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Vážení spoluobčané,
jsem rád, že vás můžu i v tomto zpravodaji
informovat o úspěších
ších našich mladých spoluobčanů
spoluob
a výborné prezentaci naší obce. Na jaře
ja se vedle
tradičních sportů rozeběhly
hly i závody ve voltiži. Za
Jezdecký klub Voltiž Albertovec závodí v kategorii
junior z našíí obce Gabriela Vitásková a do
seniorské kategorie letos postoupila Veronika
Lischková. Na tuzemských závodech v Lysé nad
Labem, Frenštátě pod Radhoštěm
m a Tlumačově
Tluma
obsadili ve svých kategoriích první místa a na
mezinárodní úrovni v italské Fossalta di
Portogruaro
togruaro obsadila Veronika Lischková krásné
druhé místo. Pokud byste chtěli
ěli vidět
vid umění
Gabriely Vitáskové a Veroniky Lischkové na
vlastní oči bude příležitost hned na začátku
zač
května.
JK Voltiž Albertovec pořádá
ádá jezdecké závody ve
svém areálu v sobotu 10. 5. 2014.
Významného sportovního úspěchu
úsp
také
dosáhli naši mladí florbalisté Vojta Kocur a Jakub
Kocur, kteří jako hráčii S.K. P.E.M.A. Opava byli
úspěšní
šní ve finále play up druhé ligy a postoupili
přes silné týmy Chomutova a Českých
eských Budějovic
Bud
do 1. celostátní ligy florbalu.
Do 1. ligy také postoupilo z 2. ligy druhé
družstvo stolních tenistů TJ Ostrava KST. Největší
Nejv
zásluhu na tomto postupu má hráč č. 1 tohoto týmu
náš mladý spoluobčan Patrik Klos.
Prvního května
tna uplyne deset let od našeho
vstupu do Evropské Unie. Za toto období se ve
vztahu k Evropské Unii projevily typicky naše
české vlastnosti. Přii vstupu jsme si vyjednali celou
řadu výjímek a na období 2007-2013
2013 částkou
č
téměř
osmdesát tisíc Kč na občana nejvyšší podíl dotací
ze všech členských zemí. Místo abychom společně
spole
co nejvíce usilovali o další rozvoj a přicházeli
p
s
nápady a vizemi, zařadili
adili jsme se ke
k kritikům.
Skandály s plýtváním evropských peněz
peně jsou jen
špičkou ledovce naší české
eské neschopnosti využít
možnosti, jež nabízí Evropská unie. Naše republika
se za deset let přiblížila v hrubém domácím
produktu k celoevropskému průměru
ěru o pouhé 3
procenta,
[Zadejte kdežto
text.] např.. Polsko o 16 a Slovensko o
19 procent.

Květnové
tnové volby do Evropského parlamentu
nám dávají možnost zvolit nové zástupce, kteří
kte
by měli dobřee spolupracovat a snažit se lépe
využít možnosti, které nám i v novém
plánovacím období 2014 – 2020 Evropská unie
dává. Vyzývám vás, přijďte
p
k volbám. Svou
neúčastí
astí dáváte hlas těm,
tě
které byste zásadně
nevolili.
Po začlenění
ění Krymu do Ruské federace
vznikly další nepokoje v místech s výraznějším
počtem
tem rusky mluvících obyvatel, zejména na
jihovýchodě Ukrajiny. Ozbrojené síly Ukrajiny
byly uvedeny doo stavu plné bojové pohotovosti.
Dochází k bojovým střetům
střet
znepřátelených stran,
přibývají
ibývají mrtví a zraně
zranění. USA a EU reagovaly
uvalením sankcí na ruské a krymské
představitele.
edstavitele. Situace je velmi nejistá a
nepřehledná.
ehledná. Politická jednání zatím nepřinášejí
nep
žádná konečná řešení.
Všechny akce, připravované
p
na měsíc
duben, byly úspěšné.
ěšné. Rekordní účast
ú
na
šachovém turnaji, tradiční
tradič Velikonoce s nedělní
diskotékou, velká účast
čast seniorů
senior na tradičním
jarním setkání i pálení čarodějnic
č
svědčí o dobré,
zodpovědné přípravěě pořadatelů
po
i zájmu vás
spoluobčanů na společném setkání a pobavení.
Vyslovuji poděkování
ěkování zaměstnancům
zam
obce,
pracovníkům přijatým
ijatým na veřejněprospěšné
ve
práce
i vedení, učitelům,
m, zaměstnancům
zam
a dětem ve
škole, kteří v rámci Dne Země
Zem uklidili veřejná
prostranství,
ství, školní areál a příjezdové
p
komunikace do obce. Dále děkuji
d
za jarní úklid
domů,, zahrad i svého nejbližšího okolí všem
aktivním spoluobčanům.
ům.
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Celoobecní úklid byl zakončen
zakonč sobotním sběrem
rem velkoobjemového a nebezpe
nebezpečného odpadu.
Děkuji všem, kteří dbají o pořádek
řádek a čistotu
istotu nejen na vlastních pozemcích, ale udržují i své okolí.
Jsou vzorem a příkladem
íkladem spoluobčanům,
spoluobč m, kterým pravidelný úklid a tím zlepšení vzhl
vzhledu naší obce
nic neříká.
Pranostika sice říká:
íká: „Duben, za kamny ještě
ješt budem“. Ale letos to úpln
úplně neplatilo. V noci a
ráno nás provázely mlhy a teploty místy kolem mrazu, odpoledne se teploty šplhaly k příjemné
dvacítce a nejprve ojediněle
le a ve druhé polovině měsíce častěji přišla
išla i tolik potřebná
pot
vláha. Na
prvního máje a začátek května
tna vyst
vystřídá teplé počasí ochlazení a déšť,, na horách i sníh.
sní Všichni si
přejeme,
ejeme, abychom se v nejkrásně
nejkrásnějším měsíci v roce mohli těšit z probuzené rozkvetlé přírody.
p
Kulturní akce v květnu
tnu zahájí dobrovolní hasi
hasiči v sobotu 3. 5. 2014 v areálu hasičské
zbrojnice opékáním makrel. Ve čtvrtek 8. 5. 2014 pořádá
po ádá Volejbalový klub Bagr na školním hhřišti
volejbalový turnaj smíšených družstev. Druhou květnovou
kv
neděli
li 11. 5. 2014 osla
oslavíme v sále
kulturního domu Den Matek kulturním vystoupením žáků
žák základní školy pod vedením svých
učitelů. Od neděle
le 11. 5. bude až do pátku 16. 5. umíst
umístěna v obřadní
adní síni obecního domu výstava
panenek. Pátek 23. 5. a sobota 24. 5. bude obřadní
ob
síň obecního
ho domu vyhrazena volbám do
Evropského parlamentu. V pátek 30. 5. oslaví svůj
sv dětský den děti mateřské
řské školy se svými rodi
rodiči.
Milé maminky, babičky
ky a prababičky,
prababi
k vašemu krásnému svátku „Dni matek“, který se
oslavuje druhou květnovou neděli,
ěli, vám přeji hodně lásky, radosti a spokojenosti. A všem ostatním,
osta
nechť vám rozkvetlý máj, měsíc
síc lásky,
lásky přinese hodně radosti, optimismu a pohody. Ing. Kurt Kocián

Obec Bohuslavice srdečně
srde
zve velké i malé návštěvníky
vníky
na originální výstavu panenek
pane
v háčkovaných
kovaných šatech.
Výstava pro milovníky ručních
ru ních prací, panenek, historie bude
otev
otevřena
u příležitosti Dne matek
v neděli
li 11. 5. 2014 od 16.30 hod. v obřadní
adní místnosti
Obecního domu a potrvá celý týden až do pátku 16. 5. 2014
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Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice na svém 40. jednání dne 14. 4. 2014
zabývala následujícím programem:
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Schválení závěrečného účtu obce Bohuslavice a účetní uzávěrky za rok 2013
4. Návrh závěrečného účtu a účetní uzávěrky Sdružení obcí Hlučínska za rok 2013, 21. jednání Sněmu
starostů 17. 4. 2014
5. Návrh závěrečného účtu a účetní uzávěrky Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko za rok 2013,
informace z jednání Sněmu starostů ze dne 26. 3. 2014
6. Neuhrazené pohledávky obce
7. Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za 01 – 03/2014, daňové příjmy za 01 – 03/2014, návrh
rozpočtového opatření č. 2/2014
8. Návrh kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 920/7 a 920/13, k. ú. Bohuslavice u Hlučína
9. Nová smlouva s firmou EKO-KOM o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
10. Návrh smlouvy o zajištění péče o toulavé psy
11. Návrh licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
12. Schválení nájemní smlouvy na pronájem hospodářské budovy Daniele Ostrákové
13. Schválení smlouvy o věcném břemenu, přípojka elektro – Vojta Kocur
14. Schválení podání žádosti o dotace na projekty „Snížení energetické náročnosti objektu kulturního
domu v obci Bohuslavice“ a „Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice v obci
Bohuslavice, plná moc k zastupování firmě Energy Benefit Centre, příkazní smlouvy č. 04-14-104,
04-14-105 a 04-14-107
15. Schválení podání žádosti o dotaci na rekonstrukci hasičského auta CAS 32 Tatra 815
16. Schválení podání žádosti o dotaci na obnovu zeleně v areálu ZŠ a MŠ Bohuslavice
17. Příprava voleb do Evropského parlamentu, počet členů obecního zastupitelstva v období 2014 - 2020
18. Schválení Směrnice Rady obce č. 1/2014 k platovým poměrům ředitele příspěvkové organizace,
návrh zásad pro poskytování odměn ředitele příspěvkové organizace
19. Stavby
 Rekonstrukce chodníků a vjezdů, projektová dokumentace, výběrové řízení
 Obnova zeleně v obci Bohuslavice, nástup na realizaci
 Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdrojů vytápění, zamítavé
vyjádření soudního znalce k podání soudní žaloby, úspory plynu 31. 3. 2014
 Oprava břehu Bohuslavického potoku na ul. Družstevní, žádost o rekonstrukci příjezdového mostku
k parcele 111/1, posouzení nabídky na realizaci, vyžádání dalších nabídek
Projektová dokumentace
 Předání čistopisu Studie přírodě blízkých protipovodňových opatření
 Projednání zadání Územního plánu obce Závada 25. 3. – 24. 4. 2014
20. Organizační věci:
• Přihláška obce do soutěže Vesnice roku - neschváleno
• Přihláška do Svazu měst a obcí ČR - neschváleno
• Převod hrobů č. 216 a 339 z Edeltraudy Blokšové na Milana Vitáska
• Nahrazení člena kulturní komise p. Rudolfa Ostárka p. Karlem Ostárkem. Poděkování p. Rudolfu
Ostárkovi za činnost člena kulturní komise a sboru pro občanské záležitosti
• Den sociálních služeb v Hlučíně 30. 5. 2014
• Žádost o finanční příspěvek na zorganizování mezinárodní vojenské historické ukázky neschváleno
21. Diskuse:
• Provést kontrolu uchycení lapačů sněhu a odvětrávacích hlavic na objektu MŠ
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Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém 24. zasedání
dne 23. 4. 2014 přijalo následující usnesení:
Návrhová komise ve složení: Eliška Šimoníková, Ing. Magdalena Birtková a Mgr. Pavel Dominik
konstatuje, že na dnešním 24. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 11 členů obecního
zastupitelstva.
Řádně omluveni: Jan Manusch, Bc. Andrea Matýsková, Ing. Marie Poštulková, Antonín Štefek
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni:Mgr. Dagmar Fojtíková, Leo Vitásek
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová

Zastupitelstvo obce Bohuslavice
schválilo usnesení č.:
29/24
a) Za členy návrhové komise Elišku Šimoníkovou, Ing. Magdalenu Birtkovou a Mgr. Pavla
Dominika a Mgr. Dagmar Fojtíkovou a Leo Vitáska za ověřovatele zápisu z 24. zasedání
zastupitelstva obce Bohuslavice.
b) Navržený program 24. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
c) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – III. 2014. Celkové příjmy za 01 03/2014 činily 5.057.613,95Kč, přenesená daňová povinnost DPH 4.129,02 Kč. Zůstatek
z roku 2013 byl 2.568.822,86 Kč. Celkové příjmy za 01- 03/2014 vč. zůstatku z roku 2013
činily 7.630.565,83Kč. Celkové výdaje za 01- 03/2013 činily 3.280.532,51 Kč. Peněžní
zůstatek k 31. 3. 2014 byl ve výši 4.350.033,32 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném
účtu 3.872.403,77 Kč, na účtu za domovní odpad 14.743,00 Kč a na účtu u ČNB
462.886,55Kč.
d) Rozpočtové opatření č. 2 bez výhrad.
e) Účetní závěrku obce Bohuslavice sestavenou k 31. 12. 2013.
f) Závěrečný účet obce Bohuslavice za rok 2013 bez výhrad.
g) Prodej pozemků parc. č. 920/7 k. ú. Bohuslavice u Hlučína o výměře 646 m2 a parc. č. 920/13
k. ú. Bohuslavice u Hlučína o výměře 323 m2 a kupní smlouvu mezi Opavicí a. s. a obcí
Bohuslavice.
h) Smlouvu mezi firmou EKO – KOM a obcí Bohuslavice o zajištění zpětného odběru a využití
odpadu z obalů.
i) Rozhodnutí o zastavení vymáhání úhrady škody ve výši 576.352,- Kč vč. DPH za odstranění
vzdutých podlah při realizaci stavby „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ
Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění“ u firmy VHH THERMONT s. r. o., 783 83
Troubelice 352. Schváleno na základě doporučení soudního znalce
j) Výběrové řízení na dodavatele „Opravy komunikací a chodníků na ulici Opavská II“, úseky
2,4,6,8 a vjezd a uzavření smlouvy o dílo s firmou STAVIA – silniční stavby, a. s. Ostrava
Kunčičky, Střádalů 631/47, 718 00 Ostrava, IČ 258 64 092. Cena díla činí 2.481.365,40 Kč
bez DPH, doba realizace – červen – srpen 2014
k) Výběrové řízení na dodavatele zakázky „Dům služeb Bohuslavice – výměna oken“ a
uzavření smlouvy o dílo s firmou AD-MARSTAVBY, s. r. o., Ostravská 277, 735 51
Bohumín, IČ 277 97 937. Cena díla činí 59.897,- Kč bez DPH, doba realizace červen 2014
l) Pověření rady obce Bohuslavice schválit Smlouvu o dílo na „Opravu břehu Bohuslavického
potoku na ul. Družstevní.“
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m) Pověření rady obce Bohuslavice schválit Smlouvu o dílo na instalaci venkovního Fitness
zařízení.
n) Pověření rady obce Bohuslavice schválit Smlouvu o dílo na obnovu pomníku Johanna
Rothera, zakladatele hřbitova.
o) Příkazní smlouvu s firmou Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 na
zpracování energetického auditu, energetického štítku, projektových podkladů a zpracování a
podání žádosti o dotaci na projekt „Kulturní dům Bohuslavice zateplení objektu a výměna
oken“ a plnou moc firmě Benefit Energy Centre k zastupování obce Bohuslavice ve všech
jednáních a záležitostech, doplňování či upravování žádosti o poskytnutí podpory a
k předávání a přebírání písemností vztahujících se k výše uvedenému projektu.
p) Příkazní smlouvu s firmou Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 na
zpracování energetického auditu, energetického štítku, projektových podkladů a zpracování a
podání žádosti o dotaci na projekt „Snížení energetické náročnosti objektu hasičské zbrojnice
v obci Bohuslavice“ a plnou moc firmě Benefit Energy Centre k zastupování obce
Bohuslavice ve všech jednáních a záležitostech, doplňování či upravování žádosti o
poskytnutí podpory a k předávání a přebírání písemností vztahujících se k výše uvedenému
projektu
q) Příkazní smlouvu s firmou Energy Benefit Centre, Křenova 438/3, 162 00 Praha na kontrolu
a doplnění dokumentace zadávacího řízení na výměnu oken v hasičské zbrojnici a kontrolu a
doplnění dokumentace zadávacího řízení na zateplení kulturního domu v souladu
s požadavky Státního fondu životního prostředí a legislativy Ministerstva místního rozvoje.
r) Záměr koupě pozemků na propojení parcely č. 2465 k. ú. Bohuslavice u Hlučína, která
vznikla realizací komplexních pozemkových úprav, s komunikací Chuchelnickou dle
vypracovaného návrhu schváleného prodávajícími a dotčenými stranami.
s) Počet členů obecního zastupitelstva na volební období 2014 – 2018 pro obec Bohuslavice
v počtu 15 členů obecního zastupitelstva.
t) Střednědobý plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko na období 20142017.

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 2013
• Informaci o uzavření smlouvy o dílo s firmou Ing. František Zábojník, Zahradní architektura.
Jeřabinova 1424, 768 61 Bystřice p. Hostýnem na zakázku „Obnova zeleně v obci
Bohuslavice“. Cena díla je ve výši 486.861,- Kč vč. DPH, termín dokončení do 30. 5. 2014.
• Informaci o uzavření smlouvy o dílo s Ing. Jiřím Knoppem na zpracování žádosti,
administraci veřejné zakázky, dotační management a podání žádosti o dotaci na „Ozelenění
okolí školy v Bohuslavicích“
• Podání žádosti o dotaci na „Rekonstrukci CAS 32 T 815“, celková předpokládaná cena činí 3
mil. Kč, z toho dotace 1,5 mil Kč, termín realizace 03-12/2015
• Informace o investičních akcích v 1. pololetí roku 2014
• Informaci o zajištění voleb do Evropského parlamentu
• Monitorovací zprávu o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a
souvisejících aktivit pro Hlučínsko za období 2012-2013
• Informace o jednání rady obce Bohuslavice
Mgr. Pavel Dominik
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Důležité informace
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta obce Bohuslavice podle § 32 odst. 2) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a
o změně některých zákonů

oznamuje
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 23. května 2014 (pátek) od 14,00 hodin do
22,00 hodin a dne 24. května 2014 (sobota) od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu pro všechny oprávněné voliče v obci
Bohuslavice je obřadní síň Obecního domu Bohuslavice, Poštovní 119. V obci Bohuslavice je
zřízen jeden volební okrsek.
3. Voliči bude umožněno hlasování po předložení průkazu totožnosti a prokázání státního
občanství.
4. Voliči obdrží hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu nejméně tři dny před
konáním voleb do svých poštovních schránek.
V Bohuslavicích dne 29. 4. 2014
Ing. Kurt Kocián, v.r.
starosta obce

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 k 31. 5. 2014.
Platba zálohy je možná jak v hotovosti v kanceláři obecního úřadu nebo bankovním převodem na
účet obce. Při výpočtu zálohy se vycházelo z loňské spotřeby vody u jednotlivých odběrných míst.
Platba vodného a stočného je rozdělena na dvě částky, první bude splatná v květnu a druhá
v listopadu. Záleží na Vás, zda uhradíte platbu ve dvou splátkách nebo můžete uhradit celkovou
částku najednou příp. si rozdělit platbu do více splátek.
Cena vodného pro rok 2014 je 14,- Kč/1m3 + 15 % DPH
Cena stočného pro rok 2014 je 3,- Kč/1m3 + 15 % DPH
Cena za pronájem vodoměru je 80,- Kč vč. DPH.
Po skončení roku 2014, tj. začátkem ledna 2015 bude správce vodovodu p. Birtek odepisovat
stavy vodoměrů k 31. 12. 2014. Podle skutečné spotřeby bude provedeno vyúčtování s odečtením
zaplacených záloh. Vzniklý přeplatek bude vracen, nedoplatek budete muset doplatit.
Jana Janošová
Upozornění
Upozorňujme majitele zahrad a luk na povinnost sekání trávy 2x ročně.
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Oprava chodníků a vjezdů
Oprava chodníků a vjezdů je největší investiční akce, kterou budeme v letošním roce
realizovat v naší obci. Obecní zastupitelstvo rozhodlo při přípravě a schválení rozpočtu na letošní
rok opravit chodníky a vjezdy přes celou obec na straně obchodů, pošty a kulturního domu. J&J
STUDIU INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o., bylo zadáno vypracování projektové dokumentace. Po jejím
dokončení a předání byla pověřena firma Recte.cz o provedení veřejné soutěže. V požadovaném
termínu předložilo svou nabídku 11 firem. Po provedeném vyhodnocení byla s vítěznou firmou
STAVIA – silniční stavby, a. s. Ostrava uzavřena smlouva o dílo s nejnižší cenou 2.481.365,40 Kč
bez DPH. Součástí díla bude i oprava vjezdu k rodinným domkům manželů Barčových,
Freislerových a Hurných. Dílo bude realizováno v době od 2. 6. do 29. 8. 2014. Prosíme všechny
spoluobčany a zejména rodiče malých dětí, aby dbali zvýšené opatrnosti.
Obnova zeleně v obci Bohuslavice
Naše obec využila v roce 2013 výzvu Státního fondu životního prostředí a zadala
vypracování projektové dokumentace a žádosti o dotaci na dosazení a obnovu zeleně v zastavěné
části obce v lokalitách za kulturním domem, podél Bohuslavického potoka od KD až k pomníčku
sovětských letců vč. okolí malého rybníka, pomníčku a okolí hasičské zbrojnice.
Žádost byla akceptována a naše obec získala na projekt s celkovými předpokládanými
náklady ve výši 903.482,- Kč 677.611,- Kč. Na zakázku byla vyhlášena veřejná soutěž, ve které
svou nabídku předložily 4 firmy. Vítězství získala firma Ing. Františka Zábojníka, zahradní
architektura, Bystřice pod Hostýnem, s nabídkou na realizaci díla v ceně 486.861,- Kč vč. DPH.
V uvedených lokalitách bude vysazeno 27 vzrostlých stromů a 2.472 menších stromků a keřů. Práce
na obnově zeleně byly zahájeny 22. 4. 2014 a budou dokončeny do konce května tohoto roku.
V dubnu letošního roku byl také po dohodě s vedením ZŠ a MŠ Bohuslavice vypracován
projekt a podána žádost o dotaci na doplnění ozelenění areálu školy.
Výměna oken v Domě služeb
Špatný stav oken a dveří v Domě služeb nás donutil zařadit do plánu oprav obecního majetku
výměnu oken a vstupních dveří. Rovněž na tuto zakázku bylo vyhlášeno výběrové řízení, kterého se
zúčastnilo 6 firem. Po vyhodnocení předložených nabídek byla vybrána na realizaci firma AD-MAR
Stavby s. r.o. s nabídkovou cenou 59.897,- Kč. Výměna oken proběhne v souladu s uzavřenou
smlouvou do konce května.
Setkání seniorů
Každoroční jarní setkání seniorů bylo uspořádáno ve čtvrtek 24. 4. 2014 v sále kulturního
domu. V uvítacím proslovu jsem vzpomenul jmenovitě 12 občanů, kteří zemřeli od posledního
setkání v roce 2013 a letošního se už nedožili. Společně jsme je uctili minutou ticha. Kytičku
obdrželi všichni, senioři, kteří se v letošním roce dožili nebo dožijí více jak 80 let a zlatí manželé
Boczkovi, kteří dovršili 50 let společného života. Celkem takových spoluobčanů žije
v Bohuslavicích 65; 22 mužů a 43 žen. Nejstarší účastnicí setkání byla 93. letá p. Marie Stoczková.
Vzpomenuli jsme také a na dálku poblahopřáli p. Bernardině Chorovské k jejím vzácným 102.
narozeninám, kterých se dožila v únoru. Zasloužený potlesk sklízel za své vystoupení zpěvák
Zdeněk krásný s kapelou, kterého mnozí přítomni znali z televize Šlágr. V dalším vystoupení velmi
hodnotném vystoupení zahrála známé melodie na harmoniku slečna Hanka Kosková. Zasloužený
potlesk sklidily rovněž i aktivní seniorky za své taneční vystoupení. Za organizaci krásného
odpoledne a večera poděkovala za všechny přítomné seniory pořadatelům p. Milada Ostárková.
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Předložení zprávy o stavu veřejného pořádku
Na Obvodním oddělení Policie ČR Hlučín v současné době slouží 40 policistů. Jejich úkolem
je chránit život, majetek a veřejný pořádek asi 43 000 obyvatel. Územní působnost tohoto útvaru je
vymezena katastrálním územím 15 obcí a jejich částí o celkové rozloze 171 km2 a to Bohuslavice,
Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Dolní Benešov – Zábřeh, Hať, Háj ve Slezsku,
Háj ve Slezsku – Chabičov, Háj ve Slezsku – Jilešovice, Háj ve Slezsku – Lhota u Opavy, Háj ve
Slezsku – Smolkov, Hlučín, Hlučín – Bobrovníky, Hlučín – Darkovičky, Kozmice, Ludgeřovice,
Markvartovic,Píšť,Šilheřovice,Šilheřovice–Paseky,Vřesina,Závada.
Území je rozčleněno na okrsky, které určuje vedoucí oddělení s ohledem na správní členění,
počet obyvatel, bezpečnostní situaci a početní stavy policistů. Ve svěřeném okrsku, území Vaší obce
odpovídá za úroveň ochrany veřejného pořádku, předcházení a odhalování trestné činnosti a jiného
protiprávního jednání policista prap. Andeas Schwenzner, pprap. František Laburda a pprap.Marek
Seidl.
V roce 2013 došlo k nárůstu počtu spáchaných trestných činů na teritoriu OO PČR Hlučín z
811 skutků v roce 2012 na 921 skutků v roce 2013, tedy o 13,6 %. Mezi nejvýznamnější
kriminogenní faktory působící v podmínkách a teritoriu OO PČR Hlučín jsou blízkost krajského
města a s tím související vysoká hustota obydlení oblasti, blízkost státních hranic a tím zvýšený
nekontrolovaný pohyb cizinců v oblasti, nedostatečný přístup obyvatel k ochraně vlastního majetku
a v poslední době též zhoršující se ekonomická situace obyvatelstva a zvýšený počet sociálně
slabých obyvatel. Skladbu trestných činů můžeme rozdělit do několika oblastí a to obecná trestná
činnost (nejčastěji majetková trestná činnost, mravnostní trestná činnost nebo násilná trestná
činnost), hospodářská trestná činnost a zbývající trestná činnost. Největší podíl na nápadu trestné
činnosti tvoří právě majetkové trestné činy (např. krádeže, podvody apod.), kterých jsme v roce
2013 evidovali 625 skutků, tj. 67,9 % z celkového počtu. Mezi násilnou a mravnostní trestnou
činnost řadíme zejména trestné činy proti životu a zdraví jako například ublížení na zdraví a dále
například případy výtržnictví. Násilná trestná činnost činila v roce 2013 5,1 procentní podíl z
celkového počtu, tedy 47 skutků, mravnostní asi 0,3 % tedy 3 skutky. Hospodářská trestná činnost
se podílela 5,9 % a zbývající trestná činnost tedy např. trestné činy spáchané na úseku dopravy
(řízení pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, maření výkonu úředního rozhodnutí
apod.) nebo na úseku životního prostředí tvořily podíl 192 skutků z celkového počtu, tedy 20,8 %.
Počet objasněných trestných činů se zvýšil z 344 na 373 skutků v roce 2013.
V roce 2013 bylo na katastrálním území obce Bohuslavice prověřováno celkem 15
trestných činů a evidováno 23 přestupků. U 5 trestných činů se podařilo zjistit jejich pachatele.
Největší podíl tvoří majetkové trestné činy a to zejména případy prostých krádeží a případy krádeží
vloupáním jak do objektů firem, tak do rodinného domu. Na úseku přestupků bylo evidováno
celkem 23 skutků, kdy se jednalo zejména o přestupky na úseku dopravy, proti občanskému soužití
a proti majetku.
Z výše uvedeného vyplývá, že za poslední rok došlo k mírnému poklesu protiprávních
jednání na teritoriu Vaší obce. K dalšímu zlepšení této situace bude nutné zejména zintenzivnit
spolupráci Policie ČR s místní samosprávou a samotnými občany, zvyšovat právní vědomí občanů a
zlepšit jejich vztah k vlastnímu majetku a jeho ochraně.
Kontaktní informace pro občany:
Název:

Policie ČR, obvodní oddělení, Dr. E. Beneše 2, 748 11 Hlučín

Kontakt:

tel: 595 041 210; fax: 974 737 708; e-mail: op.oo.hlucin@pcr.cz

Zpracoval: prap. Andreas Schwenzner v.r.
inspektor

Schválil: npor. Ing. Jiří Marzoll v.r.
vedoucí oddělení
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Otevřený dopis všem spoluobčanům v Bohuslavicích
Opakovaný špatný stav ovzduší mě vyburcoval k napsání otevřeného dopisu všem spoluobčanům
v Bohuslavicích, který jsem zveřejnil na vývěsních místech a webových stránkách obce. Prosím,
abyste se řídili pokyny uvedenými v dopise, neznečišťovali ovzduší a chránili tím své zdraví a
zejména zdraví svých dětí a vnoučat. Zdraví máme jenom jedno. Za peníze ušetřené nákupem méně
hodnotného paliva, mokrého dřeva nebo různých odpadů si zdraví nekoupíme.
Charita Hlučín
Charita Hlučín oznamuje, že od května do září 2014 bude přerušeno právní „zprostředkování“
bezplatného právního poradenství. O přesném datu, kdy bude provoz opět zahájen, budeme včas
informovat.
Děkujeme za pochopení.
Lukáš Volný, ředitel Charity Hlučín
Hlučínský trakař solidarity aneb Den sociálních služeb Hlučínska
Dovolujeme si pozvat všechny občany (bez rozdílu věku, zkušeností, výšky, váhy) na akci
Hlučínský trakař solidarity aneb Den sociálních služeb Hlučínska, který se uskuteční dne 30. května
2014 od 15:00 hod. na Mírovém náměstí v Hlučíně.
Smyslem této akce je nejen představit lidem poskytovatele sociálních služeb, ale prožit také
pohodového odpoledne za doprovodu kvalitní hudby, dobrého občerstvení a milých vystoupení. O
zpříjemnění se postarají hudební skupiny Šajtar, Stanley´s dixie street band, vystoupí zde mažoretky
Paprsky a další.
Představí se: Základní škola Gen. Svobody, Kanisterapie, Klokánek, Matana, Dětská
rehabilitace, Fontána, Ht Visual, Invalidní vozíčky, Nová šance, Učiliště, Charita Hlučín, Elim, Svaz
tělesně postižených, Sv. Eufrazie, Domov pod Vinnou horou, Menssana, VZP a další. V průběhu
dne se bude měřit krevní tlak a cukr, množství CO ve výdechu u kuřáku. Budou zde také
prezentovány výsledky ručních prací a návazné služby.
V neposlední řadě se můžete těšit na atrakce pro děti. ZUŠ, výtvarný obor bude (nejenom dětem)
malovat na obličej.
A co je vlastně „Hlučínský trakař solidarity“???? Každý, kdo z Vás oběhne nebo obejde
s trakařem jeden okruh kolem náměstí po vyznačené trase, získá slosovací kupón, díky kterému
můžete vyhrát hodnotné ceny. To ale není všechno, neboť tímto počinem zároveň symbolicky
přispějete dětem, které tuto pomoc potřebují.
Přijďte se pobavit, ale hlavně podpořit dobrou věc.
Informace z výroční schůze Mysliveckého sdružení Bohuslavice za rok 2013
Na výroční schůzi Mysliveckého sdružení Bohuslavice byla vyhodnocena činnost za rok 2013.
Myslivecké sdružení čítá 34 členů. V minulém roce zemřel velmi aktivní člen p. Heřman Poštulka,
který zaslouží poděkování za svou odpovědnou práci. V letošním roce bylo umožněno dvěma
uchazečům o první lovecký lístek vykonávat v našem MS adeptskou praxi.
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Na loňské výroční členské schůzi proběhla volba nového, sedmičlenného výboru. Největší
změnou bylo obsazení funkce mysliveckého hospodáře. Nový hospodář Petr Kamrád se ujal své
funkce velmi aktivně a zasloužil si poděkování.
Činnost mysliveckého spolku se odvíjí dle plánu práce, potřeb a požadavků, které jsou na náš
spolek kladeny. V první řadě je to výkon práva myslivosti a dále pořádání různých společenských
akcí.
Pravidelně byly svolávány výborové schůze a členské schůze. V uplynulém roce se podstatně
zlepšila účast členů na těchto schůzích.
Přibližně před rokem byla uzavřena s Honebním společenstvem Bohuslavice nová nájemní
smlouva, kterou nám byla pronajata honitba o výměře 813 ha na období deseti let. Do této výměry
spadá 672 ha zemědělské půdy, 68 ha lesní půdy, 52 ha vodních ploch a zbývajících 24 ha tvoří
plochy ostatní.
Mírné navýšení výměry honitby o 13 ha nemělo vliv na normované a minimální stavy. Tyto stavy
jsou následující: zvěř srnčí 40 ks, z toho dle pohlaví a věkových tříd připadá 15 srnců, 15 srn a 10
srnčat, minimální stav je 9 ks, zajíc polní 68 ks, min. 38 ks, bažant obecný 75 ks normovaný stav a
38 ks stav minimální.
Ke zjištění skutečného stavu zvěře v honitbě slouží jarní sčítání zvěře, jako podklad pro
stanovení plánu chovu a případnému lovu pro nastávající myslivecký rok. K 31. 3. 2013 byly tyto
sčítané stavy následující: srnčí zvěř 79 ks a to v pohlaví 30 srnců, 35 srn a 14 srnčat, 3 ks daňčí.
Dále bylo nasčítáno 54 zajíců, 61 ks bažantí zvěře - z toho 14 kohoutů a 47 slípek, 78 ks divokých
kachen, bohužel pouze 4 koroptve polní a 2 divocí králici.
Plán chovu a lovu I. „zvěř spárkatá " byl stanoven a schválen na odlov 27 ks a to 12 srnců, 8 srn
a 7 srnčat. Plán byl splněn. V době lovu však byly zaznamenány 4 uhynulé kusy srnčí zvěře.
Všechny ulovené kusy byly předloženy mysliveckému hospodáři k posouzení správnosti odlovu.
Zvěřina z těchto kusů byla použita a rozdělena dle potřeb mysliveckého sdružení.
U odlovu zvěře daňčí byla bohyně lovu oproti předešlému roku podstatně štědřejší. Podařilo se
ulovit 3 daňčí kusy. Zvěřina z těchto kusů je uložená v mrazáku a bude využita u myslivecké
slavnosti.
Zvěř černá, na kterou se v posledních letech upírá pozornost nejen myslivecké veřejnosti, se
v Bohuslavice honitbě ve větší míře vyskytuje až s nástupem nových zemědělských plodin.
V loňském roce se ulovilo 30 divokých prasat, což je asi nejvíce v historii sdružení. Tohoto
výsledku se nám podařilo docílit i díky dvěma společným akcím, na kterých se ulovilo 9 divočáků.
Nesmíme však opomenout individuální lov na čekaných, kde se jedná o desítky ba i stovky hodin,
které jsou tomuto lovu věnovány. Zvěřina z těchto ulovených divočáků byla dle evidence přidělena,
z části střelcům a z části byla použita pro potřeby MS.
Plán chovu a lovu II. „zvěř drobná" byl navržen a následně schválen a to v následujících
počtech: zajíc - 34 ks, baž. kohout - 25 ks a 190 ks divokých kachen. V lovecké sezoně byly
uspořádány 3 hony na zvěř drobnou a jeden hon na divoké kachny. Na těchto společných honech
bylo uloveno 29 zajíců, 27 bažantích kohoutů a 123 divokých kachen. Dalších117 divokých kachen
bylo uloveno při lovech na tahu. Ulovené kusy byly nahrazeny zakoupením 200 kachňat, které byly
po nezbytné aklimatizaci vypuštěny na rybníky Bobrov a Rakovec.
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Zvěřina byla použita pro potřeby MS a to jako ceny do tomboly myslivecké slavnosti, samotných
honech nebo při mysliveckém plesu.
Po všech loveckých akcích byly pořádány poslední leče a to se všemi náležitostmi.
Odlov ostatních neplánovaných druhů byl následující: psík mývalovitý – 2 ks, liška – 32 ks, kuna
– 2 ks, jezevec -8 ks, ondatra 17 - ks, straka - 4, kormorán 21 ks a 10 ks holubů hřivnáčů.
Pro zabezpečení přikrmování v období 2013 až 2014 bylo zajištěno následující množství a druhy
krmiv: pšenice zrno - 36 q, odpad (plevy) – 60 q, kamenná sůl – 100 kg, parožící směs – 10 q a 10 q
ovsa. Dále bylo zajištěno 100q cukrové řepy, kterou nám bezplatně poskytla OPAVICE a.s. za což
jim patří velké poděkování. Seno do krmelců si jednotliví členové zabezpečují sami. Bylo rovněž
ponecháno část kukuřičného pole, které sloužilo jako krmné políčko. Pro samotné přikrmováni
zvěře je zřízeno a mezi jednotlivé členy rozděleno 15 zásypů pro zvěř bažantí, 10 krmelců pro zvěř
srnčí, 10 slanisek. Z dalších zařízení je evidována chata ,, u LÍPY", chata Březinka, 14 posedů a 13
žebříkových sedaček.
V loňském roce pokračovala rovněž výsadbou stromků. Byla vybudována a následně i
osazena nová oplocenka a to pod chatou Březinka. Ve stávajících oplocenkách byly nahrazeny
uschlé stromky novými. V letošním roce, v podstatě během uplynulého týdne, byla rozšířena
oplocenka v Pozorových důlkách a to zhruba o půl hektaru. Bylo v ní vysázeno 2000 stromků,
převážně borovic. Hlavním cílem nyní bude tyto oplocenky udržovat. Poděkování si zaslouží Standa
Rafaj za zajištění kolíků, Ing. Fojtíkovi za poskytnutí a přípravu pozemku a všem, kteří se výsadby
zúčastnili, nebo ji alespoň podpořili.
Nezbytnou součástí činnosti je i pořádání různých společenských, kulturních a kynologických
akcí.
Jako každoročně, tak i v roce minulém, byla uspořádána v měsíci červenci již tradiční
myslivecká slavnost. Opakovaná vysoká návštěvnost z řad široké veřejnosti vypovídá o oblibě této
akce. Poděkování si mimo členy sdružení zaslouží všechny manželky, přítelkyně, kamarádi a
sponzoři.
Dále bylo uspořádáno přátelské posezení na chatě pro členy MS jejich rodinné příslušníky s živou
hudbou. Přizváni byli i přátelé, honci a všichni ostatní, kteří nám pomáhali v hodnoceném období.
V lednu letošního roku byl uspořádán již 39 myslivecký ples. U tohoto plesu byla návštěvnost o
poznání nižší než v létech předešlých.
V mysliveckém sdružení působí skupina mysliveckých trubačů, kteří se snaží přispět k dobré
úrovni všech akcí a to nejen u nás v Bohuslavicích.
V průběhu loňského roku nebyla uspořádána žádná kynologickou akce. V současné době je
v držení členů 10 lovecky upotřebitelných psů a to 5 ohařů, 5 psů malých plemen a 2 mladí psi.
Před zahájením odlovu srnčí zvěře bylo ověřeno nastřelení kulových zbraní na střelnici v Píšti.
Před zahájením podzimní lovecké sezóny a v jejím průběhu jsou všichni střelci (účastníci honu)
poučování o bezpečnosti při střelbě a používaní zbraně.
MS hospodaří jako nerozpočtová organizace.
Antonín Štefek, předseda MS Bohuslavice
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