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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
zářiová noc z 1. na 2. 9. přinesla do naší
obce vydatný déšť, jehož vody stačil náš
Bohuslavický potok odvést mimo zastavěnou část
obce. Na soutoku s Opustou u Lihovarského
rybníka došlo k vylití z břehů. Voda na několika
místech vytrhla dlaždice, nezpůsobila však žádnou
větší škodu na obecním ani na soukromém
majetku. Méně deště než v srpnu umožnilo
zemědělcům vyjet do polí a dodatečně i když se
ztrátami sklidit poslední zbytky úrody. V říjnu
bychom se mohli těšit první a třetí týden z babího
léta. Snad se předpověď splní.
V září byly zastaveny boje na Ukrajině.
Bylo vytvořeno nárazníkové pásmo, které však je
často narušováno. Nejdůležitější však je, že byly
zastaveny bojové akce, přestali umírat lidé a začalo
se jednat. Boje a nálety se však rozhořely
v oblastech obsazených bojovníky Islamského
státu. Važme si míru u nás.
Nejhodnotnější zářijovou společenskou akcí
s velkou návštěvou a slovy chvály byl strassenfest
na ulicích Záhumenní a Lesní. V sobotu 13. 9.
odpoledne jsme se sešli s loňskými pořadateli na
ulici Bolatické. Společně jsme pak vyjeli v
cyklistickém pelotonu ke slavnostní bráně. Po
proslovech byl předán prapor strassenfestu.
Putovním klíčem jsem symbolicky odemknul ulice
Záhumenní a Lesní a připil na zdraví obyvatel obou
ulic kalíškem
výborné
domácí
slivovice.
Následovalo podojení Halfarovic kozy a slavnostní
průvod. Se spoluobčany a hosty jsme obdivovali
nápaditost výzdoby i připravené atrakce pro děti a
bohaté nabídky jídla a pití. Děkuji všem majitelům
rodinných domků a jejich rodinným příslušníkům
za velikou vstřícnost a obětavost, s jakou
přistoupili k uspořádání strassenfestu, zejména pak
Zuzaně Kuncové, Lence Lischkové a Antonínu
Štefkovi, kteří výborně zvládli přípravu a
organizaci celé slavnosti. Děkuji také všem
spoluobčanům, návštěvníkům a hostům za
vytvoření
živého společenství občanů
[Zadejtekrásného
text.]
udržujících a posilujících dobré vzájemné
mezilidské vztahy.

A na co se můžeme těšit v říjnu? Se
zájmem budeme sledovat šachové boje
Mezinárodní šachového velmistra Tadeáše
Kriebla na MS Juniorů v šachu v Indické Puně
v době od 5. – 20. 10. 2014. Hned první sobotu 4.
10. pořádají hasiči letošní poslední opekání
makrel v areálu hasičské zbrojnice. V neděli 5.
10. zve schola rodiče s dětmi do důlek na tradiční
drakiádu. Za kulturním domem bude možnost
shlédnout cirkusové představení. Příznivci
chrámové hudby jsou srdečně zváni na tradiční
XVII. Setkání chrámových sborů Hlučínska, které
se koná v Šilheřovicích se začátkem v 15 hodin.
Ve čtvrtek 9. 10 organizuje Senior klub pouť na
Svatý kopeček. V pátek 10. 10. a sobotu 11. 10.
se uskuteční v obřadní síni obecního domu
komunální volby. Ve čtvrtek 16. 10. pořádá obec
ve spolupráci s Agenturou v obřadní síni
obecního domu seminář občanského vzdělávání
na téma „Finanční gramotnost“. Na sobotu 18. 10.
odpoledne zveme do obřadní síně obecního domu
rodiče s narozenými dětmi na slavnost uvítání
nových občánků do společenství občanů naší
obce. Rodičům budou zaslány pozvánky. Na
čtvrtek 23. 10. a pátek 24. 10. je připravována
oslava 50. výročí otevření naší školy a zahájení
vyučování v nové základní škole. Kromě
vyjmenovaných akcí probíhají taneční kurzy a
večery v KD, vyučuje se v obecním domě
angličtina, v plném proudu jsou fotbalové soutěže
a na zahájení čekají netrpělivě florbalisté a
hokejisté. O všech akcích, na které vás zvou
pořadatelé, se dozvíte podrobnosti na webových
stránkách obce, v rozhlasových relacích a
vylepených plakátech.
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Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice na svém 44. jednání dne 10. 9. 2014
zabývala následujícím programem:
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Výsledky hospodaření obce za 01 – 08/2014, daňové příjmy za 01 – 08/2014, rozpočtové
opatření č. 5/2014
4. Stavby
 Předložení zprávy o udržitelnosti projektu Obecní dům Bohuslavice – přístavba a
stavební úpravy
 Projekt „Kulturní dům Bohuslavice zateplení objektu a výměna oken“, vynětí
realizovaného projektu ze zásobníků, čeká se na rozhodnutí SFŽP
 Rekonstrukce chodníků a vjezdů, termín dokončení 1. 9. 2014
 Obnova zeleně v obci Bohuslavice, kontrola AOPK
 Ozelenění okolí školy v Bohuslavicích, předání nabídek 15. 9. 2014 ve 12. hod.,
otevírání obálek a hodnotící komise, uzavření SOD, nástup na realizaci
 ZŠ a MŠ Bohuslavice zapojení do dotačního projektu Oblast podpory 1.3 – Další
vzdělávání pracovníků školských zařízení
 Žádost Petra Lišky, Pekařská 645/1, Hlučín na zajištění možnosti využívat nejpozději od 1.
3. 2015 příjezdovou komunikaci na pozemku parc. č. 2198
 Projektová dokumentace
5. Organizační věci:
 Komplexní pozemkové úpravy, seznámení s průběhem vytýčené hranice
 Strategický plán obce Bohuslavice na 2014 – 2021, vyhodnocení dotazníkového šetření
 Volby do obecního zastupitelstva 2014 – 2018, ukončení volebního období,
 Převod nájmu hrobů č. 360 z Helmuta Kotzura na Elišku Šimoníkovou
 Platba za dovoz obědů cizím strávníkům
 Program 27. jednání obecního zastupitelstva dne 25. 9. 2014
 Kulturní akce, vyhodnocení, plán na 09 a 10/2014
6. Diskuse:

Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce na svém 27. jednání
dne 25. 9. 2014 přijalo následující usnesení:
Návrhová komise ve složení: Bc. Andrea Matýsková, Jan Manusch a Mgr. Pavel Dominik
konstatuje, že na dnešním 27. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 12 členů obecního
zastupitelstva.
Řádně omluveni: Eliška Šimoníková, Eva Ilková, Mgr. Dagmar Fojtíková
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Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Ing. Marie Poštulková a Mgr. Gabriela Prchalová.
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Jana Janošová

Zastupitelstvo obce Bohuslavice
schválilo usnesení č.:
32/27
a) Za členy návrhové komise Bc. Andreu Matýskovou, Jana Manusche a Mgr. Pavla Dominika a
Ing. Marii Poštulkovou a Mgr. Gabrielu Prchalovou za ověřovatele zápisu z 27. zasedání
zastupitelstva obce Bohuslavice.
b) Navržený program 27. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice rozšířený o bod petice
občanů „Nesouhlas s rozšířením hřbitova“.
Program:
1. Zahájení, určení komise pro návrh usnesení, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu 27. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice
3. Kontrola usnesení
4. Výsledky hospodaření obce k 31. 8. 2014, daňové výnosy v roce 2014
5. Rozpočtové opatření č. 5/2014
6. Přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
7. Strategický plán obce Bohuslavice pro roky 2014 – 2021
8. Investiční výstavba – informace o investičních akcích
9. Vyhodnocení práce obecního zastupitelstva ve volebním období 2010 – 2014
10. Volby do obecního zastupitelstva obce v období 2014 - 2018
11. Petice občanů „Nesouhlas s rozšířením hřbitova“
12. Informace z jednání rady obce
13. Různé, diskuze.
14. Usnesení.
15. Závěr.
c) Revokaci usnesení č. 31/26 q)
d) Výsledky výběrového řízení a SOD s vybraným uchazečem na realizaci projektu Ozelenění
okolí školy v Bohuslavicích Údržba pozemků a. s., Dělnická 883/46, Havířov – Prostřední
Suchá.
e) Revokaci usnesení č. 31/26 j)
f) Provedení oprav místních komunikací Záhumenní, Horní, Okružní a položení asfaltobetonu
v areálu Hasičské zbrojnice a spadování parkoviště v areálu ZŠ a MŠ v celkové ceně
1.370.000,- Kč vč. DPH a uzavření smluv firmou Jankostav.
g) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období 01–08/2014. Celkové příjmy za 0108/2014 činily 18.852.260,60 Kč. Financování - přenesená daňová povinnost DPH
18.715,22 Kč, zůstatek z roku 2013 ve výši 2.568.822,86 Kč a splátka úvěru ve výši 500.000,- Kč. Celkové příjmy vč. financování za 01-08/2013 činily 18.352.260,60 Kč.
Celkové výdaje za 01-08/2014 činily 12.645.433,79 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 8. 2014 byl
ve výši 5.706.826,81 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu 2.905.611,06 Kč, na účtu
za domovní odpad 22.403,00 Kč a na účtu u ČNB 2.778.812,75 Kč.
h) Žádost starosty obce o proplacení 20 dnů nevyčerpané dovolené.
i) Rozpočtové opatření č. 5 bez výhrad.
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j) Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro rok 2014 na
zabezpečení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů v celkové výši 1.200,- Kč a
uzavření smlouvy s Moravskoslezským krajem.
k) Dodatek č. 1 k SOD na vypracování Strategického plánu obce Bohuslavice s firmou Ing.
Kateřinou Kramplovou Kasparovou s posunem termínu zpracování z 30. 9. 2014 na 28. 2.
2015
l) Dodatek č. 1 k SOD na Opravu zadláždění přístupové komunikace před budovou speciálních
učeben ZŠ a MŠ Bohuslavice s vybraným uchazečem Kamil Mokrý s.r.o.
Z důvodu požadavku na rozšíření díla se navyšuje cena z původních 160.725,- Kč na
232.852,11 Kč bez DPH
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
 Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
 Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období 01–08/2014.
 Informaci o průběhu prací na vytvoření Strategického plánu obce Bohuslavice na roky
2014 – 2021.
 Vyhodnocení práce obecního zastupitelstva ve volebním období 2010 – 2014
 Informace o volbách do obecního zastupitelstva obce v období 2014 - 2018
 Informaci o petici občanů „Nesouhlas s rozšířením hřbitova“.
 Informace z jednání rady obce.

Důležité informace
Informace k volbám do zastupitelstva obce Bohuslavice
Volby do obecních zastupitelstev v celé ČR se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014
(v pátek od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 14.00 hodin). Volební místností pro všechny
voliče naší obce je Obřadní síň obecního domu, Poštovní 119. V letošních komunálních volbách
kandiduje do 15-ti členného zastupitelstva obce Bohuslavice nejvíce kandidátů po roce 1989 a to
celkem 72 kandidátů v 5 volebních stranách a sdruženích, které jsou na oboustranném hlasovacím
lístku uvedeny tak, jak byla pořadová čísla volebních stran vylosována registračním úřadem, tj.
Městským úřadem Hlučín:
Sdružení nezávislých kandidátů pro BOHUSLAVICE, KDU-ČSL, Sdružení občanů Bohuslavic,
Občané – sdružení nezávislých kandidátů a Sdružení nezávislých kandidátů 2014.
POZOR hlasovací lístek je potištěn na obou stranách!!!
Každý volič v obci obdrží tedy pouze jeden hlasovací lístek, na němž jsou uvedeni všichni kandidáti
podle vylosovaných volebních stran na obou stranách hlasovacího lístku. Hlasovací lístky budou
doručeny voličům do poštovních schránek nejpozději v úterý 7. 10. 2014. Voliče upozorňujeme,
aby si důkladně přečetli informace o způsobu hlasování, které obdrží v modré obálce spolu
s hlasovacím lístkem. V těchto volbách se kandidáti nekroužkují – šlo by o neplatné hlasy.
Platný hlas dává volič zakřížkováním jedním ze 3 níže uvedených způsobů, tak jak je uvedeno
na informačním letáku , který doporučujeme voličům důkladně si přečíst.
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Volič může
- označit křížkem ve čtverečku před názvem volební strany pouze jednu volební stranu a tím dává
svůj hlas všem kandidátům této volební strany
nebo
- označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to
z kterékoliv volební strany, avšak může zakřížkovat nanejvýš 15 kandidátů ze všech 5-ti volebních
stran
nebo
- může oba způsoby kombinovat a to tak, že lze křížkem označit jednu volební stranu a dále
v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje z dalších libovolných stran.
Tímto způsobem dává hlas jednotlivým označeným kandidátům a z označené volební strany dává
hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu 15-ti
volených členů zastupitelstva obce.
Volič musí hlasovat osobně, zastoupení není možné. Občanům-voličům, kteří se nemohou pro
svůj věk či zdravotní stav dostavit osobně do volební místnosti a chtějí volit sdělujeme, že tento
svůj požadavek mohou nahlásit na obecní úřad (tel. 553 659 075) do pátku 10. 10. 2014 nebo v den
voleb po 14.00 hod. přímo okrskové volební komisi (tel. 722 144 063) a okrsková volební komise
je navštíví v sobotu 11. 10. 2014 dopoledne s přenosnou volební schránkou.
Pokud bude volič v době voleb mimo Bohuslavice, bohužel nemůže nikde jinde odvolit, protože
voličské průkazy se u těchto voleb nevydávají. Pokud by byly v jedné úřední obálce 2 nebo více
hlasovacích lístků (např. i těch, kteří se nemohou dostavit k volbám a hlas. lístek vloží např. někdo
z rodiny či známých ke svému hlasovacímu lístku), hlasovací lístky budou neplatné!!!
V jedné úřední obálce může být pouze 1 hlasovací lístek.
Cizinci – občané členských států Evropské unie, kteří mají v obci trvalý pobyt, mohou volit do
zastupitelstva obce, pokud písemně nebo osobně požádají obecní úřad o zápis do dodatku stálého
seznamu voličů a to nejpozději 8. října 2014 do 16.00 hodin. Občané s trvalým pobytem na
ohlašovně si mohou hlasovací lístek vyzvednout osobně na obecním úřadě.
Pokud by někdo z voličů hlasovací lístek ztratil nebo vyplnil tak, že by nebyly hlasy platné, dostane
přímo u voleb hlasovací lístek nový.
Volby do SENÁTU se v letošním roce v naší obci nekonají!!!

Vyhodnocení volebního období 2010 – 2014
1. Vyhodnocení práce rady, obecního zastupitelstva, výborů a komisí
Ve volbách do obecního zastupitelstva v říjnu 2010 si mohli voliči vybrat své zástupce ze 60
uchazečů z jedné politické straně – KDU – ČSL, a šesti uskupení nezávislých kandidátů. Oproti
předcházejícím volbám v roce 2006, ve kterých bylo 37 kandidátů, to byl podstatný nárůst. Na prvním
veřejném ustavujícím jednání patnácti nově zvolených členů obecního zastupitelstva dne 11. 11. 2010
byl zvolen starostou obce Ing. Kurt Kocián, místostarostou Mgr. Pavel Dominik, rada obce tvořená
starostou, místostarostou a dále Ing. Magdalenou Birtkovou, Ing. Marii Poštulkovou a p. Robertem
Lasákem. Dále byly ustaveny výbory finanční a kontrolní a komise místního rozvoje a komise kulturní.
Za celé volební období se konalo 27 jednání obecního zastupitelstva. Na dvou jednáních byli
přítomni všichni členové obecního zastupitelstva (100%), na 7 jednáních chyběl jeden člen (93%), na 8
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chyběli 2 členové (87%), na 6 chyběli 3 členové (80%) a na 5 chyběli 4 členové (73%), což byla nejnižší
účast. Všech jednání (100%)se zúčastnili 4 obecní zastupitelé.
Rada obce se sešla celkem na 44 jednáních, všechna měla 100% účast.
Členové zastupitelstva pracovali ve dvou výborech - finančním a kontrolním a dvou komisích –
místního rozvoje a kulturní, ve které pracují i zástupci organizací a složek působících v obci.
Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Štěpánka Češlová a členy Mgr. Dagmar Fojtíková a
Eliška Šimoníková. Po ukončení členství p. Štěpánky Češlové v obecním zastupitelstvu byla zvolena do
vedení finančního výboru Bc. Andrea Matýsková. V kontrolním výboru pracovala jako předsedkyně
Ing. Marie Poštulková a členové Antonín Štefek a Eva Ilková. Do komise místního rozvoje byl zvolen
předseda Radek Kotzur a členy p. Ing. Magdaléna Birtková, MVDr. Martin Ostárek, Jan Manusch a
Miroslav Riedel. Do kulturní komise byl zvolen předsedou p. Leo Vitásek a členové Mgr. Gabriela
Prchalová, Mgr. Pavel Dominik a dále byli jmenováni zástupci spolků a organizací působící v obci.
Členové obecního zastupitelstva vykonávali svou funkci podle svých možností zodpovědně.
Větší absence u některých členů obecního zastupitelstva byly způsobeny náročným zaměstnáním a
pracovním vytížením nebo osobními rodinnými důvody. Většina členů obecního zastupitelstva aktivně
pracuje kromě své veřejné funkce člena obecního zastupitelstva ještě v dalších společenských
organizacích a spolcích a dotváří tak vzájemnou spolupráci samosprávy a občanských aktivit.
O programech jednání rady a přijatých usneseních ze schůzí a jednání zastupitelstva jsou občané
obce podrobně informování měsíčně ve vydávaném obecním zpravodaji a webových stránkách obce.
Schůze obecního zastupitelstva jsou spoluobčany navštěvovány jen ojediněle, několik jednání obecního
zastupitelstva se uskutečnilo bez účasti veřejnosti.
Práci obecního zastupitelstva a rady obce ohodnotili spoluobčané v dotazníkovém šetření pro
zpracování Strategického plánu rozvoje na roky 2014 – 2021 průměrně hodnotou 3,19 hvězdiček z 5
možných.
2.

Hospodaření obce

Výsledky hospodaření s finančními prostředky v průběhu volebního období byly pravidelně
projednávány v radě, zastupitelstvu obce a veřejnost je s nimi seznamována ve zpravodajích. Pro
realizované rozsáhlé stavby „Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy, „Kulturní dům
Bohuslavice, rekonstrukce střechy, zateplení a výměna oken“ a „Snížení energetické náročnosti objektu
ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění“ bylo nutno zajistit nejen dotace, ale i průběžné a
konečné spolufinancování z vlastních zdrojů a krátkodobých i dlouhodobých úvěrů. Záměr
hospodárného a účelného vynakládání finančních prostředků a nezadlužování obce v minulém období se
ukázal jako prozíravý. Úspory ve výši téměř 11 mil. Kč, které byly v rozpočtu na začátku roku 2010,
pomohly bezproblémově profinancovat stavbu Obecního domu. U rekonstrukce kulturního domu jsme
dvakrát neuspěli při získání dotace, ale podařilo se nám vysoutěžit příznivou cenu, která nám umožnila
realizaci za vlastní obecní prostředky. Na poslední rozsáhlou stavbu „Snížení energetických náročností
ZŠ a MŠ Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění“ jsme už museli přistoupit k zajištění krátkodobého
překlenovacího úvěru, který jsme uhradili z poskytnuté dotace. A úplné zaplacení stavby bylo
provedeno, vzhledem k nutnosti zajištění financování dalších plánovaných akcí, z přijatého pětiletého
úvěru ve výši 5 mil Kč.
C e l k e m za volební období 2010 - 08/2014 bylo profinancováno na investicích, opravách a
údržbě obecního majetku a vypracování projektové dokumentace 71.516 tis Kč. Celkové získané
dotace na investice a pokrytí dalších výdajů v obci činily 36.096 tis Kč. Vlastní finanční
prostředky na investice činily 30.419 tis. Kč a přijatý úvěr 5.000 tis. Kč.
Obec má zaregistrovanou dodatečnou žádost o dotaci a rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Státního
fondu životního prostředí na realizovanou stavbu Kulturní dům Bohuslavice zateplení a výměna oken.
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V současné době probíhá další složitá administrace. Po jejím zdárném dokončení se očekává, že do konce
letošního roku by mohla obec za realizaci této stavby dodatečně získat až 3,2 mil Kč. Byly rovněž
zaregistrovány a vydány rozhodnutí o přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí na další dva
projekty. Prvním je už realizovaná „Obnova zeleně v obci“ s očekávanou výši dotace výši 350 tis. Kč a
„Ozelenění okolí školy v Bohulavicích“ s výši dotace 199 tis. Kč. Dotace na oba výše uvedené projekty
by měly být vyplaceny do konce letošního roku.
Končící volební období je zatíženo úvěrem ve výši 5 mil. Kč, který byl použit na dofinancování
stavby Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ vč. výměny zdroje vytápění. Úvěr je splácen od r.
2014 do 2018 ve výši 1 mil. Kč ročně. Získání očekávaných dotací a zvýšený daňový příjem oproti
rozpočtu na letošní rok může na konci roku umožnit i předběžnou splátku celé půjčky. Vzhledem
k mimořádně nízkému úroku ve výši 1,69 % na celou dobu splácení, který se podařilo obcí získat
v návaznosti na dlouhodobý výborný rating v rozpočtové kázni, by však bylo výhodnější získané peníze
investovat do dalšího rozvoje obce.
Obec byla v letech 2010 – 2014 významným poskytovatelem finančních dotací spolkům a
organizacím působícím v Bohuslavicích. Postupně tak bylo poskytnuto v roce 2010 – 851 tis Kč; v roce
2011 690 tis Kč; v roce 2012 – 843 tis. Kč; v roce 2013 – 825 tis. Kč a v roce 2014 - 830 tis Kč. V této
částce nejsou započítány náklady na zabezpečení zásahové jednotky a náklady na provoz hasičské
zbrojnice, které činí mimo investiční náklady cca 300 tis. Kč ročně.
Nejvýznamnějšími příjemci dotace byl SK Bohuslavice, Římskokatolická farnost
dobrovolných hasičů.

a Sbor

Hospodaření obce je každoročně dvakrát přezkoumáváno firmou Moravskoslezský audit Ostrava.
Zpráva auditora je projednávána v radě obce a obecním zastupitelstvu. V celém volebním období nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
3.

Investiční výstavba

V jednotlivých letech volebního období byly realizovány následující stavby a opravy obecního majetku
V roce 2010 byl realizován Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy, opravena
hřbitovní zeď okolo hřbitova, zahájena výstavba ulice Sluneční, rozšířeno veřejné osvětlení a bylo
zadáno vypracování projektové dokumentace na další stavby. Celková výše investic činila 21,3 mil Kč.
V roce 2011 byla provedena stavba Kulturní dům Bohuslavice, rekonstrukce střechy, zateplení a
výměna oken, rekonstrukce místní komunikace Poštovní a opravy a údržba povrchu a výtluků u ostatních
komunikací a oprava schodů pod kostelem, dokončení infrastruktury na ul. Sluneční, rekonstrukce
chodníků v úseku kostel KD – I. etapa instalace nového bezdrátového rozhlasu. Dále byl odkoupen
rodinný domek a pozemky pro budoucí rozšíření hřbitova, nákup dalšího příslušenství ke traktoru a další
nezbytné opravy a údržby v celkové výši 12.791 tis. Kč
V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce chodníků v úseku kostel KD, byly instalovány prvky
dětských hřišť v zastavěné části obce, provedeno tlakové čištění kanalizace na ul. Okružní. Dále byly
vypracovány projekty na ZŠ a MŠ Bohuslavice, výměna oken zateplení fasády vč. výměny zdroje
vytápění a Dům pokojného stáří Vincence Hurníka v celkové částce 3.651 tis Kč
V roce 2013 byla realizována největší stavba Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ a MŠ
Bohuslavice vč. výměny zdroje vytápění a vyměněny oken v hasičské zbrojnici, dále bylo instalováno
dětské hřiště v areálu MŠ, provedena rekonstrukce místní komunikace U kovárny a parkoviště u
samoobsluhy u Kafárně, zakoupen zametací stroj Egholm na čištění chodníků a místních komunikací a
kompostéry pro zájemce z řad občanů a na veřejné prostranství. Pokračovaly práce na čištění kanalizace.
Byl vypracován návrh územního plánu, studie proveditelnosti přírodě blízkých protipovodňových
opatření, studie rozšíření hřbitova a vydána kniha Dějiny obce Bohuslavice. Celkové náklady na investice
a opravy majetku v tomto roce činily 29.621 tis. Kč.
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Rok 2014 není ještě ukončen. Byla dokončena rekonstrukce chodníků na jedné straně ul.
Opavské v celém průtahu obce a opraveny kanalizační šachtice a vpustě, provedena obnova zeleně v obci,
oprava břehu Bohuslavického potoka na ul. Družstevní a zpevnění břehů rybníků u točny a obecního
domu. Obec zakoupila také pozemky na komunikační napojení průjezdu přes zemědělské středisko
Opavice na ul. Chuchelnickou. Pokračovalo také čištění zanesené kanalizace a její prohlídka.
C e l k e m za volební období 2010 - 08/2014 bylo profinancováno na investicích, opravách a
údržbě obecního majetku a vypracování projektové dokumentace 71.516 tis Kč.
Ve výčtu investičních akcí realizovaných v tomto volebním období v naší obci je nutno
připomenout náročnou opravu freskové výzdoby kostela Nejsvětější Trojice. Opravu trvající dva roky
plně organizačně a finančně zajišťovala Římskokatolická farnost Bohuslavice pod vedením p. faráře Mgr.
Kazimíra Buby. Na obnovu fresek bylo vynaloženo cca 3 mil. Kč. Více jak 2 mil. Kč přispěli ve sbírkách
občané a podnikatelé. Obec se podílela částkou 900 tis. Kč.
Dále byly provedeny dvě rekonstrukce mostů na silnici III/46819, které realizovala na své náklady
Správa silnic Moravskoslezského kraje v celkové hodnotě cca 3 mil Kč. V letošním roce byly po
několikaleté práci pracovníků Státního pozemkového úřadu, geodetů, projektantů a pracovníků obecního
úřadu dokončeny Komplexní pozemkové úpravy na katastru naší obce, které byly plně hrazeny Státním
pozemkovým úřadem. Celkové náklady dosáhly 6,6 mil Kč. Výsledkem je nová katastrální mapa s novým
uspořádáním pozemků mimo zastavěné území vč. společných zařízení (polních komunikací aj.). Součástí
komplexních pozemkových úprav je také vypracovaná projektová dokumentace na dvě suché nádrže,
které budou zajišťovat ochranu naší obce před přívalovými dešti.
Rok 2014 není dosud uzavřen. Ze staveb plánovaných k realizaci v letošním roce se nepodařilo
zrealizovat obchvat zemědělského střediska Moravce z důvodu, že tento obchvat není řešen v současně
platném ÚP Bohuslavice a schválení nového územního plánu Bohuslavice bylo odloženo z důvodu
námitkového řízení k opětovnému zařazení rozšíření hřbitova do nového návrhu územního plánu. Dále se
dosud nepodařilo zahájit opravy místních komunikací Horní, Okružní a drobnější opravy povrchů
v areálu ZŠ a MŠ a hasičské zbrojnice a výtluků na ostatních komunikacích. V říjnu je naplánována
realizace projektu „Ozelenění okolí školy v Bohulavicích“ s výši dotace 199 tis. Kč. V přípravě jsou dále
projekty na zpětné získání dotace na realizovanou výměnu oken v hasičské zbrojnici a připravované
zateplení fasády a Rekonstrukci CAS 32 TATRA 815. Dosud se nám nepodařilo vyhledat možnost a
zajistit dotaci na výstavbu Domova pokojného stáří Vincence Hurníka. Na tuto stavbu má obec
vypracovanou kompletní projektovou dokumentaci a vydáno stavební povolení.
4. Kulturní a společenská činnost v obci
Po celé volební období žila naše obec Bohuslavice bohatým kulturním životem, na kterém
se významně podíleli jak jednotliví členové obecního zastupitelstva působící v organizacích a spolcích
v obci, tak obec. Pro pořádání kulturně společenských akcí má obec ve svém vlastnictví stoly a lavice,
prodejní stánky, mobilní záchod a tři velkoplošné stany. Zařízení využívá bezúplatně jak obec, tak
všechny spolky, které pořádají kulturně společenské akce. Za úplatu si zařízení mohou půjčit rovněž
občané. Od roku 2006 v obci působí folklórní soubor Vlašanky. Soubor natočil společně se soubory
dalších obcí na Hlučínsku tři CD písní v Hlučínském nářečí. Reprezentuje naši obec na tradičních
folklórních akcích jako je Kolaja v Hati, Festival kultury Hlučínska v Hlučíně a má za sebou celou řadu
úspěšných představení jak v Bohuslavicích tak i okolních obcích na Hlučínsku v Moravskoslezském kraji
a v rámci příhraniční spolupráce i v Polsku a na Slovensku.
Lidovou uměleckou činnost, kterou se podařilo v obci udržet, je činnost paličkářek. Klub
paličkářek se schází pravidelně týdně v obecním domě. A své výrobky paličkované krajky úspěšně
vystavuje jak v Bohuslavicích, tak na výstavách v regionu. Velice úspěšnou práci paličkářek se podařilo
v minulosti doplnit o další tradiční lidovou činnost - pečení perníků.
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Za účelem vyššího využití kulturního domu organizují členové kulturní komise ve spolupráci
s obcí pro zájemce společenského tance od roku 2008 taneční kurzy a taneční večery.
Významných způsobem obohacuje kulturní dění v obci občanské sdružení Bohuslavický Oříšek.
Ve spolupráci s obcí organizuje velmi populární Anenské slavnosti, na kterých vystupují známí umělci a
celebrity. Dále připravuje velice oblíbený Den dětí a Mikulášskou nadílku. V rámci Anenských slavností
jsou každoročně vyhodnocování držitelé Janského plakety za dobrovolné darování krve a další
spoluobčané, kteří úspěšně reprezentovali naši obec na různých sportovních soutěžích nebo dosáhli jiných
významných ocenění nebo výsledků. U příležitosti Anenských slavností je také každoročně pořádána
výstava obrazů lidových umělců majících vztah k Bohuslavicím nebo výstavy fotografií. V letošním roce
to byla výstava k nedožitým 100. narozeninám P.Vincence Hurníka.
Uskutečnila se celá řada kulturních akcí, které pořádaly obec nebo organizace v obci. V zimním
čase jsou pořádány spolky a organizacemi v obci tradiční plesy a maškarní reje ZŠ a MŠ. Na jaře pořádá
obec každoročně tradiční setkání seniorů s kulturním programem a pohoštěním. Následují různá divadelní
představení. V květnu každoročně vzpomínáme na ukončení 2. svět. války s položením kytic k pomníkům
padlých rodáků a sovětských letců. Dlouhou tradici má oslava Dne matek s kulturním vystoupením žáků
ZŠ a MŠ Bohuslavice. Na přelomu května a června na svátek Nejsvětější Trojice pořádá římskokatolická
farnost ve spolupráci s obcí farní zahradu, v rámci které stavíme nebo obnovujeme drobné památky a
kříže, které postavili naši předkové. V červnu a červenci jsou organizovány tradiční Dětské dny, pro
sportovce a hasiče sportovní slavnosti a letní slavností organizací v obci, z nichž největší ohlas má
myslivecká a zahrádkářská slavnost. Následuje každoroční rozloučení s prázdninami u táboráku, rybářské
závody a soutěže hasičů. Svou neodmyslitelnou tradici mají soboty v areálu hasičské zbrojnice
s opékáním makrel a dalším pohoštěním. Jednou z největších a nejoblíbenějších akcí v roce je tradiční
strassenfest – pouliční slavnost, kterou pořádají každoročně obyvatelé jednotlivých ulic v obci.
Společenská akce s bohatým občerstvením se stala velmi oblíbenou nejenom pro obyvatele naší obce, ale
i pro návštěvníky z okolních obcí. V letošním roce se pořádal již 10. jubilejní ročník. Za jeho uspořádání
patří velký dík všem obyvatelům ulice Záhumenní a Lesní.
Sportovně založení občané se mohli aktivně zapojit nebo jen sledovat a fandit našim fotbalistům,
hokejistům i florbalistům. Pravidelně se hraje rekreační nohejbal, odbíjená a cvičí joga. SK Bohuslavice
se díky finanční dotaci obce daří udržet v krajských a okresních soutěžích čtyři mužstva - žáky,
dorostence a muže A, B. Dotace obce dále využívá klub na zvelebování areálu, opravy a údržbu. Úspěšní
jsou také hokejisté, kteří se každoročně umísťují na čelních místech Prajzské hokejové ligy, kterou hrají
hokejová mužstva obcí Hlučínska v Karavařské Buly aréně. V poslední sezóně slavili postup do vyšší
soutěže i naši florbalisté.
Významných sportovních úspěchů dosáhli naši občané i v individuálních sportech.
Nejvýzmamnější jsou republikové i mezinárodní umístění Tadeáše Kriebla v šachových soutěžích,
Veroniky Lischkové ve voltíži, Patrika Klose ve stolním tenisu a Anny Pudichové, Marie Janošové a
Nikoly Steffkové v házené.
Své místo ve společenském životě naší obce si našel Předvánoční jarmark s výstavou
perníkových výrobků, výrobků paličkované krajky a dalších ručních řemesel s rozsvícením vánočního
stromu. Vánoční jarmark těsně před vánočními svátky navozuje vánoční atmosféru v obci s množstvím
kulinářských specialit a přátelským posezením s lidovou hudbou u vánočního stromu. Na Štědrý den se
pro děti, ale i dospělé hraje divadelní představení živého Betlému na farní zahradě a druhý vánoční
svátek sv. Štěpána vánoční vystoupení scholy a chrámového sboru. Příznivci sportu si přicházejí na své
při vánočním nohejbalovém turnaji a Silvestrovském turnaji ve stolním tenisu. Turnaj v odbíjené
smíšených družstev organizuje v Bohuslavicích volejbalový kroužek.
Velmi významným společenským faktorem je náboženský život, který je tradičně v obci na
vysoké úrovni. Otec Kazimír Buba organizuje na faře církevní společenství, ve kterém se schází mládež,
rodiče, senioři. Na faře působí schola a chrámový sbor.
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Po několikaletém úsilí se podařilo v roce 2011založit Senior klub, který úspěšně rozvíjí svou
činnost. Co v naší obci stále chybí je Klub mládeže.
V prosinci 2013 u příležitosti 725 let od první písemné zmínky o naší obci byla po několikaleté
usilovné práci historika PhDr. Václava Štěpána PhD vydána kniha Dějiny obce Bohuslavice.
5. Spolupráce s dalšími obcemi
Obec Bohuslavice spolupracuje nejaktivněji se sousedními obcemi Závada, Vřesina a Bolatice.
Ze Závady k nám docházejí žáci do základní školy a vedení školy zároveň provozuje jako odloučené
pracoviště MŠ v Závadě. Do Závady a do Vřesiny jsou dováženy obědy, které se vaří v naší školní
kuchyni. S obcí Bolatice provozujeme společně vodní zdroj s vrtanými studněmi, které zásobují obě obce
pitnou vodou. Na úrovni je i spolupráce s městem Dolní Benešov, kde je pro naše občany stavební úřad a
matriční úřad. Město Hlučín je pořizovatelem územního plánu pro naši obec. Je i stavebním úřadem pro
stavby a rekonstrukce kanalizací a vodovodů a místních komunikací. Pracovníci úřadu spolupracují
v rámci dobrých sousedských vztahů s dalšími sousedními obcemi Bělou, Chuchelnou, Píšti a
Kozmicemi. V rámci spádové oblasti Hlučína, obce s rozšířenou působností, vznikla z podnětu Svazu
měst a obcí iniciativa na vyhledání možností větší meziobecní spolupráce.
S družební slovenskou obcí Závažná Poruba máme uzavřenou smlouvu o vzájemné mezinárodní
spolupráci. Od roku 2004 do roku 2010 probíhaly každoročně vzájemné návštěvy zástupců obce a spolků
obou spřátelených obcí. Od roku 2010, kdy nás naposledy navštívila početná delegace je spolupráce
založena na návštěvách představitelů obou obcí u příležitosti významných výročí.
Obec Bohuslavice je rovněž členem Sdružení obcí Hlučínska (SOH), ve kterém jsou zastoupeny
obce přináležící k historickému Hlučínsku. Dále je členem Svazku obcí mikroregionu Hlučínska
(SOMH), ve které jsou začleněny v působnosti obce s rozšířenou působnosti Hlučín. Obec je také členem
Místní akční skupiny Hlučínsko (MAS), jejímiž členy jsou zemědělští a drobní podnikatelé, neziskové
organizace a obce Hlučínska. Naše obec je dále členem Sdružení místních samospráv. Je to
celorepubliková organizace, která sdružuje malé obce za účelem lepšího prosazování zájmů těchto
malých obcí. Významným úspěchem této organizace byla změna rozpočtového určení daní ve prospěch
malých obcí, která přinesla vyšší daňové příjmy.
V průběhu volebního období jsem pracoval v kontrolní komisi SOH, jako člen rady SOMH a člen
programového výboru MAS Hlučínsko.
6. Péče o děti a seniory
Školou povinné děti se zapojují do činnosti zájmových kroužků organizovaných ZŠ a MŠ
Bohuslavice. Další možností je sportovní vyžití v SK Bohuslavice a Sboru dobrovolných hasičů. Mládež
v juniorském věku není u nás bohužel kromě organizované činnosti při farnosti nijak organizována.
V nově vybudovaném obecním domě obec nabízí zájmovým spolkům mládeže prostory pro
společenský a kulturní život a trávení volného času. Je na mládeži, aby ve svém středu našla zástupce,
kteří budou volnočasové aktivity organizovat.
V tomto volebním období se podařilo založit Senior klub, který se pravidelně schází a připravuje
různé společné akce. Pomalu se tento klub propracovává k nejaktivnějším spolkům v obci. Obec
dlouhodobě organizuje návštěvy občanů starších 80 let a manželé slavící jubileum 50 a 60 let společného
života členy Sboru pro občanské záležitosti a předává malý dárek od obce. Před vánočními svátky
navštěvuje starosta naše spoluobčany v domovech důchodců a nejstarší občany a předává jim drobné
pozornosti s upomínkou na obec.
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Pro seniory je zajišťován rozvoz jídel ze školní kuchyně. Dovoz nákupů, i když byl nabízen,
zatím není využíván. V tomto volebním období se podařilo otevřít v obecním domě ordinaci obvodního
praktického lékaře. Podstatně se tím zlepšila dosažitelnost a úroveň zdravotní péče. Dosud se však
nepodařilo zajistit provoz dětské ordinace. V obecním domě jsou rovněž poskytovány masérské služby.
Vzhledem k malému zájmu byla ukončena činnost pedikúry a manikúry.
Obec rovněž zajistila prostřednictvím Nadace manželů Klausových týdenní kurs výpočetní
techniky pro seniory, který se setkal s velkým ohlasem. Rovněž bylo finančně podpořeno seniorské
studium na školách třetího věku.
Obec má vypracovanou kompletní projektovou dokumentaci a stavební povolení na stavbu
„Přístavba a stavební úpravy rodinného domu za účelem změny ve využití na Dům pokojného stáří
Vincence Hurníka v Bohuslavicích.
7. Bezpečnost života v obci
Od období let 2004 – 2006, kdy byly v naší obci řešeny každoročně jen 3 – 4 přestupky, docházelo
průběžně k jejich navyšování na 19 v roce 2010 a dokonce 23 v letošním roce. Zarážející je i počet
trestných činů, který dosáhl v roce 2010 počtu 13 skutků a v roce 2014 dokonce 15 trestných činů.
Jednalo se o krádeže v rodinných domcích, další drobnější krádeže, projevy vandalismu a sousedské
spory. Závažnější přestupky ani trestné činy se v naší obci za poslední volební období nevyskytly. O
stavu bezpečnosti v obci jsou Obvodním oddělením Policie ČR Hlučín vypracovávány jednou za rok
zprávy, které jsou projednávány v radě obce a všichni občané jsou informování článkem ve zpravodaji.
Policie ČR.
Zejména starší občané poukazují na vysedávání v autobusových zastávkách a okolí KD. Ve
večerních a nočních hodinách jsou občané na některých místech občas rušeni nadměrným hlukem.
Kolují informace o pěstování, distribuci a používání drog a alkoholu. Vyskytuje se i vandalismus, při
kterém jsou poškozovány objekty zastávek, poškozovány dopravní značky, lavičky a odpadkové koše.
Z dotazníkového šetření pro vypracování Strategického plánu vyplývá, že nejvyšší míru nebezpečí
cítí občané z trestné činnosti spojené s odcizením majetku a projevy vandalismu (87%), dále
v souvislosti s vysokou rychlostí jízdy vozidel v obci a nebezpečím při přecházení silnic (82%) následně
rizika související s chováním problémových osob a osob pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
Obtěžování podomními prodejci, dealery a členy různých spolků se bojí celkově 73 % stejně jako volně
pobíhajících psů. Jen v nižším počtu pak občané cítí obavy z důvodu nedostatečného veřejného
osvětlení v ulicích nebo z nedostatku soukromí a anonymity.
8. Životní prostředí
Životní prostředí v Bohuslavicích podle názoru většiny občanů znečišťuje: Spalování
nekvalitních paliv a odpadu (70%), psí výkaly (43 %), černé skládky (37 %), spalování odpadu na
zahradách na otevřených ohništích (35 %), nevyhovující systém kanalizace (26 %), nezájem občanů
třídit odpad (26 %), nedostatečná údržba silnic a chodníků, (23 %), automobilová doprava (22 %),
nedostatečná protipovodňová opatření (18 %), prašnost, smog (18 %), nedostatek kontejnerů na tříděný
odpad (14 %), nedostatečná údržba veřejné zeleně (7 %) a jiné (5 %).
Všechny skupiny obyvatel se vzácně shodují na tom, že spalování nekvalitních paliv a odpadu je
nejzávažnějším problémem. Přitom tíživěji situaci vnímají vysokoškolsky vzdělaní lidé (94 %), méně si
na situaci stěžují osoby se základním vzděláním (55 %). Ostatní aspekty narušující kvalitu životního
prostředí se mezi skupinami respondentů liší zpravidla mírně, větší rozdíly lze zaznamenat např. u
černých skládek, které významněji trápí starší občany (nad 56 let 53 %, nad 71 let 73 %).
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Z výsledku průzkumu vyplývá, že úroveň životního prostředí u nás v obci záleží na nás,
občanech žijících v obci. Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí vypisují dotace na
výměnu kotlů ústředního vytápění, které pokrývají až 50 % nákladů. Všude tam, kde obec mohla přispět
ke zlepšení životního prostředí, jsme na úrovni obce přicházeli s řešením. Dvakrát ročně mohou občané
v rámci svozových dnů zdarma odložit k dalšímu zpracování nebo k likvidaci velkoobjemový a
nebezpečný odpad. Na snížení prašnosti z dopravy jsme pořídili zametací stroj Egholm. Podstatně jsme
rozšířili počet nádob na všechny druhy sběru druhotných surovin. Zájemcům byly dodány speciální
nádoby na sběr zeleně, které jsou pravidelně odváženy a obsah kompostován na kompostárně. Zadali
jsme vypracování projektu na Separaci bioodpadů v naší obci a žádosti o dotaci. Žádost byla úspěšná.
Výsledkem bylo získání dotace na nákup a rozdání kompostérů na zpracování bioodpadů do 300
rodinných domků. Na dvou místech v obci jsou přistaveny další kontejnery, kde je možno odkládat
zeleň průběžně a zdarma. Tato zeleň je následně odvážena a zpracována také v kompostárně. V obci
nemáme zatím vyřešenou likvidaci stavební suti, kterou musí občané sami likvidovat na skládce
v Markvartovicích. A dále musíme vyřešit vybudování oddílné splaškové kanalizace a centrální čistírny
odpadních vod. Je na nás, abychom se chovali vůči životnímu prostředí zodpovědně.
9.

Další ukazatelé života obce

Na závěr hodnocení končícího volebního období vám předkládám ještě několik zajímavých ukazatelů
úrovně života v naší obci, abychom si uvědomili její postavení v rámci ostatních obcí Hlučínska.
Počet obyvatel
Za posledních 20 let se počet obyvatel na území Hlučínska mírně snížil o 2,5 %. Úbytek je menší
než Moravskoslezský kraj (-3,94%). Na rozdíl od tohoto nepříznivého vývoje se počet obyvatel naší
obce meziročně neustále zvyšoval. Pouze v roce 2011 došlo k mimořádnému úbytku, který však byl
hned v následujícím roce vyrovnán. Obec Bohuslavice má za posledních 20 let 4. nejvyšší procentuální
nárůst obyvatel na Hlučínsku (1. Vřesina + 13,2%; 2. Dobroslavice + 10,7; 3. Darkovice + 7,9 %; 4.
Bohuslavice + 7,7 % Dolní Benešov -6,1%, Bělá -9.1 % , Hlučín – 21,5 %)
Věková struktura
Věková struktura obyvatel je důležitým ukazatelem života v obci s výhledem do budoucnosti.
Vyjadřuje to index stáří, neboli kolik obyvatel nad 65 let připadá na sto dětí do 15 let. V tomto ukazateli
při srovnání s ostatním obcemi a městy na Hlučínsku zaujímá naše obec také čtvrté místo s indexem
77,2 (1. Rohov – 74,3; 2. Oldřišov – 75,7; 3. Štěpánkovice – 77,1 Ludgeřovice – 129,7 Hlučínsko –
120,2 Moravskoslezský kraj 112,5 ČR 113,3)
Vzdělání obyvatelstva
Vzdělanostní struktura je rovněž důležitým demografickým ukazatelem, majícím významný vliv
na aktivity, postoje, potřeby a přání obyvatel v území. Vyšší podíl vzdělaných obyvatel v území má
potenciál pro ekonomický rozvoj, snížení nezaměstnanosti a zlepšení sociální a kulturní vybavenosti
obcí. Vzdělání je sledováno pouze u obyvatel starých 15 a více let (2011).
Podle stupně vzdělání:

bez vzdělání

5

Základní vč. neukončeného

291

Střední vč. vyučení, bez maturity

549

Úplně střední s maturitou

340

Nástavbové studium

34

Vyšší odborné vzdělání

8

VŠ

108
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Index vzdělanosti
Data vzdělanosti jsou vyjádřeny v indexu vzdělanosti, tzn. podílu obyvatel SŠ s maturitou a VŠ v
populaci starší 15 let. Vysokoškoláci mají přitom v indexu dvojnásobně váženou hodnotu:
Třebom

17,9

Závada

32,7

Kravaře

43,1

Bohuslavice

44,8

Hlučín

50,4

Vřesina

52

Hlučínsko

45,7

Moravskoslezský kraj

54,7

ČR

59,2

Podnikatelské prostředí
Podle dostupných informací živnostenského rejstříku a ekonomických statistik působilo v obci
v roce 2006 zhruba 248 ekonomických subjektů. Do roku 2014 se počet ekonomických subjektů
postupně zvýšil až na 374.
Počet podnikatelských subjektů se zjištěnou aktivitou

189

Počet aktivních podnikatelských subjektů na 1.000 obyvatel

112

Příjem po konsolidaci na obyvatele

15.813,- Kč

Počet uchazečů o práci

67

Počet uchazečů na počet obyvatel %

3,99

Nezaměstnanost
Podíl nezaměstnaných osob se v jednotlivých obcích Hlučínska značně liší. Některé obce regionu
mají velmi nízké hodnoty, které se pohybují kolem 5%. Naše obec vykazuje druhé nejnižší procento
nezaměstnanosti (Vřesina 5,1 Bohuslavice 5,3 Markvartovice 5,5, Píšť 5,9, Šilheřovice 5,6), naopak
nejvyšší hodnoty v obcích v severním výběžku sledovaného území přesahují 10% (Sudice, Rohov,
Třebom dokonce až 20,9%).
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných osob je v naší obci nejnižší na celém Hlučínsku (Bohuslavice
0,4, Píšť 0,6, Vřesina 0,6, Kravaře 2,4, Závada 2,4, Třebom 3,9, Hlučínsko 1,6, Moravskoslezský kraj
3,0, ČR 1,9)
Předložené vyhodnocení volebního období dokládá, že se nám daří zlepšovat životní úroveň
v naší krásné obci a dále ji postupně rozvíjet. Není to jen zásluha členů obecního zastupitelstva a
zaměstnanců obce, ale společná zásluha všech spoluobčanů, pracovníků a vedení firem, živnostníků a
členů organizací a spolků působících v obci.
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Petice občanů
Ve středu 24. 9. 2014 jsme na obecním úřadě převzali od zástupkyně petičního výboru p.
Marie Blokšové petici s podpisovými archy s podpisy 198 občanů, kteří touto formou nesouhlasí
s návrhem na rozšíření hřbitova v novém Územním plánu Bohuslavice a navrhují jiné využití
dotčených pozemků. Prostřednictvím petice dále podepsaní občané požadují, aby se usilovně
hledaly jiné vhodnější pozemky pro rozšíření hřbitova, popř. zřízení urnového háje (kolumbária),
které by nesnižovaly pohodu bydlení a projednání petice na nejbližším jednání obecního
zastupitelstva.
Nejbližší jednání obecního zastupitelstva se uskutečnilo ve čtvrtek 25. 9. 2014. Při
schvalování programu jednání bylo i přes neúčast členů petičního výboru ani žádného účastníka
petice schváleno jeho rozšíření o projednání petice. Vzhledem k probíhajícímu neukončenému
námitkovému řízení k návrhu Územního plánu Bohuslavice byla petice vzata obecním
zastupitelstvem na vědomí.
Rozšíření hřbitova už bylo zahrnuto ve schváleném Územním plánu Bohuslavice od roku
2006. Další jednání o novém Návrhu územního plánu Bohuslavice bude zařazeno na program
příštích jednání obecního zastupitelstva po předložení a vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a
organizací pořizovatelem územního plánu naší obce, kterým je MěÚ Hlučín.
Ing. Kurt Kocián, starosta
Důležité informace – hřbitov
Opětovně se obracíme na pronajímatele hrobových míst, aby se v případě osazení nového
hrobového rámu dostavili v dostatečném předstihu na obecní úřad k vyřízení písemného souhlasu
se zřízením nového hrobového příslušenství, kde obecní úřad uvede povolené rozměry rámu
hrobu, tak aby byl zajištěn co nejlepší a nejbezpečnější přístup i k ostatním hrobům. V poslední
době se stává, že pronajímatel nedodrží sjednané rozměry rámu hrobu, nové hrobové rámy jsou
větší, ikdyž o pár centimetrů a navíc i nové náhrobní desky přesahují po stranách rám hrobu a tím
dochází ke zúžování uliček mezi hroby. Pak je nutné, aby návštěvníci hřbitova šlapali po rámech
okolních hrobů, či se přidržovali i okolních pomníků, které také mnohdy drží „silou vůle“ a nemluvě
o starších spoluobčanech, pro které je procházení mezi hroby nebezpečné. Další problémy pak jsou
i při pohřbech.
V případě, že nebudou respektovány rozměry dané v písemném souhlasu obecním úřadem,
bude nucen pronajímatel nechat hrobové zařízení demontovat a upravit na odsouhlasené rozměry.
Děkujeme za pochopení, Karla Krupová

Výzva všem perníkářkám a perníkářům!
Pomalu se blíží termín akce „Kouzlo a vůně perníků“, v tomto roce na téma „Pohádky
z perníku“. Proto svoláváme poradní schůzku na čtvrtek 30. října 2014 v 18 hod. na Obecním
úřadě v Bohuslavicích. Přijít mohou všichni, kteří mají chuť se do této akce zapojit.
Těšíme se na Vaše nápady a inspirace.
Lucie Hamplová a Magdaléna Birtková

Stránka | 15

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 262

Říjen 2014

Poděkování
Děkuji všem obyvatelům ulice Záhumenní a Lesní za uspořádání letošního Strassenfestu,
za Vaši ochotu a čas, nápady, atrakce, a připravené pohoštění pro obyvatelé Bohuslavic i hosty
z okolí. Děkuji také všem, kteří se přišli na tuto akci pobavit a ochutnali připravené domácí
pochoutky hostitelů. Těšíme se, že za rok předáme putovní klíč a prapor další ulici a zájem o
Strassenfest v Bohuslavicích přetrvá….
Zuzana Kuncová

Vážení spoluobčané,
v lidském životě už tomu tak je, že všechno jednou začíná a jednou končí. Komunálními
volbami 10. a 11. 10. 2014 končí volební období a s ním i moje práce ve veřejné funkci starosty naší
krásné obce. V obecním zastupitelstvu jsem pracoval dvacet let, s přerušením v letech 1994 – 1998.
V letech 1998 – 2002 jsem byl místostarostou a od roku 2002 dvanáct let starostou obce. Funkce
starosty a místostarosty obce je zároveň spojená s členstvím v radě obce.
Po celou dlouhou dobu svého veřejného působení jsem se snažil společně se všemi členy
obecního zastupitelstva, spolupracovníky na obecním úřadě, představiteli a členy organizací a
spolků a dalšími aktivními lidmi o všestranný rozvoj života v naší obci. Byl jsem velmi potěšen,
když jsem se z výsledků dotazníkového šetření pro vypracování strategického plánu na roky 2014 –
2021 dozvěděl, že největší spokojenost vyslovili spoluobčané s čistotou a celkovým vzhledem obce,
který ohodnotili 3,77 hvězdičkami z celkových 5 možných. S bydlením v naší obci je plně
spokojeno 50 % respondentů a spíše spokojeno 46 %, dohromady tedy 96 %. O tom, že se celkové
prostředí v obci výrazně zlepšilo je přesvědčeno 28 % respondentů a více než polovina se domnívá,
že se zlepšilo alespoň mírně. Kladně tedy odpovědělo celkově 81 % účastníků dotazníkového
šetření. Vysoko je hodnocena možnost kulturního a společenského vyžití. Téměř 62 % obyvatel
hodnotí kladně možnosti sportovního vyžití.
Zrealizovaná investiční výstavba a opravený obecní majetek, pořádek na území obce a
vysoká úroveň společenského života by nebyly možné bez vzájemné dobré spolupráce. Vyslovuji
srdečné poděkování všem dobrým lidem, spoluobčanům, spolupracovníkům, členům obecního
zastupitelstva a všech organizací a spolků a aktivním lidem v obci za obětavost a vstřícnost při
plánování a realizaci ať už společenských a sportovních akcí nebo stavební činnosti příp. rozvoje
dalších oblastí života v obci. Děkuji také své rodině za oběti a újmy, které musela přijímat a které
vyplývaly z mé činnosti ve veřejné funkci. S politováním se musím také vyznat, že jsem se určitě při
své práci dopustil chyb, kterým se ani při sebelepší vůli není možné vyhnout. Pokud jsem někomu
ze spoluobčanů způsobil nějaké těžkosti, nepříjemnosti nebo újmu, nebylo to z mé strany úmyslné a
omlouvám se za ně.
Ve dnech 10. a 11. října se uskuteční komunální volby. Vyzývám vás k co největší účasti.
Když k volbám nepřijdete, dáváte svůj hlas tomu, koho byste nevolili. Je na vás občanech, abyste
dobře vybrali z historicky největšího počtu 72 uchazečů o váš hlas.
Vážení spoluobčané, přeji vám šťastnou budoucnost.
Ing. Kurt Kocián, starosta
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Poděkování
Vyslovuji vřelé poděkování všem příbuzným, přátelům, sousedům a známým, všem
spoluobčanům, především panu ing. Kociánovi starostovi obce za účast, květinové dary a smuteční
kondolence na pohřbu naší drahé zesnulé Bernardiny Chorovské, nejstarší občanky obce
Bohuslavice. Rovněž děkuji panu faráři Mgr. Bubovi za mši svatou, projevy soustrasti, paní
Kubálkové, zpěvačkám a hudbě za hudební doprovod. Dále děkuji panu ing. Kociánovi a paní Mgr.
Lucii Hamplové člence Sboru pro občanské záležitosti, folklornímu souboru Vlašanky a dětem za
návštěvy a gratulace, květiny a dárky u příležitosti oslav narozenin nejstarší občanky.
Bernardina Galdiová
Školení o finanční gramotnosti
Stále více občanů má problémy
s financováním svých domácností. Ne
všichni postupují tak, že si část svých
příjmů šetří a ne všichni mají takové
příjmy, aby z nich ještě mohli něco ušetřit.
Pod tlakem cílené všudypřítomné reklamy
na různé výrobky i služby a využití
možnosti různých půjček nepostupují
důsledně, neprověří si své finanční
možnosti nakoupí často nepotřebnou věc a
zadluží se. Tím se dostanou do kolotoče, ze
kterého se jen těžko vystupuje.
Obec Bohuslavice ve spoluprácí s
Asociací občanských poraden Praha
uspořádá v rámci projektu Občanské
vzdělávání kurzy na zvýšení odborných a
obecných znalostí a kompetencí obyvatel a
zvýšení motivace a posílení aktivního
postoje občanů k dalšímu vzdělávání
zdarma kurzy, které mají všem zájemcům
pomoci v životních situacích.
Prvním takovým kurzem, který se
uskuteční 16. 10. 2014 se začátkem v 17
hodin je Kurz finanční gramotnosti. Kurz
se bude zabývat nastavením osobních a
rodinných rozpočtů, řízení osobních či
rodinných rozpočtů, exekucemi, insolvencí, přechody dluhů na rodinné příslušníky a dalšími
otázkami spojenými financemi.
Kurz je určen pro všechny občany, nejen pro ty, kteří už mají nějaký finanční problém. Jak už
jsem výše uvedl, kurz je pro účastníky včetně podávaného občerstvení zdarma. Neváhejte a přijďte
načerpat další vědomosti nebo zkonzultovat své problémy.
Ing. Kurt Kocián

Stránka | 17

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 262

Říjen 2014

Nové a příjemné prostředí pro seniory – Vila Vančurova o.p.s., Opava
Využijte
nabídky
posledních
několika volných míst v Domově pro
seniory Vila Vančurova. Nabízíme 24
hodinovou péči o seniory nad 65 let se
sníženou schopností sebeobsluhy a
vyžadující dopomoc druhé osoby.
Krom základní péče se náš domov
vyznačuje příjemným a novým
prostředím, možností využít rozsáhlou
zahradu, poskytováním široké škály
aktivit, balneoterapii a především
individualizovanou péčí odborného
personálu.
Prostřednictvím péče zaměřené na
Vaši osobu a Vaši osobní historii se
snažíme, aby byl pro Vás pobyt
v našem domově co nejpříjemnější, abyste se cítili téměř jako doma.
Nabízíme také Odlehčovací službu – ta je určena pro klienty již od 50 let a pro seniory se
sníženou schopností sebeobsluhy. Jde o krátkodobý pobyt od 7 dní do 3 měsíců. Potřebujete si
odpočinout od náročné péče o pečovanou osobu, zregenerovat síly nebo si zajistit své osobní věci
(např. delší vyšetření v nemocnici, rehabilitaci), či nemáte jak vyřešit aktuální problém, kdo bude
pečovat? Obraťte se na nás, můžeme Vám pomoci.
Soběstačným seniorům, nebo těm, jež nepotřebují vysokou míru podpory, nabízíme
jednopokojové byty, kde Vám můžeme zajistit také služby péče.
Pro více informací navštivte www.vilavancurova.cz, kontaktujte nás na tel. 731 152 926 nebo nás
navštivte osobně na ul. Vančurova 5, Opava.
Kalendář r. 2015
Koncem října vydá obec kalendář na r. 2015. V kalendáři bude připomenuto fotografiemi 30.
výročí předání hasičské zbrojnice, 40. výročí uvedení do provozu kulturního domu, a 50. výročí
zahájení vyučování v základní škole. Kalendáře bude možno zakoupit na Obecním úřadě, v obou
prodejnách TEMPO, v prodejně Eso a v prodejně květin.

Inzerce
Prodám zimní pneumatiky 185/65R/15 i s diskem, velmi dobrý stav, málo používané, původní cena
11.000,-Kč, nyní 5.000,-Kč. Prodám malou lednici a malý mražák.
Autosedačku s nánožníkem, barva modro-béžová, manšestrový fusák – barva hnědá.
Prodám dětský kočárek, trojkombinace, béžové barvy, používaný 6. měsíců. Vše na tel. 732125262.
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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/.
Vážení občané, žáci, pamětníci a přátele školy,
dovolte, abychom Vás pozvali na oslavu 50. výročí školy. Oslavy budou probíhat ve dvou dnech.
23. 10. ve čtvrtek - bude pro veřejnost otevřená základní i mateřská škola od 10 hodin do 18 hodin.
Od 18 hodin se poté koná na nádvoří školy Světluškový průvod, pořádaný Klubem rodičů Bublina.
Občerstvení bude po celý den i večer zajištěno Klubem rodičů. Ve třídách budou nainstalovány
výstavky dobových předmětů, historie školy, fotografie, výtvarná díla a výrobky žáků, v odborných
učebnách bude probíhat prezentace akcí. Ve školní družině se mohou děti zabavit v "retro dílničce". V prostorách školy bude také svá malířská díla vystavovat náš bývalý žák Michal Freisler
( nyní student Umělecké školy v Ostravě) a bývalý ředitel školy p. František Pohanka.
V pátek - 24. 10. jste srdečně zváni na kulturní vystoupení žáků školy na téma "Škola - základ
života" v 16 hodin do KD.
Na Vaši účast se velice těší žáci a také kolektiv zaměstnanců ZŠ i MŠ.

Vedení ZŠ Bohuslavice
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„Kluby klubům 2014“
Osmý ročník společenské akce
„Kluby klubům“ se konal v Kulturním
domě Hlučín dne 30. 9. 2014 za účasti
160 seniorů z Hlučína a jeho blízkého
okolí. Celkem pět klubů seniorů si pro
tuto příležitost připravilo svůj program, a
to: Bohuslavice, Vrablovec, Šilheřovice,
Dolní Benešov a Vřesina u Hlučína.
Na této akci se vždy setkávají
členové jednotlivých klubů seniorů, aby
společně sdíleli nejen své nápady, ale
také své různorodé aktivity. Kulturní
program si tak senioři již tradičně zajistí
vždy sami. Hlavním cílem je především
idea vzájemného setkání s vrstevníky, dobrá zábava a pohoda. „Kluby klubům“ jsou pořádány
každoročně u příležitosti mezinárodního „Dne seniorů“, který se datuje na první říjnový den.
Novinkou letošního ročníku byla volba „MISS SENIORKY 2014“. Do této soutěže se přihlásilo
pět kandidátek. Všechny účastnice předvedly nejen odvahu, ale „mladého ducha“, kterým doslova
nadchly publikum. Soutěžilo se ve třech disciplínách. Moderátor Mgr. Zdeněk Kačor zahájil první
disciplínu, která spočívala ve vzájemném dialogu, v němž se seniorky představily publiku.
Následovala volná disciplína, kdy každá ze seniorek si zvolila k vlastní prezentaci to, co je jim
blízké a především co je baví nejvíce. A tak se publikum bavilo při poslechu humorných vyprávění
a vtipů. V rámci volné disciplíny jsme si také poslechli velmi hezkou báseň o končícím létu a
krásnou píseň z legendárního amerického muzikálu „Cats“. Poslední disciplínou byla módní
přehlídka, v níž nechyběla ani taneční kreace. Jednotlivé disciplíny nebyly vůbec jednoduché a
všechny seniorky v nich předvedly tolik energie a entuziasmu, že se celým sálem nesl obdiv a
uznání od všech přítomných. Porotě (ve složení starosta města Hlučína Ing. Pavol Kubuš,
spisovatelka paní Jana Schlossarková, ředitel Fontány PhDr. Petr Jančík) nastal nelehký úkol, a to
rozhodnout o vítězce. Porota se však zhostila své role naprosto profesionálně a rozhodla o absolutní
vítězce, kterou se stala klientka Domova pod Vinnou horou paní Anna Vitásková. Jako první
vicemiss byla zvolena seniorka z Dolního Benešova paní Lída Selníková a druhou vicemiss se stala
Anemarie Bukovcová z Darkoviček.
Program byl prokládán kvalitními vystoupeními jednotlivých klubů a milým slovem potěšila
všechny přítomné také hlučínská spisovatelka paní Jana Schlossarková. Celý program byl završen
vystoupením kapely Hlučíňanka. Bezesporu nejdůležitější bylo, že se všichni dobře bavili a mnozí si
i zazpívali a zatancovali.
Tato akce byla realizována v rámci Komunitního plánování Hlučínska ve spolupráci s Kulturním
centrem Hlučín.
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Řádky ze sportu
Řádky z fotbalu - Výsledky a umístění družstev v měsíci září a v říjnu 2014
Žáci – okresní soutěž
Žáci přešli v letošním soutěžním ročníku na fotbal 1 + 7, který se hraje na polovině hřiště, a pro který jsme
zakoupili nové lehké branky. Po prvních dvou kolech bez vítězství přišly tři vítězné zápasy za sebou, které
posunuly náš celek na 4. místo.
Výsledky:
SK Bohuslavice
FK Bolatice
0:5
SK Bohuslavice
Sokol Štěpánkovice 4 : 9
Sokol Šilheřovice
SK Bohuslavice
4:5
SK Bohuslavice
Spartak Chuchelná
3:1
TJ Darkovice
SK Bohuslavice
0:8
Dorost – okresní přebor
Družstvo odehrálo v září pouze tři utkání, protože zápas z SC Pustá Polom byl přeložen na 28. října.
V prvním utkání naši hráči remizovali s Hatí, když nevyužili gólové šance. Prvního vítězství jsme se dočkali
v utkání s Kylešovicemi, které naši chlapci vyhráli 4 : 1. V dalším kole zajížděli k tehdejšímu vedoucímu
celku Slavkovu, kde vybojovali bod za remízu 2 : 2. Po pěti odehraných zápasech naši dorostenci ještě
neprohráli a patří jim 5. místo v tabulce
Výsledky:
SK Bohuslavice
Sokol Hať
1:1
SK Bohuslavice
FK Kylešovice
4:1
Sokol Slavkov
SK Bohuslavice
2:2
Muži „B“ – okresní soutěž III. třídy
Po dvou remízách jsme čekali první vítězství v utkání s béčkem Štítiny, soupeř byl však nad síly našeho
mužstva a zaslouženě si odvezl tři body za vítězství 2 : 4. Získat body zpět se však podařilo hned
v následujícím utkání na půdě Služovic, kde jsme zvítězili 1 : 2. V následujícím utkání s Meteorem
Strahovice „B“ jsme připomínali houpačku. Po výborném začátku jsme šli do vedení 2 : 0, o které jsme však
brzy přišli a soupeř šel dokonce do vedení. Zlepšený výkon v závěru utkání přispěl k dalšímu obratu po dvou
našich brankách jsme zvítězili 4 : 3. Utkání se Sudicemi bylo odloženo na 28. 10. Poslední utkání odehráli
naši hráči v Oldřišově, kde gólem z poslední minuty zvítězili 2 : 3. „B“ mužstvo je na 5. místě tabulky, když
má utkání se Sudicemi k dobru.
Výsledky:
SK Bohuslavice
Tatran Štítina
2:4
Sokol Služovice
SK Bohuslavice
1:2
SK Bohuslavice
Meteor Strahovice
4:3
Moravan Oldřišov
SK Bohuslavice
2:3
Muži „A“
V utkání se Žimrovicemi jsme si chtěli vylepšit náladu po vysoké porážce z předchozího kola. Utkání však
začal lépe soupeř, který se dostal do vedení. Naši dokázali stav otočit a vše vypadalo dobře. Soupeř přidal a
ještě do poločasu stačil převzít vedení na svou stranu, ale přišel o vyloučeného hráče. Druhý poločas jsme
byli aktivnější a sedm minut před koncem Martin Sebrala z penalty vyrovnal. Když už to vypadalo na dělbu
bodů (asi spravedlivou) prosadil s v poslední minutě Petřík a vstřelil vítězný gól. Další utkání, kam jsme
zajížděli, až do Dolní Moravice mělo být dle postavení mužstev v tabulce jednoznačnou záležitostí. Ze
začátku to, ale na výhru nevypadalo a domácí šli do vedení. Ještě do poločasu jsme dokázali průběh otočit a
v prvních deseti minutách druhého poločasu rozhodnout. Nakonec jsme si z „výletu“ odvezli tři body za
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vítězství 2 : 6. Nejkvalitnější podzimní zápas se sehrál s vedoucím celkem soutěže Krásnými Loučkami.
Bohužel jsme v úvodu neproměnili penaltu a dokonce si vstřelili vlastní branku. Výborný soupeř zvýšil ve
druhém poločase na dva nula, a naši dokázali jen zkorigovat na konečných 1 : 2. Další domácí utkání
s Olympii Bruntál „B“ se vyvíjel pro náš celek dobře, když Tomáš Štefek vstřelil první branku a hned po
přestávce přidal Daniel Tchuř druhý gól. Soupeř sice snížil, ale naši šli opět do dvoubrankového vedení.
Náš celek však polevil ve výkonu. Soupeř čtvrt hodinu před koncem snížil a postaral se o nervózní konec
utkání, ve kterém jsme však vítězství uhájili. Poslední utkání jsme odehráli na hřišti posledního Úvalna.
Průběh utkání však nebyl pro náš tým příznivý. Domácí se dostali do vedení 3 : 1. Za tohoto stavu jsme opět
neproměnili penaltu. Poslední čtvrthodina však patřila jednoznačně našim, když dokázali vstřelit čtyři
branky a otočit nepříznivá stav na 3 : 5 v náš prospěch. Střelcem utkání byl Daniel Tchuř, který zaznamenal
čtyři branky. Po osmi odehraných utkáních je naše „áčko“ na třetím místě s 18 body.
Výsledky:
SK Bohuslavice
TJ Žimrovice
4:3
Dolní Moravice
SK Bohuslavice
2:6
SK Bohuslavice
Krásné Loučky
1:2
SK Bohuslavice
Olympia Bruntál „B“
3:2
TJ Úvalno
SK Bohuslavice
3:5
Pavel Dominik

Šachista IM Tadeáš Kriebel v Indii
Ve dnech pátého až dvacátého října bude náš spoluobčan mezinárodní šachový
mistr Tadeáš Kriebel jako nejlepší junior reprezentovat Českou republiku na Mistrovství světa
v šachu.
Klání se uskuteční v osmém největším Indickém městě Puné, které je známo hlavně jako
centrum vzdělanosti. Žije zde více než pět miliónu obyvatel a nachází se zde 9 univerzit. Tadeášovi
přejeme správnou volbu tahů a budeme se těšit v příštím vydání zpravodaje na jeho zážitky
z exotické země. Poděkování patří Šachovému svazu a Moravskoslezskému kraji za podporu
talentovaného reprezentanta.
Webové stránky turnaje:

http://www.worldjuniorchess2014.com/index.php
Řádky z florbalu

Bohuslavice se minulou sezónu probojovaly do 2. Opavské ligy a to těsně rozdílem skóre na úkor
Hlučína. S posledními dvěmi koly si naši borci poradili na výbornou a zvítězili ve všech čtyřech
utkáních vysokými výsledky. To se také odrazilo v konečné tabulce kanadského bodování. Do
pátého místa se vešli hned 3 naši hráči. V měsíci září byla podána přihláška a zaplaceno startovné na
nadcházející sezónu a nyní čekáme na rozlosování.
Bohuslavice:Budišovice
Vipers:Bohuslavice
Vipers:Bohuslavice
Vítkov:Bohuslavice

11:2
5:10
3:7
3:14

1. Svoboda Petr (Boh)
2. Urbanský Ondřej (Ready)
3. Kocur Jan (Boh)
4. Kocur Vojtěch (Boh)
5. Kučera Jakub (Dominotrans)

39
35
32
30
30
Jan Kocur
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci říjnu 2014
Mgr. Hamplová Lucie
Kocián Erhard
Fusová Zdeňka
Kocurová Terezie
Pecháč Bohumil
Pohanková Vlasta
Janoš Lubomír

Křížák

Jur

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. 262, říjen 2014 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. října 2014.
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Japonsko

Úterý 21.10.2014 v 10.00 hod. v sále KD Bohuslavice
Pestrá projekce Jirky a Aleny Márových vás zavede do Země vycházejícího slunce. Nahlédnete
přímo do života japonské rodiny a poznáte úžasnou pestrost tajuplné země. Společně
navštívíme tajemné chrámy, překrásné zahrady, neklidné sopečné oblasti i nespoutané
vodopády. Projedeme se rychlodráhou šinkanzen, budeme obdivovat mohutné zápasníky sumó
i křehké gejši. Ochutnáme exotické jídlo i neobyčejné zvyky v typických japonských
restauracích a lázních, ve kterých se koupají dokonce i opice. Jiří Mára je autorem sedmi
cestopisných knih a dokumentárních filmů, které si můžete na besedě zakoupit za zvýhodněné
ceny.
Více informací naleznete na www.jirkamara.cz

