvartovice

1 918

302

15,7

268

14,0

Píšť

2 098

295

14,1

318

15,2

Šilheřovice

1 596

247

15,5

225

14,1

Vřesina

1 537

250

16,3

204

13,3

Závada

582

94

16,2

78

13,4

40 224 5 866

14,6

6 586

16,4

Bělá

Hlučín

Celkem

Zdroj: ČSÚ, k 31. 12. 2012
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Národnostní struktura, dle posledního Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 (dále již jen
sčítání), je následující - z tehdejších 39 465 obyvatel se 28 327 přihlásilo k české, moravské nebo
slezské národnosti. Nejpočetnější národnostní menšinou jsou Slováci (311 obyvatel), dále Němci
(87 obyvatel) a až poté následují Poláci.
Pro náboženskou strukturu je charakteristické, že je zde velký počet obyvatel hlásících se
k římskokatolické církvi. Nicméně oproti minulému sčítání z roku 2001 tento počet významně
poklesl, zatímco v roce 2001 se k této církvi hlásilo 27 439 obyvatel, v roce 2011 to bylo již jen
12 456. Velký počet obyvatel vyznání neuvedl. Pro srovnání v minulém sčítání z roku 2001
neuvedlo pouze 2 562 obyvatel vyznání, ve sčítání z roku 2011 to již bylo 17 292.
Tab. č. 2 Složení obyvatel podle vyznání 2011

Obyvatelstvo
celkem

Obyvatelstvo podle náboženské víry:
věřící - nehlásící se k žádné církvi ani náboženské
společnosti

abs.

v tom

%

muži

ženy

2 569

6,5

1 293

1 276

14 200

36

6 416

7 784

Církev adventistů sedmého dne

31

0,1

9

22

Církev československá husitská

32

0,1

12

20

12 456

31,6

5 590

6 866

Českobratrská církev evangelická

33

0,1

15

18

Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

61

0,2

29

32

7

0

3

4

12

0

9

3

3

0

2

1

5 401

13,7

2 890

2 511

17 292

43,8

8 606

8 686

věřící - hlásící se k církvi, náboženské společnosti
z toho:

Církev římskokatolická

Pravoslavná církev v českých zemích
Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Starokatolická církev v ČR
bez náboženské víry
neuvedeno
Zdoj: SLDB 2011
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Klub rodičů Bublina a Obec Bohuslavice si vás dovoluje srdečně pozvat na

BAZAR
DĚTSKÉHO ZBOŽÍ, OBLEČENÍ A HRAČEK
v sobotu 09. 11. 2013 od 14.00 do 17.00 hod
v KD Bohuslavice

Milí rodiče, máte doma nepotřebné oblečení, hračky,
sportovní a jiné zboží po vašich dětech, které rádi prodáte?
Či naopak pro vaše děti tyto věci potřebujete a nechcete kupovat nové?
Pak využijte této příležitosti a přijďte se za námi podívat, nakoupit, případně se občerstvit.
Zájemci o prodejní místo kontaktujte Michaelu Maškovou, tel: 602 555 429,
email: misa.maskova@seznam.cz nejpozději do 08.11.2013.
Každý prodávající si bude za vstupní poplatek 30,- Kč prodávat své zboží samostatně.
Součástí poplatku bude skromné občerstvení.
Zůstatek výtěžku akce bude určen pro potřeby ZŠ Bohuslavice.
Bazar je pořádán pouze pro soukromé osoby, nikoliv pro osoby podnikající v oboru bazarového
zboží.

Inzerce
Prodám dětský kočárek, trojkombinace, béžové barvy, používaný 6. měsíců.
Autosedačku s nánožníkem, barva modro-béžová, manšestrový fusák – barva hnědá.
Postýlku bez matrace, vše po jednom dítěti.
Prodám malou lednici a malý mražák.
Prodám zimní pneumatiky 185/65R/15 i s diskem, velmi dobrý stav, málo používané,
původní cena 11.000,- Kč, nyní 6.000,- Kč. tel: 732 125 262.
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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/.
Informace Základní školy a mateřské školy Bohuslavice

„Malí mezi velkými“
V pondělí 14. 10 2013 v rámci Projektu STAGE 14 žáci 7. a 8.
třídy navštívili SPŠ STAVEBNÍ v Opavě. Pro žáky byl připraven
nabitý program. Nejdříve je paní ředitelka seznámila s prací
žáků školy. Poté se žáci seznámili s obory stavebnictví a
geodézie a katastru nemovitostí. V rámci připraveného
programu pracovali na počítači v programu ArchiCAD, ve
kterém architekti navrhují budovy. Žáci si vytvořili domeček
včetně jeho vybavení. Po malém občerstvení pokračovali dále
pracovat v geodetickém programu, kde si vytvářeli vrstevnice,
které
slouží
profesionálním
geodetům
k vytváření
geometrických plánů a katastrálních map. Toto dopoledne bylo
velmi poučné a zajímavé. O dalších aktivitách v projektu STAGE
14 vás budeme informovat příště.
Mgr. Karla Poštulková
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Exkurze do Arboreta
V pátek 18. října se holky z 8. třídy zúčastnily exkurze do Arboreta – Nového Dvora, v rámci
předmětu Člověk a svět práce. Vyjely jsme ráno po druhé vyučovací hodině a jely vlakem z Dolního
Benešova do Opavy, poté autobusem do Stěbořic, kde se Arboretum nachází. Po Arboretu byly
rozmístěny vydlabané a nazdobené dýně, jelikož se blíží Halloween. Obdivovaly jsme, co se dá
z dýně vyřezat a pokračovaly dál. Cestou jsme poznávaly různé keře, stromy i květiny, sbíraly
nádherně zbarvené podzimní listí, doma vylisovaly a použijeme na výrobu podzimních obrazů
z listí. Zároveň jsme se i hodně nasmály. Cestou zpět nesměla chybět zastávka v obchodním centru
Breda, kde jsme si zašly do kina. Domů jsme přijely kolem šesti hodin večer. I když bylo chladno,
všem se v Arboretu líbilo.
Karolína Juhová
Školní družina
Letošní pouštění draků a pečení bramborových
placků jsme s dětmi naplánovali na 4. 10. 2013. Bylo
to krásné sluneční podzimní odpoledne, kde
s pomocí většího větříku naši draci létali do
nejvyšších oblak. Od některých draků to byl poslední
let a některé draky děti rozmotávaly ještě doma. To
nám ale na radosti neubralo, ba naopak.
Pak jsme se
s dětmi
přesunuli do
prostor
cvičné
kuchyně, kde jsme společně s rodiči pekli bramborové
placky. Děti pozvaly své rodiče a rodinné příslušníky, se
kterými si užily společné pracovní chvíle. Odměnou pro
všechny byly nejen voňavé a chutné bramborové placky,
ale i krásně strávené odpoledne.
Jménem dětí i svým bych chtěla poděkovat rodičům, že si udělali čas a strávili ho se svými dětmi
trochu jinak. Odměnou jim byly radostné úsměvy dětí.
V pondělí 7. 10. 2013 jsme s dětmi navštívili
Obecní dům, kde jsme společně s místní knihovnou
měli podzimní tvoření. Děti si přinesly přírodniny a
z odpadového materiálu (starý papír) jsme vyráběli
krásné Podzimníčky. Pomocí vypichovací techniky
jsme vytvořili obrazce na hliníkové folii a z té jsme pak
poskládali lampióny. Samotný výsledek děti uvidí až za
tmy, při zapálení svíčky. O to kouzelnější překvapení to
pro děti bude.
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Chtěla bych poděkovat paní Marii Mikové za krásnou spolupráci a panu starostovi Ing. Kurtu
Kociánovi za umožnění těchto činností v prostorách Obecního domu.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD
Knihovna
V pondělí 11. 11. 2013 bude knihovna společně se školní družinou péct perníky, které pak budou
použity na výstavu „Kouzlo a vůně perníku“, knihovna bude v tento den uzavřena.
Prosím všechny čtenáře knihovny, kteří nemají zaplacen poplatek za r. 2013, aby jej uhradili
v místní knihovně nejpozději do konce měsíce listopadu. Děkuji.
Marie Miková
Akce v měsíci listopadu
6. 11. 2013

OÚ – pečení perníků – kroužek včelařů + knihovna

9. 11. 2013

KD sál – Klub rodičů Bublina – Bazar dětského oblečení a hraček

10. 11. 2013

KD sál - DS Šamu Štítina „ Rodina je základ státu“

11. 11. 2013

ZŠ školní kuchyně – pečení perníků – školní družina + knihovna

16. 11. 2013

KD sál – Rockobití

23. 11. 2013

KD sál – Taneční KOLONA

30. 11.-1. 12. 2013

KD sál – „Kouzlo a vůně perníku“

Řádky ze sportu
Řádky z fotbalu
Dobrý den, všem příznivcům fotbalu v Bohuslavicích. Jak jste se mohli dozvědět v minulém
vydání obecního zpravodaje, září tomuto sportu v naší obci přálo. To v měsíci nedávno skončeném
se nám vůbec nedařilo a naše mužstva zabředla do výsledkové krize.
,,A“
První náznak problému nastal ve Velké Polomi. Kde i přes herní převahu v prvním poločase
jsme nedokázali rozvlnit síť soupeřovy branky. To náš soupeŕ byl tím, kdo skóroval a to hned
dvakrát prakticky z ničeho. V druhém poločase se nám podařilo náskok snížit, ale místo zvýšení
tlaku a ohrožení domácí branky, nás domácí doslova dorazili brankou, která následovala chvíli po
naší korekci.
Světlou výjimkou bylo domácí utkání s FC Ostrava Jih, kterou možná znáte pod starším
názvem Nová Huť. Zápas jsme drželi až na jeden moment ve své režii. Někteří mohli namítat, že
kdyby za stavu 2:0 hosté vstřelili kontaktní branku, mohlo utkání dopadnout jinak, ale to je jen to
známé ,,kdyby“. Utkání jsme zvládli výsledkem 4:1 a dostali se na první příčku tabulky.
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Roli lídra jsme měli jet potvrdit do Darkoviček. V prvním poločase se nic zajímavého nedělo
a bylo vidět, že trenér domácích se na nás dobře připravil. Rozhodujícími se stalo prvních deset
minut druhého dějství, kdy domácí během dvou minut vstřelili dvě branky. Tím získali potřebný
náskok a stáhli se do obrany. Naši hráči se snažili srovnat, vytáhli hru, což dalo prostor rychlým
brejkům soupeře. Těm se ještě podařilo zvýšit náskok na rozdíl tří branek. V závěru, ještě typicky
z přímého kopu korigoval Martin Sebrala, ale vzápětí nám soupeř oplatil stejnou mincí. Zápas
skončil 4:1 pro domácí.
Napravit naše zaváhání, jsme chtěli doma se Šilheřovicemi. Snažili jsme se držet míč na
svých kopačkách a vytvářet si šance, ty jsme ovšem nedokázali proměnit. A tak se dostala řada na
trpělivého soupeře, ten využil chyb v naší obraně a o poločase vedl už o dvě branky. V druhé půli se
nám podařilo sice dotáhnout na rozdíl jediné branky. Naše naděje na dobrý výsledek ovšem vzali za
své, když hosté přidali ještě další dvě branky. A tak jsme zase odcházeli poraženi jednoznačným
rozdílem.
To samé jsme nechtěli dopustit v dalším utkání, tentokrát v Darkovicích. Po tom co nás
postihly zranění či absence, jsme nastoupili v pozměněné sestavě. A to bylo znát, nesehranost a
špatná forma se naplno ukázali. Sice jsme dokázali odpovědět na jednobrankové vedení. Ale pák nás
domácí naprosto rozebrali a polevili až za výsledku 5:1. Nám už se jen v závěru podařilo vstřelit
ještě dvě branky, ale to bylo na body opravdu málo. A tak jsme po třetí v řadě, odešli vysoko
poraženi.
TJ Velká Polom - SK Bohuslavice 3:1 (2:0)
SK Bohuslavice - FC Ostrava Jih 4:1 (1:0)
FK Darkovičky - SK Bohuslavice 4:1 (0:0)
SK Bohuslavice - TJ Sokol Šilheřovice 1:4 (0:2)
TJ Darkovice

- SK Bohuslavice 5:3 (2:0)

,,B“
Dá se říci, že i B tým se svezl na stejné vlně, za což mluví dosažené výsledky. První utkání
ve Strahovicích jsme sice ještě zvládli a zvítězili nejtěsnějším rozdílem.
O týden později přijel k utkání soupeř z Píště. A i když jsme měli šancí ke vstřelení branky
bezpočet, byl to soupeř, kdo se nakonec radoval z výhry.
Asi nejhorší utkání dosavadní sezony, jsme sehráli na hřišti Chlebičova. Odkud jsme si
odvezli ostudný osmi brankový debakl. Kdy soupeř skóroval prakticky z každé druhé akce a po
ostudném výkonu jsme si nic jiného než vysokou prohru nezasloužili.
Následoval týden volna a poté další venkovní utkání v Dobroslavicích. Mužstvo doplatilo na
kolidující termín s utkáním A mužstva a po bezzubém výkonu si odvezlo, dá se říci, že pro náš klub
typický výsledek 4:1.
SK Meteor Strahovice - SK Bohuslavice 0:1
SK Bohuslavice

- TJ Slávia Píšť 1:2

SK Viktorie Chlebičov - SK Bohuslavice 8:0
TJ Sokol Dobroslavice - SK Bohuslavice 4:1
Ivo Dominik
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Náboženský život - Svátosti
Drazí farníci, vážení spoluobčané,
na těchto stránkách skončil cyklus o historii kostelů, kterými nás provázel p. Leo Dominik. Rád
bych navázal dalším duchovním tématem. Chtěl bych se věnovat oblasti, která je mnohým velice
blízká a přitom často tak vzdálená, a to jsou svátosti. Se svátostmi se setkávají nejenom pravidelní
návštěvníci našich bohoslužeb, ale i ostatní občané při různých příležitostech (křty, svatby,
slavnosti, pohřby, svátky). Proto jsem se rozhodl zprostředkovat vám touto cestou základní
informace týkající se svátostného života. Budu se snažit stručně přiblížit každou svátost, její
teologickou a duchovní stránku, ale také podmínky přijetí, jak je určuje Katechismus katolické
církve a církevní právo. Věřím, že pro mnohé to bude obohacením v jejich duchovním životě. Pro
ty, kteří nejsou aktivními křesťany tyto řádky můžou posloužit k získání základních informací.
Svátosti jsou viditelná znamení Boží lásky – tak je definuje katechismus. Lidé potřebují viditelná
znamení. Jak například uvěřit, že jsme milováni, když nedostaneme žádné znamení lásky, i kdyby to
měl být jen úsměv? Proto dává Bůh věřícím viditelná znamení své lásky. Skrze ně přijímáme plnost
božského života. Tento život duše se rozvíjí podobně jako život tělesný. Křest je zrození, biřmování
je dozrávání, eucharistie je potrava, svátost pokání (zpověď) je lék, svátost nemocných je léčebná
kůra. Svátostí kněžství se dostává Božímu lidu vedení a svátostí manželství pomoci při společném
životě.
Znamení může být dvojího druhu, informativní a měnící. Informativní nás informují o dané
skutečnosti, která ale není závislá na tomto znamení. Např. když jedeme autem a vidíme značku
zatáčka, tak získáváme informaci o zatáčce na silnici. Pokud tam ale tato značka nebude, zatáčka
tam i tak zůstane. Naopak znamení měnící další průběh události mění. Např. když přijdu na úřad,
hezky pozdravím, usměju se, zdvořile předložím svou žádost, tak se náš rozhovor bude rozvíjet
jinak, než kdybych nepozdravil, zlostně oslovil úředníci a domáhal se vyřízení mé záležitosti. Tato
znamení (pozdrav, úsměv, zdvořilost) ovlivní další rozhovor – proto znamení měnící.
Svátosti jsou znamení měnící, protože mění náš další život a vztah k Bohu. Bohužel, někteří lidé je
mylně vnímají jako znamení informativní – informují je pouze o dané skutečnosti např. svátky,
výročí, narození dítěte apod.
Svátosti ustanovil Ježíš Kristus. Každá svátost se skládá se dvou složek: viditelné znamení (např.
voda u křtu, chleba a víno u eucharistie…) a neviditelné milosti (u křtu se člověk stává Božím
dítětem, z chleba a vína se stává Ježíšovo tělo a krev).
Svátosti slouží ke svatosti tj. k tomu, abychom se stávali lepšími lidmi a přibližovali se Bohu.
Udělovatelé svátostí jsou biskup a kněz. Jáhen může udělovat svátost křtu a vést obřad manželství.
Snad tento úvod a pozvání k lepšímu pochopení podstaty svátostí, kterými nás Bůh obdarovává,
obohatí a promění náš život.
P. Kazimír Buba, farář
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci listopadu 2013
Dihel Arnošt
Hruška Hubert
Kocurová Anna
Krištofová Renata
Špakovská Marie Breuerová Hildegarda
Děkánková Anna Liška Norbert
Heisigová Anna
Nováček Josef
Krieblová Anastázie
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
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