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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
po červenci s nadprůměrnými teplotami
jsme prožili aprílový, proměnlivý srpen, ve
kterém se střídaly chladné dny s deštivými. O
velkých teplotních rozdílech hovoří i naměřené
údaje. Tropických 35,5 °C bylo dosaženo 20
července v Brandýse n. Labem a naopak, 25.
srpna bylo na šumavské Kvildě naměřeno - 6 °C.
Letošní průběh značně ovlivnil úrodu, která je co
do množství rekordní s poměrně nízkou kvalitou.
Deštivé počasí v srpnu zkomplikovalo sklizeň.
Začátek školního roku propršel a byl poměrně
chladný. Ve druhé polovině prvního zářiového
týdne se oteplí a nadprůměrné teploty se
předpovídají i na další dva týdny.
Krvavé boje na Ukrajině nepřestaly. Po
nadějích, vkládaných do společné schůzky
prezidentů Ruska a Ukrajiny, boje nepřestaly.
Naopak Putin upozorňuje na ruský jaderný
potenciál a hovoří o vytvoření nového státu i o
možném obsazení Kyjeva. Evropští politici a
představitelé NATO nejsou jednotní, plánují
zpřísnění sankcí, které ale zatím nebyly příliš
úspěšné. Přibývá zejména civilních obětí a
ukončení krize a občanské války je v nedohlednu.
Pořadatelé společenských akcí měli při
nepříznivém průběhu srpnového počasí štěstí.
Účastníky pěší pouti do Hrabyně zastihl déšť až
pod Hrabyňským kopcem. Návštěvníci letní
zahrádkářské slavnosti i táboráku počasí nijak
neomezilo. Obě akce měly hodně hostů, kteří tak
jak každoročně nešetřili slova chvály na adresu
pořadatelů.
Ve druhé polovině srpna byly zahájeny
podzimní fotbalové soutěže, na které hráči i
funkcionáři SK Bohuslavice zvou všechny
příznivce, aby přišli fandit našim reprezentantům.
Děkuji vedení a aktivním členům všech
organizací a spolků za jejich obětavost při
organizaci a pořádání všech kulturních,
společenských i sportovních akcí a zaměstnancům
[Zadejte text.]
obce za spolupráci a vytvoření potřebného
zázemí.

Děkuji i všem návštěvníkům a hostům za
účast na těchto akcích a vytváření krásné
atmosféry dobrého soužití mezi občany v naší
obci a celém Hlučínsku.
A co nás čeká v následujícím měsíci.
V sobotu 6. 9. pořádají hasiči své tradiční opékání
makrel v areálu hasičské zbrojnice. Následující
sobotu 13. 9. 2014 srdečně zvou obyvatelé ulic
Záhumenní a Lesní všechny spoluobčany a hosty
na letošní strassenfest. Tak jako každoročně bude
pro všechny návštěvníky v rámci tradiční
hlučínské pohostinnosti připraveno bohaté
občerstvení, dobrá zábava a hry pro děti. Už
v záři se rozeběhnou v obecním domě kurzy
angličtiny pro začátečníky a pokročilé, taneční
kurzy a taneční večery pro zájemce o zdokonalení
svého tanečního umění. Obec Šilheřovice se
Sdružením obcí Hlučínska pořádá v neděli 5. 10.
2014 tradiční už XVII. Setkání chrámových sborů
v kostele
Nanebevzetí
Panny
Marie
v Šilheřovicích.
Nejvýznamnější podzimní akcí určitě
budou
komunální
volby
do
obecních
zastupitelstev a v některých obvodech i do Senátu
Parlamentu ČR, které se uskuteční 10. a 11. 10.
2014. V naší obci se bude ucházet o hlasy voličů
72 kandidátů sdružených v pěti politických
stranách a hnutích. Podrobnější informace o
volbách budou podány v říjnovém zpravodaji.
Srdečně vás zvu na poslední jednání
obecního zastupitelstva ve volebním období 2010
– 2014, které se uskuteční ve čtvrtek 25. 9. 2014
v obřadní místnosti obecního domu.
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Z jednání rady obce
Rada obce Bohuslavice na svém 43. jednání dne 18. 8. 2014
zabývala následujícím programem:

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení
3. Výsledky hospodaření obce za 01 – 07/2014, daňové příjmy za 01 – 07/2014, rozpočtové
opatření č. 4/2014
4. Smlouva o nájmu plynárenských zařízení ul. Sluneční
5. Smlouva o zřízení věcného břemene uložení elektropřípojky pro novostavbu RD Laskovských na
ul. Polní
6. Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
7. Stavby
 Předložení zprávy o udržitelnosti projektu Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební
úpravy
 Protokol o kontrole projektu Oprava hřbitovní zdi v areálu kostela v Bohuslavicích
 Projekt „Kulturní dům Bohuslavice zateplení objektu a výměna oken“vynětí realizovaného
projektu ze zásobníků, čeká se na rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP
ČR)
 Projekt Snížení energetické náročnosti hasičské zbrojnice rozpracován projekt, dosud
nezveřejněna výzva na předložení žádosti o dotaci
 Rekonstrukce chodníků a vjezdů, termín dokončení 1. 9. 2014
 Obnova zeleně v obci Bohuslavice, informace z předání díla
 Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR na projekt „Ozelenění okolí školy
v Bohuslavicích
 Snížení energetické náročnosti objektů ZŠ a MŠ Bohuslavice, reklamace odstranění vad
 Informace z průběhu Opravy břehu Bohuslavického potoku na ul. Družstevní
 Venkovní fitness zařízení pro seniory v Bohuslavicích, nástup na montáž
 Odložení realizace Obchvatu Moravce z důvodu odložení schválení Územního plánu
Bohuslavice
 Výzvy na dotace na rozšíření ZŠ a MŠ, drobné sakrální stavby aj.
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Projektová dokumentace
 Územní plán Bohuslavice, úhrada dotace na vypracování ÚP, informace z veřejného projednání,
odložení schválení z důvodu předložení námitek na rozšíření hřbitova
 Vystavení žádosti o prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení projektu Studie
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření
8. Organizační věci:
 Uzavření nové veřejnoprávní smlouvy na projednávání přestupků s MěÚ Hlučín od 1. 1.
2015
 Dodatek k vnitřnímu předpisu č 2/2008 Stravování starosty a zaměstnanců obce
 Rozvoz obědů
 Strategický plán obce Bohuslavice na 2014 – 2021, vyhodnocení dotazníkového šetření
 Text kroniky obce za rok 2013, odměna kronikáři
 Volby do obecního zastupitelstva 2014 – 2018
 Převody nájmů hrobů dle přílohy
 Zřízení a ochrana měřických značek
 Putovní výstava Zemní plyn Pražské plynárenské, a. s.
 Den otevřených dveří „Domov pod Vinnou horou“
 Žádost o dotaci na činnost charitní a pečovatelské služby na 2. čtvrtletí 2014 pro Charitu
Hlučín
 Žádost o finanční dar na zřizování a provoz schránek (babybox) pro odložené děti
 Program 26. Jednání obecního zastupitelstva dne 28. 8. 2014
 Kulturní akce, vyhodnocení, plán na 09 a 10/2014
9. Diskuse:
 Ukončení volebního období 2010 – 2014
 Požadavek na instalaci zrcadla na křižovatce Polní - Kozmická
 Provedení kontroly dopravního a informačního značení, oprava uchycení, ořez stromů aj.
 Informace o prodeji starých dlaždic z chodníků – 5,- Kč/kus
 Naplánovat opravu základu vodovodního stojanu na hřbitově
 Poskytnutí finančního daru starostovi obce

Z jednání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zastupitelstvo obce na svém 26. jednání
dne 28. 8. 2014 přijalo následující usnesení:
schválilo usnesení č.:
31/26
a) Za členy návrhové komise Ing. Marii Poštulkovou, Elišku Šimoníkovou a Mgr. Pavla
Dominika a za ověřovatele zápisu z 26. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice Mgr.
Gabrielu Prchalovou a Bc Andreu Matýskovou.
b) Navržený program 26. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
Program:
1. Zahájení, určení komise pro návrh usnesení, ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
2. Schválení programu 26. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice.
3. Kontrola usnesení.
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Výsledky hospodaření obce k 31. 7. 2014, daňové výnosy v roce 2014.
Rozpočtové opatření č. 4/2014.
Informace z veřejného projednání Návrhu územního plánu Bohuslavice.
Strategický plán obce Bohuslavice pro roky 2014 – 2021.
Investiční výstavba:
a) Předložení zprávy o projektu „Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy
b) Oprava komunikací a chodníků, Bohuslavice na ul. Opavská, úseky 2,4,6,8 a vjezd
c) Oprava břehu Bohuslavického potoku na ul. Družstevní
d) Nákup prvků Fitnes pro seniory
e) Odložení realizace obchvatu zemědělského střediska Moravec
f) Opravy místních komunikací
9. Informace z jednání rady obce
10. Různé, diskuze.
11. Usnesení.
12. Závěr.
4.
5.
6.
7.
8.

c) Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období 01–07/2014. Celkové příjmy za 0107/2014 činily 14.511.973,52 Kč. Financování - přenesená daňová povinnost DPH
16.951,22 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 01-07/2013 činily 16.597.747,60 Kč.
Celkové výdaje za 01-07/2013 činily 9.844.195,29 Kč. Peněžní zůstatek k 31. 7. 2014 byl
ve výši 6.753.552,31 Kč, z této částky činil zůstatek na běžném účtu 4.262.474,36 Kč, na účtu
za domovní odpad 21.343,00 Kč a na účtu u ČNB 2.469.734,95 Kč.
d) Rozpočtové opatření č. 4 bez výhrad.
e) Na základě podání námitky na veřejnoprávním projednání Návrhu územního plánu
Bohuslavice koncepci s rozšířením stávajícího hřbitova na pozemky parc. č. 628/1, 629 a
630/1 v sousedství kostela Nejsvětější Trojice v souladu se stávajícím platným územním
plánem a vypracovanou studii.
f) Po projednání dod. č. 1 SOD na Opravu chodníků, Bohuslavice na ul. Opavská s úpravou
ceny v souvislosti se schválenými více a méněpracemi a snížení rozsahu díla o opravu vjezdu
k RD manželů Hurných, Freislerových a Barčových.
g) Dodatek č. 1 k SOD na vícepráce na Opravu břehu Bohuslavického potoku na ul. Družstevní
ve výši 33.759,- Kč vč. DPH
h) Uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace Opravy břehu
Bohuslavického potoka dle požadavku MěÚ Hlučín, vodoprávní úřad s projektantem
vodohospodářských staveb Ing. Kučerou
i) Odložení realizace obchvatu zemědělského střediska Moravec z důvodu předložení námitek
ke zpracovanému Návrhu územního plánu Bohuslavice a posunu konečného schválení
územního plánu.
j) Provedení oprav místních komunikací Záhumenní, Horní, Kozmická, Polní, Okružní a
položení asfaltobetonu v areálu Hasičské zbrojnice a přespadování parkoviště v areálu ZŠ a
MŠ v celkové ceně 1.200.000,- Kč vč. DPH a uzavření SOD s firmou Jankostav.
k) Provedení oprav výtluků na dalších místních komunikacích tryskovou metodou a uzavření
smlouvy s firmou JHF Heřmanovice za celkovou cenu 100.000,- Kč vč. DPH
l) Na základě podpisu ministra životního prostředí na rozhodnutí o přidělení dotace na projekt
Kulturní dům Bohuslavice zateplení objektu a výměna oken uzavření Příkazní smlouvy na
koordinační práce při zajištění Smlouvy o poskytnutí podpory se SFŽP, administrace dotace a
závěrečného vyhodnocení s firmou Energy Benefit Centre Praha dle nabídky za celkovou
cenu 105.000,- Kč bez DPH
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m) Pověření rady schválením Smlouvy o poskytnutí podpory na projekt Kulturní dům
Bohuslavice zateplení objektu a výměna oken
n) Provedení výběrového řízení na projekt Ozelenění okolí školy v Bohuslavicích a hodnotící
komisi ve složení členů komise místního rozvoje doplněnou o ředitelku ZŠ a MŠ
Bohuslavice Mgr. Prchalovou.
o) Pověření rady schválením Smlouvy o poskytnutí podpory na projekt Ozelenění okolí školy
v Bohuslavicích
p) Uzavření SOD na výkon technického dozoru se zpracovatelkou projektu Ozelenění okolí
školy v Bohuslavicích s Ing. Olgou Šamárkovou za cenu 12.000,- Kč bez DPH
q) Pověření rady schválením výběrového řízení a SOD s vybraným uchazečem na realizaci
projektu Ozelenění okolí školy v Bohuslavicích
r) Na základě vyhodnocení výběrového řízení uzavření SOD na Opravu zadláždění přístupové
komunikace před budovou speciálních učeben ZŠ a MŠ Bohuslavice s vybraným uchazečem
Kamil Mokrý s.r.o. za cenu 160.725,- Kč bez DPH.
s) Uspořádání petice ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
 Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
 Informaci z veřejného projednání Návrhu územního plánu Bohuslavice
 Informaci o průběhu, vyhodnocení a zveřejnění výsledků dotazníkového šetření pro
vypracování Strategického plánu obce Bohuslavice na roky 2014 – 2021.
 Informaci o vypracování podkladů pro předložení zprávy o udržitelnosti projektu
Obecní dům Bohuslavice – přístavba a stavební úpravy. Termín předložení zprávy je do
6. 9. 2014
 Informaci o průběhu Opravy komunikací a chodníků, Bohuslavice na ul. Opavská,
úseky 2,4,6,8 a vjezd.
 Informaci o dodání a namontování prvků Fitness před obecním domem a v areálu SK
Bohuslavice
 Informaci o schválení a podepsání rozhodnutí o přidělení dotace a registrace projektu
Kulturní dům Bohuslavice zateplení objektu a výměna oken ve výši 3.262.524,- Kč
ministrem životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem
 Informaci o podepsání rozhodnutí o přidělení dotace a registrace projektu Ozelenění
okolí školy v Bohuslavicích ve výši 362.748,- Kč ministrem životního prostředí Mgr.
Richardem Brabcem
 Informace z jednání rady obce

Důležité informace
Získání dotací pro naši obec
V posledních dnech jsme obdrželi Registrační listy a Rozhodnutí o přidělení dotací
podepsané ministrem životního prostředí Mgr. Richardem Brabcem na další dva projekty.
Prvním je projekt s názvem „Kulturní dům Bohuslavice zateplení objektu a výměna oken“,
který byl realizován v roce 2011 a uhrazen plně z vlastních prostředků obce. Po předložení a
schválení všech požadovaných dokumentů a uzavření smlouvy bychom měli získat do rozpočtu
obce dotaci z EU ve výši 3.081.272,- a ze Státního fondu životního prostředí ve výši 181.251,- Kč.
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Druhý schválený projekt je Ozelenění okolí školy v Bohuslavicích. Cílem projektu je
vysázením zeleně umocnit vzdělávací proces (environmentální vzdělávání), vytvoření prostoru pro
odpočinek a nauku, citlivě doplnit stávající herní prvky a vytvořit přírodní zajímavá místa. Na tuto
akci byly schváleny finanční prostředky z EU ve výši 338.565,- Kč a ze Státního fondu životního
prostředí 24.183,- Kč. Na projekt bylo vyhlášeno výběrové řízení a jeho realizace by měla
proběhnout ještě před oslavami 50. výročí postavení a otevření školy v naší obci.
V letošním roce už obec získala dotaci na vypracování návrhu nového Územního plánu
Bohuslavice ve výši 241.697,- Kč z EU a 42.653,- Kč ze státního rozpočtu, na vypracování „Studie
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření ve výši 995.829,- Kč z EU a
58.578,- Kč ze SFŽP a doplatek na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Bohuslavice
vč. výměny zdroje vytápění ve výši 515.100,- Kč z EU a 30.300,- Kč ze SFŽP. Dále čeká na
administrativní vyřízení dotace na realizovaný projekt „Obnova zeleně v obci Bohuslavice“ ve
předpokládané výši 360.126,- Kč z EU a 25.723,- Kč ze SFŽP.
Odložení schválení nového Územního plánu Bohuslavice.
V řízení o novém Územním plánu Bohuslavice byly ve veřejném projednání předloženy
připomínky dvě námitky.
První námitku předložilo Ředitelství silnic a dálnic ČR, které požadovalo vypustit plochy
dopravní infrastruktury silniční DS z textové části kapitoly D.5 Veřejná prostranství. V návrhu o
rozhodnutí o námitce bylo vyhověno.
Druhou námitku předložili obyvatelé bydlící na ulici sousedící se hřbitovem a majitel
Penzionu a restaurace Pod kostelem. Ve své námitce vyjádřili nesouhlas s rozšířením hřbitova na
pozemcích parc. č. 628/1, 629 a 630/1. Svoji námitku zdůvodnili tím, že se sníží hodnota pozemků,
pohoda bydlení a dojde tím k narušení soukromí a práva na respektování soukromého a rodinného
života. Dále upozorňují, že absentuje vyhodnocení vlivu na veřejné zdraví, konkrétně, že úplně
chybí zpracování a vyhodnocení problematiky dopadu rozšíření hřbitova na psychiku občanů.
Požadují, aby byl územní plán přepracován a na uvedených pozemcích bylo navrženo jiné využití.
Ještě uvádějí, že v okolních obcích se řeší nedostatek hrobových míst zakládáním hřbitovů mimo
centrum obce.
Pořizovatel nového Územního plánu Bohuslavice vypracoval ve spolupráci s určeným zastupitelem,
kterým je starosta obce, odůvodnění, ve kterém se uvádí, že plocha občanského vybavení - hřbitova
(ozn. Z52) je navržena za účelem rozšíření stávajícího hřbitova situovaného téměř v centru obce
v blízkosti kostela Nejsvětější trojice. Stávající hřbitov je plně obsazen hrobovými místy pro
pohřbívání do země. V současné době stoupá počet pohřbů žehem a chybí prostory pro urnové
hroby a kolumbárium. V rozšířené ploše hřbitova se dle vlastníka pozemku (Obec Bohuslavice)
nepočítá s běžnými hrobovými místy, ale pouze s urnovými hroby, kolumbáriem (pietní část) a
parkem s veřejnou zelení (vzrostlé stromy oddělí plochu od stávající obytné zástavby). Vzhledem
k současnému stavu naplnění kapacity stávajícího hřbitova se jeho navrhované rozšíření jeví jako
nejschůdnější řešení.
Nejedná se o nový návrh, tento záměr byl již součástí platného územního plánu Bohuslavic,
kdy v rámci jeho změny č.3, kterou Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo 28. 12. 2006, byl
zapracován požadavek na rozšíření plochy hřbitova na pozemcích parc. č. 628/1, 629 a 630/1
v katastrálním území Bohuslavice u Hlučína ( tzn. přeřazení ze zóny bydlení, řemeslné výroby a
drobné zemědělské výroby do zóny občanské vybavenosti monofunkční). Na základě tohoto
rozhodnutí zakoupila obec pro rozšíření hřbitova uvedené pozemky. Předloženou námitkou jsme se
rovněž zabývali na srpnovém jednání obecního zastupitelstva. Po projednání problematiky v celé
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šíři zastupitelstvo schválilo koncepci s rozšířením stávajícího hřbitova dle schválené změny
územního plánu z prosince 2006. V návrhu o rozhodnutí k námitce nebylo vyhověno.
Námitky byly zaslány k vydání stanovisek dotčených orgánů. Po jejich doručení bude
provedeno vyhodnocení a případné dopracování. Nový Územní plán Bohuslavice bude pak
předložen ke schválení obecnímu zastupitelstvu.
Opravy místních komunikací
Posunem schválení nového Územního plánu Bohuslavice vyvolaného podáním námitek na
rozšíření hřbitova bylo nutné vyřadit z plánovaných investičních prací na letošní rok i realizaci
obchvatu zemědělského střediska Moravec. Na doporučení rady schválilo zastupitelstvo použít tyto
finanční prostředky na opravy místních komunikací. V září a říjnu tak bude provedena oprava
povrchu na ul. Záhumenní a Horní. Dále bude provedena asfaltace povrchu v místě opravy
kanalizace na ul. Okružní a úprava asfaltových ploch v areálech ZŠ a MŠ a hasičské zbrojnice.
V případě, že budeme mít finanční prostředky, provedou se ještě opravy na odbočkách z ul. Polní a
Kozmická. V rámci oprav místních komunikací budou ještě provedeny opravy výtluků nástřikem na
ostatních místních komunikacích.
Ing. Kurt Kocián
Vítání občánků 2014
Vážení rodiče, vítání dětí do svazku občanů je v naší obci již dlouholetou tradicí. Obec
Bohuslavice připravuje tradičně v měsíci říjnu 2014 slavnostní uvítání dětí, které mají trvalý pobyt
na území obce. Jelikož máme aktuální stav narozených dětí do 10. 6. 2014, obracíme se na rodiče
dětí, které se narodily v termínu od 11. 6. 2014, aby se přišli osobně na obecní úřad s rodným listem
dítěte a platným občanským průkazem a to nejpozději do konce měsíce září 2014. Pokud maminka
nemá trvalý pobyt v obci, ale dítě ano, prosíme, aby se k ověření skutečnosti dostavil na obecní úřad
s doklady tatínek.
Děkujeme.

Karla Krupová
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu

V sobotu 20. září 2014 v době od 8.00 do 13.00 hodin se uskuteční na prostranství u kulturního
domu sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu od občanů naší obce, kteří mají řádně uhrazen
poplatek za svoz popelnic.
Pozvánka
Sbor dobrovolných hasičů v Bohuslavicích vás tímto zve na poprázdninové posezení v
prostorách hasičské zbrojnice dne 6. 9. 2014 od 16.00 hodin. Připraveny budou tradiční opékané
makrely, uzené cigáro k pití vychlazené pivečko Ostravská 12, za chladného počasí i něco teplého a
pro dětí nějaké sladkosti.
Těšíme se na vaší účast.
Taneční září 2014
Vedoucí tanečního kurzu p. L. Budíková oznamuje všem, kteří se přihlásili do tanečních, že
zahájení kurzu bude ve středu 17. září v 18.30 hod. v sále kulturního domu v Bohuslavicích.
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SOUHRN VÝSLEDKŮ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Vážení občané Bohuslavic,
od 9. 6. 2014 do 14. 7. 2014 v obci probíhalo dotazníkového šetření, jehož výsledky budou použity
ke zpracování nového Strategického plánu rozvoje obce Bohuslavice pro období let 2014-2021.
Šetření probíhalo mezi třemi skupinami respondentů – tematicky rozdílné dotazníky vyplňovali
obyvatelé obce, žáci 7. - 9. ročníku ZŠ a podnikatelé s místem podnikání v Bohuslavicích. Všem
zúčastněným osobám děkujeme za spolupráci.
Níže uvádíme zkrácené komentáře k výsledkům šetření. Kompletní údaje budou zveřejněny na
internetových stránkách obce www.bohuslavice.eu od 10. 9. 2014. Nahlédnutí do výsledků
v tištěné formě je možné také osobně na Obecním úřadě. Vzhledem k velkému rozsahu dat
(celkem 102 stran) není možné kompletní dokumenty vytisknout jako přílohu Zpravodaje.

VÝSLEDKY ŠETŘENÍ MEZI OBYVATELI (zkráceno)
V dotazníkovém šetření bylo ke zpracování přijato celkem 272 vyplněných dotazníkových formulářů,
z toho 121 v tištěné verzi, 151 dotazníků bylo vyplněno prostřednictvím internetové aplikace zveřejněné
na internetových stránkách obce Bohuslavice. Šetření probíhalo od 9. 6. 2014 do 14. 7. 2014 (36 dnů).
První série otázek umožňovala respondentům rychle a jednoduše vyjádřit se k nejrůznějším aspektům
ovlivňujícím kvalitu života v obci, a to formou udělení 1-5 hvězdiček. Nejvíce spokojení jsou
respondenti s Čistotou a celkovým vzhledem obce (průměrně ohodnoceno 3,77 hvězdičkami z 5
možných.
Na dalším místě v žebříčku spokojenosti je Komunikace obecního úřadu s občany (3,74 hvězdiček) a
se shodným hodnocením Dostupnost a kvalita vzdělávání v místní mateřské škole (3,74 hvězd.).
Třetí místo s hodnocením 3,54 hvězd. si získala Práce zaměstnanců obecního úřadu. Možnosti
kulturního vyžití obdržely 3,45 hvězd., přičemž méně hvězdiček udělovali respondenti do 35 let věku
(3,39) než např. osoby starší 56 let (3,82). Možnosti sportovního vyžití byly ohodnoceny 3,4
hvězdičkami. Opět nižší počet udělovali mladí lidé do 35 let (3,38), méně náročnými byly osoby starší
(3,77).
Průměrnou hodnotou 3,39 hvězdiček byla ohodnocena Kvalita vzdělávání v místní základní škole.
K této otázce se vyjádřilo 216 respondentů, na otevřenou otázku mají-li lidé výhrady k ZŠ a MŠ
odpovědělo 67 respondentů, z toho cca 26 názorů se negativně vyjádřilo k vedení školy. Na sedmé
místo se zařadila Bezpečnost v obci s 3,25 hvězdičkami. Práce obecního zastupitelstva a Rady obce
si získala v průměru 3,19 hvězdiček, Mezilidské vztahy 3,03 hvězdiček. U tohoto kritéria se téměř
shodli ženy s muži (3,05 a 3,00). Bezbariérovost v obci dosáhla 2,94 hvězdiček, přičemž hůře kritérium
hodnotili mladí lidé do 35 let (2,95) než osoby starší (3,00).
Poslední místo s nejmenším počtem hvězdičkového hodnocení zůstalo na Pracovní příležitosti
v regionu s 2,48 hvězdičkami.
Velice příznivou zprávou pro vedení obce je obrovský zájem občanů Bohuslavic o informace
z Obecního úřadu. Celkem 97 % respondentů se k otázce vyjádřilo kladně (72 % ano, 25 % spíše ano),
zbylá pouhá 3 % se o informace téměř vůbec nebo vůbec nezajímají. Trochu více se o dění zajímají
muži než ženy, z hlediska věku nejsou znát téměř žádné rozdíly (do 35 let 94 %, nad 56 let 97 %, nad 71
let 92 %). Nejčastěji lidé čerpají informace o dění v obci z Obecního zpravodaje (89 %), který je
vydáván a zdarma občanům distribuován jednou měsíčně. Dalším nejžádanějším zdrojem informací jsou
internetové stránky obce (75 %) a také obecní rozhlas (68 %).
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Životní prostředí v Bohuslavicích podle názoru většiny občanů nejvíce znečišťuje spalování
nekvalitních paliv a odpadu (70 %), psí výkaly (43 %) a černé skládky (37 %). 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 %).

Nejoblíbenějšími a nejnavštěvovanějšími kulturními akcemi jsou Anenské slavnosti (77 %),
Strassenfest (64 %) a Výstava perníků s vánočním jarmarkem (60 %). První tři místa jsou shodná u
respondentů různého věku, pohlaví či vzdělání. Výstavy perníků a vánoční jarmark se však těší větší
oblíbenosti u žen (73 %) než u mužů (47 %), stejně tak u osob starších (nad 56 let 53 %, nad 71 let
69 %) než mladých lidí (do 35 let 53 %). Strassenfest i Anenské slavnosti si drží přibližně stejnou
oblíbenost napříč všemi skupinami lidí. Hojně navštěvovanými jsou také akce Táborák na ukončení
letních prázdnin a Myslivecké slavnosti.
Téměř 62 % respondentů hodnotí kladně možnosti sportovního vyžití v Bohuslavicích. Méně
spokojené jsou ženy (54 %) oproti mužům (69 %). Mladí lidé do 35 let jsou spokojeni z 63 %, lidé
ve věku 36-55 z 58 %, osoby nad 56 let věku z 68 %.
Většina respondentů (64 %, tj. 153 osob) by si přála více pěších a cyklo tras a jejich regionální
propojení. Vysoký zájem o pěší a cyklo trasy (nad 60 %) přetrvává u všech věkových kategorií,
klesá až u občanů starších 71 let (29 %). 102 osobám chybí v obci kavárna, čajovna, cukrárna,
kterou by navštěvovali hosté všech věkových kategorií, v mírně vyšším počtu ženy.
Ze sledovaných objektů mají nejvyšší návštěvnost místní samoobsluhy a večerka, které častěji než
1x týdně navštěvuje 120 respondentů (dá se předpokládat okolo 45 % občanů obce), a dalších 66
respondentů (zhruba 25 % občanů obce) tyto prodejny navštěvuje asi 1x týdně. Okolo 16 %
obyvatel si potraviny a jiné zboží denní spotřeby v Bohuslavicích nekupuje. Dá se říct opačný stav
lze zaznamenat u místních restaurací. Zhruba 45 % obyvatel je nenavštěvuje vůbec nebo jen zcela
výjimečně. Zhruba 8 % obyvatel restauraci navštíví častěji než 1x týdně.
Pobočka České pošty si i přes dnešní možnosti internetové komunikace a internetového
bankovnictví stále drží relativně vysokou návštěvnost. 41 % občanů poštu navštíví alespoň 1x týdně.
Již v 85 % domácností je internet každodenní samozřejmostí. Zhruba 10 % respondentů internetové
připojení má k dispozici, ale využívá jej jen občas. Pouze necelých 6 % respondentů uvádí, že
internet doma nepoužívá. Srovnání mezi muži a ženami je zcela vyrovnané. Mladí lidé do 35 let
internet používají denně z 96 %, občas ze 4 %. Žádný z respondentů této věkové kategorie (a ani
dokonce kategorie 36-55 let) neuvedl, že by internet nepoužíval vůbec. Denně internet využívá 90 %
osob ve věku 36-55 let, 58 % osob nad 56 let. Každodenní součástí života se ale internet stal i pro 18
% seniorů nad 71 let, dalších 18 % z nich internet používá občas. 64 % domácností osob nad 71 let
internet nemá. Lidé s vysokoškolským vzděláním používají internet doma denně z 96 % (2 % občas,
2 % vůbec). U osob se základním vzděláním je využití 39 % denně, 17 % občas, 45 % vůbec.
Za velkými nákupy lidé dojíždějí nejčastěji do Opavy (49 %), poté do Ostravy (46 %), Hlučína (43
%) a Dolního Benešova (35 %). Necelých 6 % obyvatel si vystačí s nákupy v místních prodejnách.
Téměř polovina (48 %) respondentů uvádí, že autobusovou dopravu nevyužívá, dalších 32 %
považuje četnost autobusových spojů za dostačující. Naopak 20 % občanů by si přálo autobusové
linky posílit, a to jak ve směru na Ostravu, tak Opavu, zejména pak v ranních a večerních hodinách.
Se stavem místních komunikací je plně či částečně spokojeno 39 % občanů, 61 % osob hodnotí
situaci negativně. Více spokojenými jsou muži než ženy. Nejméně spokojenou skupinou jsou osoby
ve věku 36-55 let.
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Občané Bohuslavic by svou obec rádi prezentovali zejména fotografiemi zachycujícími místní
rybníky, zeleň a krajinu, celkovým pohledem na obec, domy, zahrady, pole a louky. Hrdí jsou ale
také na místní dominantu – kostel Nejsvětější Trojice, dále pak na zdejší Obecní dům (Obecní úřad)
po celkové rekonstrukci či rovněž nově zrekonstruovaný školní areál. Představa propagace mezi
různými skupinami respondentů se příliš neliší, pouze s přibývajícím věkem roste preference
kostela, ubývá obliba rybníků, zvyšuje se ale i zájem o propagaci Obecního domu.
Při hledání nové lokality pro bydlení je pro občany Bohuslavic nejdůležitější kvalita životního
prostředí v obci a jejím okolí. Druhým nejvýznamnějším kritériem je bezpečnost v místě bydliště.
Časté obavy občané Bohuslavic cítí v souvislosti s vysokou rychlostí jízdy vozidel v obci a
nebezpečím při přecházení silnic (celkově 82 %), riziko vandalismu a trestné činnosti spojené
s odcizením majetku znepokojuje dokonce 87 % obyvatel Bohuslavic. S obavami občané vnímají i
rizika související s chováním problémových osob nebo osob pod vlivem alkoholu a jiných
omamných látek (79 %). Obtěžování podomními prodejci, dealery a členy různých spolků se více či
méně bojí celkově 73 % respondentů, volně pobíhajících psů také 73 %. Jen v nižším počtu pak
občané cítí obavy z důvodu nedostatečného veřejného osvětlení v ulicích nebo z nedostatku
soukromí a anonymity.
Mladí lidé do 35 let věku se tolik nebojí vysoké rychlosti vozidel, naopak byly zaznamenány vyšší
obavy z obtěžování podomními prodejci, dealery a členy různých spolků. Jako vysoké riziko také
vnímají vandalismus a majetkovou trestnou činnost. S přibývajícím věkem pak roste strach
z nebezpečí automobilové dopravy. Obavy o majetek jsou významné u všech věkových kategorií.
Z provedeného průzkumu vyplývá, že téměř polovina respondentů má z minulého desetiletí za
sebou opravy, rekonstrukce či pořízení nového bydlení (44 %) a dalších skoro 30 % občanů
právě do zlepšení své bytové situace investuje. 24 % občanů se zatím ke změnám v otázce bydlení
nechystá, 7 osob uvádí, že mají v plánu se z Bohuslavic odstěhovat.
28 % respondentů si myslí, že se v posledních 7 letech (období, pro něž byl sestaven předchozí plán
rozvoje obce) celkové prostředí obce Bohuslavice výrazně zlepšilo. Více než polovina všech
respondentů se dále domnívá, že se toto prostředí zlepšilo alespoň mírně. Kladně tedy na otázku
odpovídá celkově 81 % respondentů.
S bydlením v obci Bohuslavice je plně spokojeno 50 % občanů, spíše spokojeno dalších 46 %,
dohromady tedy 96 % občanů. Spokojenost s bydlením v obci narůstá s rostoucím věkem. U seniorů
nad 71 let se dokonce neobjevila jediná negativní odpověď (plně nebo spíše spokojeno je
v Bohuslavicích 100 % z nich).
Nejvyšší prioritu pro realizaci v letech 2014-2021 občané udělili následujícím investičním
záměrům obce: Obchvat střediska Moravec; Zvýšení dopravní bezpečnosti (např. zpomalení na
vjezdech do obce, řešení dopravní situace na přechodu u kostela, zřízení dalších přechodů apod.);
Výstavba cyklostezek a polních cest, Dům pokojného stáří (řešený jako pobytová služba pro lidi,
kteří se o sebe nedokáží postarat); Výstavba sběrného dvora; Rozšíření hřbitova, Oddílná splašková
kanalizace a ČOV; Úprava centra obce a okolí kulturního domu; Vybudování parkovišť (ZŠ a MŠ a
kostel, hřiště SK Bohuslavice) aj.

VÝSLEDKY ŠETŘENÍ MEZI ŽÁKY (zkráceno)
Žáci 7. až 9. třídy základní školy v Bohuslavicích on-line dotazníkové formuláře vyplnili v průběhu
vyučování ve dnech 19. 6., 23. 6. a 26. 6. 2014. Úspěšnost při porovnání návštěvnosti, vyplnění a
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odeslání dotazníků lze díky organizaci průzkumu považovat za stoprocentní. Žákům zabralo
zpracování odpovědí 10-30 min.
Větší polovinu dětí (52 % všech žáků, 62 % žáků s bydlištěm v Bohuslavicích, 11 % žáků
s bydlištěm mimo Bohuslavice) zajímají informace z Obecního úřadu. 38 % místních žáků na
otázku odpovědělo záporně (25 % spíše ne, 13 % ne). Velmi vysokou oblibu mezi zdroji informací
si získal obecní zpravodaj, který si čte 90 % dětí (95 % dětí z Bohuslavic, 62 % ostatních).
Celkově polovina dětí (54 % místních, 29 % ostatních žáků) se shodla na názoru, že životní
prostředí v obci Bohuslavice nejvíce znečišťuje spalování nekvalitních paliv a odpadu. Na druhé
místo pak 48 % dětí (44 % místních, 71 % ostatních) zařadilo psí výkaly, třetí místo si drží se 41 %
černé skládky.
Mezi nejoblíbenější kulturní akce děti s bydlištěm v Bohuslavicích zařadily Anenské slavnosti,
které pravidelně navštěvuje 85 % žáků. Alespoň někdy se přijde podívat dalších 10 % dětí, tj.
celkem 95 % všech místních dětí (akci navštěvuje dalších cca 6 žáků uvedené věkové kategorie ze
Závady). Z ještě vyšší účasti bohuslavické mládeže se těší pořadatelé tradičních strassenfestů
(celkem 100 % cílové skupiny, plus další cca 4 žáci ze Závady). Táborák na ukončení letních
prázdnin si nenechá ujít 67 % místních dětí, 87 % i s těmi, kteří se táboráku účastní alespoň některý
rok.
Zajímavé výsledky přineslo srovnání, kolik času děti ve skutečnosti tráví každodenními aktivitami
a naopak kolik času by si u těchto činností přály trávit. Psaní úkolů, učení a čtení by nejraději děti
zkrátily z 1 hodiny a 5 minut na pouhých 39 minut. S kamarády venku nebo na zahradě mládež
průměrně denně údajně stráví 3 hodiny a 7 minut, ale rádi by tento čas prodloužili na 5 a půl hodiny.
Domácí práce mládež zdrží zhruba na 1,5 hodiny denně, ale podle odpovědí by stačilo 51 minut.
Sportováním se děti baví průměrně necelé 2 hodiny denně, ale podle přání by to mohlo být až skoro
4 hodiny. S časem stráveným u počítače, tabletu, s mobilem a hraním videoher jsou děti zřejmě
spokojené, průměrná hodnota všech odpovědí dosahuje 3 hodin a 23 minut, přičemž přání je jen o
málo vyšší – 3 hodiny a 42 minut. Sledování televize děti baví zhruba 2 hodiny denně, přáním by
bylo 2,5 hodiny.
Zhruba 73 % žáků 7. až 9. třídy základní školy už má představu o svém budoucím povolání. 90 %
žáků věří, že výsledky ze základní školy jsou důležité pro jejich budoucí povolání, 8 % nikoliv
(zbylá 2 % respondentů na otázku neodpověděla). 79 % dětí je spokojených s prostředím, ve kterém
se učí (školní areál), 19 % ne. 67 % žáků se domnívá, že se ve škole nevyužívají moderní způsoby
výuky dostatečně, 29 % ano. 27 % dětí by využilo možnost přestoupit na jinou základní školu,
kdyby takovou příležitost dostalo, naopak 70 % dětí by i přes nabídnutou možnost zůstalo. 79 % dětí
uvádí, že má ve třídě dostatek dobrých kamarádů, 17 % odpovědělo negativně.
Na otázku, co by děti ve škole změnily, kdyby byly ředitelem či ředitelkou, zazněla nejčastěji
odpověď pro zavedení bufetu nebo alespoň automatu, ve kterém by si žáci mohli zakoupit jídlo či
pití. Více odpovědí se týkalo také zvýšení počtu interaktivních tabulí a větší využití počítačů či
tabletů při výuce.
46 % žáků připustilo, že se někdy kvůli školy cítí ve stresu, dalších 35 % dětí stres pociťuje často,
19 % žáků téměř vůbec. Největší obavy vycházejí ze strachu z písemek nebo zkoušení a z toho
plynoucích známek. Rozdíl ve vnímání stresu je znát ve srovnání výsledků z hlediska bydliště.
Zatímco téměř vůbec stres nepociťuje 23 % bohuslavických dětí (10 žáků), u dojíždějících dětí je to
jen necelých 8 % (1 žák). Zbývajících 92 % žáků dojíždějících do školy z okolních obcí se cítí ve
stresu někdy či často ve stejném poměru (tj. 46 % a 46 %). 46 % dětí z Bohuslavic pociťuje stres
někdy, 31 % často. Intenzivněji stres vnímají dívky (45 % všech dívek se cítí ve stresu často,
zatímco u kluků je to 27 %).
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Žáci rovněž zavzpomínali na dávné časy strávené v místní mateřské škole. Nejlepší byla
bezstarostnost, volnost, žádné učení, hraní si a spánek. Naopak nerady děti měly svačinky a obědy –
často zmiňovaný problém předškoláků.
98 % dotázaných uvádí, že internet doma používají denně, 2 % (1 žák) občas, 0 % vůbec.
V otázce vnímání bezpečnostních rizik mohly děti volit z 3 odpovědí: Tohoto rizika se obávám,
Cítím mírné obavy, Toto riziko mě netrápí. Nejvíce děti znepokojuje chování problémových osob
nebo osob pod vlivem alkoholu a omamných látek (celkem 68 % dětí uvedlo, že se rizika obává
nebo cítí mírné obavy). Stejně tak celkem 55 % dětí cítí alespoň mírné obavy z vandalismu a trestné
majetkové činnosti. Dalších 66 % žáků jako riziko vnímá volně pobíhající psy nebo problém
obtěžování podomními prodejci, dealery, členy různých spolků (57 %).
Vysoké rychlosti jízdy vozidel v obci a nebezpečí při přecházení silnic se obává jen 9 % dětí, mírné
obavy cítí 45 % dětí, dohromady tedy 54 %. Jako nejméně závažná rizika lze hodnotit nedostatek
soukromí a anonymity a nedostatečné veřejné osvětlení v ulicích. Znatelně více se uvedených rizik
obávají děvčata, méně pak chlapci. Zatímco riziko plynoucí z vysoké rychlosti vozidel hodnotí
dívky jako druhé největší, chlapci tuto hrozbu řadí až na 6. místo ze 7 uvedených rizik.
Na otázku, zda jsou děti spokojené s bydlením v obci Bohuslavice, odpovědělo 64 % místních žáků
„ano, líbí se mi tady“, 33 % „docela ano“. Celkově je spokojeno 97 % dětí. Méně pozitivně své
bydlení hodnotí pouze 1 žák, který by se i rád přestěhovali jinam. Spokojenost opět převládá u
děvčat.
VÝSLEDKY ŠETŘENÍ MEZI PODNIKATELI
Dotazníkové šetření mezi podnikateli se sídlem či místem podnikání v Bohuslavicích probíhalo od
9. 6. 2014 do 14. 7. 2014 (36 dnů). V tomto období on-line dotazník zveřejněný na internetových
stránkách obce vyplnilo a odeslalo pouhých 12 respondentů. Zájem podnikatelů byl velice nízký a
nemá vypovídající schopnost.
Vzhledem k omezené kapacitě zpravodaje a z důvodu malého počtu odpovědi podnikatelů jsme ve
zpravodaji zveřejnili zejména stručný výtah z dotazníků obyvatel a žáků. Kompletní výsledky
šetření všech tří skupin respondentů budou přístupné na výše uvedených místech. Děkujeme za
pochopení.

POZVÁNKA
Vážení občané,
Vaše město nebo obec již odebírá levný zemní plyn od Pražské plynárenské, a.s. Pokud chcete
a můžete změnit dodavatele plynu nebo elektřiny, a poskytnete nám tyto údaje, provedeme Vám
na základě výše Vašich ročních odběrů porovnání nákladů s ostatními dodavateli těchto energií.
Chceme předejít různým mýtům, neúplným a často záměrně a účelově zkresleným informacím.
Porovnání nákladů a ostatní informace Vám na výstavě předáme v tištěné podobě k posouzení.
Regionální obchodní kancelář Pražské plynárenské v Ostravě uskuteční v úterý 23. září 2014
v kulturním domě v Hlučíně, ve středu 24. září 2014 na zámku v Kravařích a ve čtvrtek 25. září
2014 v kulturním době v Dolním Benešově pro občany Sdružení měst a obcí Hlučínska výstavu
„Zemní plyn Pražské plynárenské, a.s. pro zdravé životní prostředí občanů Hlučínska“.
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Výstava bude probíhat v uvedených dnech a místech vždy od 10. do 17. hod. a je určena i
občanům z Bělé, Bohuslavic, Bolatic, Darkovic, Darkoviček, Hatě, Hněvošic, Hošťálkovic,
Chlebičova, Chuchelné, Kobeřic, Kozmic, Lhotky, Ludgeřovic, Malých Hoštic,Markvartovic,
Petřkovic, Píště, Sudic, Služovic, Šilheřovic, Štěpánkovic, Velkých Hoštic, Vřesiny a Závady.
Pražská plynárenská, a.s. představí auta na stlačený zemní plyn /CNG/, historii plynofikace
měst a obcí na severní Moravě a Slezsku, novinky společnosti Thermona, tradičního českého
výrobce plynových kotlů, zásobníků a regulací a německé společnosti JUNKERS Bosch
Termotechnika, nejvýznamnějšího světového výrobce, který nabízí veškerý sortiment tepelné
techniky.
Výrobky značky JUNKERS jsou v řadě domácností a firem na Hlučínsku známy více jak 50 let.
Na výstavě budou zástupci kominíků, protikorozní ochrany a termovizního měření úniků tepla.
Pro ty z Vás, kteří se z jakýchkoliv důvodů v uvedených dnech nemůžete zúčastnit naší výstavy
a máte zájem o provedení nabízených kalkulací a porovnání nákladů na energie, nabízíme služby
naší mobilní kanceláře. Zavolejte a objednejte si tuto naši bezplatnou službu na telefonech č.:
725 452 680 nebo 725 427 258 v době návštěvních hodin. Rádi za Vámi přijedeme kamkoliv.
Navštěvníci po předložení této pozvánky získají zajímavou cenu z tomboly.
Sdružení obcí Hlučínska vysílá své zpravodajství každý čtvrtek na satelitní Regionální televizi
Již od jara probíhá zkušební vysílání zpravodajství z Hlučínska na satelitní Regionální televizi.
Každý čtvrtek ve 20:20 hod. si můžete na satelitu Astra 3B, na samostatném nekódovaném kanále,
naladit na 23,5˚ východně zhruba patnáctiminutové zprávy a nestihnete-li premiéru, můžete ještě
stihnout opakovaná vysílání.
Kromě satelitního vysílání na Astře 3B je možno Regionální televizi také naladit na
internetových stránkách www.regionalnitelevize.cz, dále na UPC a jiných kabelových a dalších
televizích. Zpravodajství pro Sdružení obcí Hlučínksa zpracováná pan Rostislav Pečinka z Dolního
Benešova a vysílání na satelitu i internetové televizi www.hlucinsko.tv zajišťuje firma Roman Jurik
z Frenštátu pod Radhoštěm.
Herbert Pavera
Burčák - objednávka
Máte rádi pravý burčák z Velkých Bílovic? Bude k mání pravděpodobně ve
druhém zářijovém týdnu. Objednávky přijímám na mob.: 604 543 518.
Zdeňka Birtková
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Pozvánka na akreditovaný rekvalifikační kurz
Nabízený rekvalifikační kurz je určen všem, kteří chtějí získat rekvalifikaci v oboru marketing a
naučit se pracovat v atraktivním oboru, který se dynamicky vyvíjí. Je vhodný pro firmy a jejich
zaměstnance, pro absolventy středních nebo vysokých škol, kteří jsou tvůrčí a chtějí se naučit
marketingové a komunikační strategie, pro nezaměstnané, kteří hledají nové uplatnění, také pro
maminky po mateřské dovolené. Kurz je vhodný pro všechny věkové skupiny.
Co vás naučíme?
 Zvládnout marketingové úkoly ve firmách, reklamních, marketingových a komunikačních
agenturách
 Budete schopni analyzovat konkurenci, plánovat, realizovat a vyhodnocovat komunikační
kampaně
 Public Relations (vztahy s veřejností, tiskové zprávy PR články, komunikace s novináři),
reklama, média
 Se zaměřením na internetový marketing – Marketing na sociálních sítích, optimalizace webových
stránek, blogy a další formy internetového marketingu
 Naučíme vás také tvořit efektivní powerpointové prezentace a jak prezentovat
 Termín kurzu: 3. 11. – 20. 11. 2014 závěrečná zkouška 27. 11. 2014
 Délka kurzu: Výuka trvá 100 vyučovacích hodin a je rozložena do 13 pracovních dnů.
Závěrečná zkouška proběhne v jednom dni.
 Místo konání kurzu: V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
 Vstupní předpoklady: Ukončené středoškolské vzdělání.
Kontaktní osoba, registrace: Mgr. Radka Hošková
tel.: +420 721 572 010, hoskova@rhplusmarketing.cz
Navštivte naše stránky: www.rhplusmarketing.cz/rekvalifikacni-kurz-marketing/
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Kurz angličtiny
Kurzy angličtiny pro dospělé začnou v měsíci září v Obecním domě, a to:




V úterý 23. září v 17.00 navazující kurz, který byl otevřen v minulém školním roce pro úplné
začátečníky. V tomto kurzu je jedno volné místo. Čas začátku lekce je možno po domluvě
operativně posunout o půlhodinu později.
V pondělí 22. září v 17.30 kurz pro středně pokročilé. V tomto kurzu je více volných míst.

V každém bude odučeno 34 vyučovacích hodin v délce 90 minut, výuka skončí 15. a 16. června
2015.
Cena kurzu je v obou případech 2.300,- Kč s DPH, kalkulovaná pro 12 účastníků. V případě, že se
tento počet nenaplní a skupina bude mít přesto zájem na otevření kurzu, částka se proporcionálně
zvýší. Z tohoto důvodu neplaťte předem, částka bude uhrazena na úvodní lekci.
V případě zájmu se prosím hlaste na obecním úřadě p. Marii Mikové na adresu:
marie.mikova@bohuslavice.eu.
Bližší informace ohledně náplně lekcí, úrovni skupin a učebnic najdete na webových stránkách obce
a v minulém čísle zpravodaje.
Marie Kotzurová, lektorka
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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 rodiče,
Zveme Vás na společné setkání rodičů s pedagogy dne 24. 9. 2014 v 16:30 hod. ve školní jídelně,
kde budete seznámeni s organizací, plánem vzdělávání a akcí na nový školní rok 2014/2015.
Letos oslaví Základní škola v Bohuslavicích 50 let od svého otevření. Oslavy proběhnou ve dvou
dnech – 23. 10. a 24. 10. 2014 v prostorách školy a v kulturním domě. Podrobný program najdete
v příštím zpravodaji a také na webových stránkách školy.
ORGANIZACE ŠKOLY
1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
Základní škola a mateřská škola Bohuslavice má 37 zaměstnanců a je tvořena: základní školou,
mateřskou školou, školní družinou, školní jídelnou.
 Školní družina má 1 oddělení a je zde zapsáno 30 dětí (vychovatelkou školní družiny p.
Karin Herudková)
 Mateřskou školu tvoří 4 oddělení se 95 dětmi (1 oddělení v Závadě). Chod MŠ zajišťuje 7
učitelek (vedoucí učitelka Bc. Lenka Pachulová) a 3 správní zaměstnankyně.
 Školní jídelna vaří celkem asi pro 440 strávníků. Jídelna zaměstnává 7 pracovnic (vedoucí
školní jídelny p. Šárka Miketová)
 V letošním roce základní školu navštěvuje 192 žáků.
Ve škole bude působit 15 pedagogických pracovníků (14 učitelů, l vychovatelka ŠD)
Chod školy zajišťuje 5 správních zaměstnanců (ekonomka, školník, 3 uklízečky).
2. ÚDAJE O POČTECH ŽÁKŮ

Roč.

1.

2.

3.

4.

5.

1.-5.

6.

7.

8.

9.

6.-9.

1.-9.

Celkem

28

25

26

26

17

122

23

16

12

19

70

192

Dívky

17

13

15

9

8

62

13

7

4

10

34

96

Hoši

11

12

11

17

9

60

10

9

8

9

36

96

Dojížď.

14

9

5

6

10

44

4

4

4

3

15

59
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3. TŘÍDNICTVÍ A FUNKCE
 1. tř. – Mgr. Monika Valachová
 2. tř. – Mgr. Zdeňka Birtková
 3. tř. – Mgr. Lenka Lasáková
 4. tř. – Mgr. Irena Václavková
 5. tř. – Mgr., Bc. Michaela Strýčková
 6.tř. - Mgr. Andrea Kupková
 7. tř. – Mgr. Zuzana Prokšová
 8. tř. – Mgr. Dagmar Fojtíková
 9. tř. – Mgr. Šárka Kupková
Výchovná poradkyně:

Mgr. Dagmar Fojtíková

Koordinátorka prevence:

Mgr. Andrea Kupková

Koordinátorka EVVO:

Mgr. Lucie Komárková

Správkyně ICT:

Mgr. Karla Poštulková

Vyučující náboženství:

Mgr. Olga Stuchlá, Mgr. Kazimír Buba

Zástupce ŘŠ:

Mgr. Pavel Pinďák

Ředitelka ZŠ:

Mgr. Gabriela Prchalová

Ostatní pedagogové:

Mgr. Marie Kotzurová (externí)

5. TERMÍNY PRÁZDNIN ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015
 Období školního vyučování začalo v pondělí 1. září 2014.
 Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015.
 Období školního vyučování v druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2015.
 Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2014.
 Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2014 a skončí v pátek 2. ledna
2015. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2015.
 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.
 Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro okres Opava stanoveny v termínu
9.2. – 15.2. 2015.
 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2.dubna a a pátek 3. dubna 2015.
 Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.
 Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015.
Další informace naleznete na www.zsbohuslavice.cz
Za ZŠ Bohuslavice, Mgr. Gabriela Prchalová, ředitelka školy
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Řádky ze sportu
Řádky z fotbalu
Dobrý den všem fanouškům kopané. Je za námi srpen a to znamená, že nám po krátké letní
pauze, opět začal náš fotbalový kolotoč. Nejprve jedna důležitá informace. A sice, že A mužstvo
bylo administrativně přesunuto do tzv. opavské skupiny, oficiálně do I.B třídy skupiny A. Názory na
tento přesun mohou být různé, ale po pár letech může jít o příjemnou změnu. Bilancovat ale
můžeme až zase za rok.
Sezona pro nás začala v polovině srpna na hřišti FK Slavia Opava. Kde jsme měli výborný
vstup do zápasu a hned z první akce, jsme v 1. minutě vedli 0:1 po brance Martina Sebraly. Další
změna skóre na sebe nenechala dlouho čekat a po další čtvrthodince už to bylo dokonce o dvě
branky, kdy skóroval Tomáš Kretek. Soupeř se přesto dostal do hry, kdy se mu do poločasu podařilo
snížit na nejtěsnější rozdíl. Ovšem veškeré spekulace, kdo si odnese první body do tabulky nové
sezony utnul opět Martin Sebrala.
První výhra měla samozřejmě pozitivní dopad na celý tým a tak jsme s klidem nastoupili
k prvnímu utkání před domácími fanoušky a to s mužstvem z Otic. Nutno říci, že kdo přišel určitě
nelitoval, vždyť padlo celkem 9 branek. Zejména Tomáš Kretek proměnil utkání ve svou exhibici,
kdy se trefil celkem 4 krát. Zápas skončil vítězstvím Bohuslavic 6:3 a tak jsme byli po dvou kolech
100 procentní.
Z naší euforie nás, ale hned o týden později, rázně vytrhlo mužstvo TJ Sokol Zlatníky.
Nastoupili na nás a hráli tvrdě do těla a bez chyb v záložní řadě, což se o nás a naší obraně nedalo
říci. A hned v 5. minutě vedli domácí 1:0. Do poločasu ještě zvýšili svůj náskok. A když po
přestávce udeřili ještě dvakrát v rozmezí 8 minut. Byly to další dva hřebíky do rakve a bylo po
zápase. Domácí zvítězili zaslouženě 4:0 po té, co nás k ničemu nepustili a my se vrátili zpátky na
zem.
B mužstvo začalo o týden později než A tým a to doma se Štěpánkovicemi. Sice jsme od 35.
minuty prohrávali 0:1, ale po vydařeném střídání srovnal Vojtěch Janoš, po minutě na hřišti, na
konečných 1:1. První venkovní utkání čekalo na hřišti Slavie Píšť, kdy jsme sice vedli po penaltě
Aleše Barče, nicméně jsme tento stav neudrželi a 5 minut před koncem jsme dostali branku na 1:1.
Tak také zápas skončil a tak B tým má dva body po dvou remízách.
Dorostenci letos nastupují v Okresním přeboru dorostu. Zatím se jim po postupu do vyšší
soutěže relativně daří, kdy mají po dvou zápasech 2 body, za dvě remízy. Konkrétně odehráli
domácí zápas s Malými Hošticemi 2:2. A o týden později v Kobeřicích 1:1.
Družstvo žáků v letošní sezóně 2014/2015 nastupuje v soutěži žáku 1+7. Prvotní obavy, že bude
málo hráčů se nenaplnily. První mistrovský zápas se bohužel úplně nevydařil, naší žáci prohráli 8:0
proti soupeři z Háje ve Slezsku. Možnost napravit tento nevydařený zápas budou mít v dalším kole
proti Bolaticím.
Ivo Dominik
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JK Voltiž Albertovec na CHIO Aachen

Jako v jiném světě, se cítili zástupci našeho klubu na prestižním závodě v Cáchách tzv. CHIO
Aachen, které se uskutečnilo ve dnech 11.-13.7.2014
Na tyto závody se většinou dostanou jen ti nejlepší a mnohdy jen např. na pozvání.
CHIO probíhá 14 dnů, během kterých jsou zde vidět snad všechny jezdecké disciplíny. Pořadatel
tak každým rokem navazuje na Světové jezdecké hry, které se zde konaly v roce 2006.
Přímo přes noc zde vyroste malé město. Tisíce návštěvníků se zde chodí nejen dívat na krásný
koňský sport, ale také nakupovat, poslechnout německou filharmonii, prohlédnout si nový sortiment
aut, vozíků, náklaďáků, soch aj.
Ale zpátky k závodění. Letos se náš team zúčastnil této soutěže již podruhé a také si ve svém
umístění oproti loňsku polepšil a celkově dovezl domů krásné sedmé místo. V soutěži o pohár
národů, kde soutěži jeden muž, jedna žena a jeden team společně, se Český team umístil na celkově
šestém místě. Nutno podotknout, že tento team zastupovala naše skupina (Menšík, Kocurová,
Grygarová, Komárková, Lischková z Bohuslavic, Krištofová, Hanová s koněm Aquaris), za
jednotlivce pak startovali zástupci z TJJ LUCKY Drásov, a to Lukáš Klouda a Jana Bartoňková.
Stejný team 28. 8. 2014 vyrazí do daleké Normandie, na své první Světové jezdecké hry WEG
2014.
Gratulujeme a držme jim pěsti.
27. - 28. září se koná na Albertovci MČR.

Všichni jsou srdečně zváni.
Martin Lischka
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Řádky z házené
Dne 30. 8. a 31. 8. 2014 se zúčastnila naše děvčata starší dorostenky Nikola Steffková a Marie
Janošová mezinárodního turnaje „O pohár primátora Olomouce 2014“. V silné konkurenci odehrály
kvalitní zápasy s mistry ČR Olomouce a mistrem Slovenska Iuventa Michalovce a Slavie Praha:
Výsledky:
DHC Sokol Poruba : Iuventa Michalovce – 34 : 36 – Branky - Janošová 10
DHC Sokol Poruba : DHC Zora Olomouc – 32 : 24 – Branky - Janošová 10
DHC Sokol Poruba : DHC Slávia Praha –

24 : 27 – Branky - Janošová 11

Celkově obsadily čtvrté místo.
Nejlepší střelkyni turnaje byla vyhlášena hráčka Sokola Poruby Marie Janošová - 31 branek.
Děkujme za reprezentaci
Petr Janoš

„Cyklomaraton Ostrava 2014“
V sobotu 9. 8. 2014 se uskutečnil ve Family Parku Ski
Areálu Skalka u Ostravy již sedmý celorepublikový ročník
cyklistického závodu "Cyklomaraton Ostrava 2014", kterého
se celkem zúčastnilo cca 814 amatérských a profesionálních
závodníků. Tradičně se v dopoledních hodinách doslova
poprali o první místa v tzv. Dětském závodu malí účastníci a
následně již probíhal hlavní závod v čase 12.00-12:10h na
60km a 36km.
Na krátké trati potvrdil své cyklistické schopnosti,
vytrvalost a odolnost vůči zákeřnému slunečnímu počasí Petr
Češla, který se ve své kategorii muži od 24let a starší, umístil
na krásném 75. místě z 272 účastníků a to v čase 1:52:27.
Trať byla oproti očekávání velice náročná, o tom i vypovídal
start, kdy závodníci museli zdolat extrémně prudký kopec o
délce cca 245m. Trasa byla naplánována v kombinaci po veřejných, polních a lesních cestách, díky
suchému počasí byly tyto cesty velice prašné a dávali závodníkům doslova zabrat, jelikož
předjíždějí v terénu s nízkou viditelností, bylo náročné až mnohdy nebezpečné. Slovy Petra Češly:
"trasa byla velice pěkná, až na prašné úseky a bohužel na špatně zorganizované značení trasy, kdy se
občasnému zabloudění nevyhnulo nemálo účastníkům, ale tento malý nedostatek vyvážil fakt, že v
areálu restaurace Skalka probíhaly dny guláše a piva".
Věřím, že dalšího ročníku „cyklomaratonu“ se zúčastní všichni nadšení reprezentanti obce
Bohuslavice a přejeme tímto Všem závodníkům mnoho úspěchů v nastávajících závodech.
Petr Češla
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MTB maraton „Životské hory 2014“
V sobotu 16. 8. 2014 se v Dolních
Životicích konal již 6. ročník závodu MTB
Životské hory. Atraktivní trať přilákala do
Životic čtyři stovky startujících...
Závod, který kromě atraktivní trati a již
tradiční hlavní ceny hodinky FESTINA
nabídl letos poprvé i dětský závod DĚTIŽIVOTICE. Program dne odstartoval již
dopoledne, když od 10.00 hodin probíhaly
dětské závody v několika kategoriích. Po
malých závodnících se pak na tratě dlouhé 50
nebo 30 kilometrů vydali účastníci hlavního
závodu MTB Životské hory. Trať vede členitým terénem s celou řadou líbivých sjezdů a výživných
výjezdů a průjezdů místní říčkou. Odměnou za výkon na trati je krásný trail podél řeky Hvozdnice a
závěrečný brod.
Na 50km trati si nejlépe vedl Dominik Buksa (Česká spořitelna-Specialized) s časem 02:01:10 ,
který zvítězil o 31 sekund před Martinem Hamanem (Superior Riders) a Břetislavem Rohlem
(Bikestyle.cz ), kteří si to rozdali v cílové rovince a nakonec protli pásku současně s časem
02:03:18. Mezi ženami zvítězila Johana Kolašínová (Superior Riders) s časem 02:26:40, před Ivou
Fidlerovou a Renátou Najsrovou (Bike One). Na této trati nestartoval žáden závodník z Bohuslavic.
Na krátké trati 25km byla vypsána hlavní juniorská cena - kolo značky HEAD, kterou si
vybojoval junior Vojtěch Sedláček (Author Sedláček Příbram). Mezi juniorkami a zároveň vítězkou
na krátké trati se stala Eliška Kubínová (Malbery Opava) s časem 1:13:58. Celkovým vítězem se stal
Daniel Honka s časem 01:04:31.
Mezi dětmi byli nejúspěšnější Lucie Vaňková - 1. místo kategorie D12, Robin Hrdý - 2.
místo kategorie D6, Nikola Grabiášová - 3. místo kategorie D6, Pavlína Štěchová - 3. místo
kategorie D12, Aleš Včelka - 3. místo kategorie D8, Lukáš Včelka - 3. místo kategorie D10.
Nejlépe z Bohuslavických účastníků na krátké trati se umístil na 23. místě Jakub Riedel s
výsledným časem 01:10:03 a průměrnou rychlostí 25,7 km/h (umístění v kategorii 10 z 54
účastníků).
Výsledky ostatních účastníků z Bohuslavic:
28. místo Ondřej Mika,
čas 01:11:17 průměrná rychlost 25,25 km/h (umístění v kategorii 5 z 24
účastníků)
30. místo Tomáš Riedel,
čas 01:11:19 průměrná rychlost 25,24 km/h (umístění v kategorii 13z
54 účastníků)
77. místo Petr Češla,
čas 01:21:40 průměrná rychlost 22,04 km/h (umístění v kategorii 35z
54 účastníků)
80. místo Miroslav Riedel, čas 01:22:29 průměrná rychlost 21,82 km/h (umístění v kategorii 6 z
11 účastníků)
134. místo Petr Hluchník,
čas 01:36:09 průměrná rychlost 18,72 km/h (umístění v kategorii 52z
54 účastníků)
Všem borcům přeji mnoho zdaru a uvidíme se na "Šilheřovickém šlaušku" dne 6. 9. 2014
Miroslav Riedel
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Náboženský život
Oznámení o zahájení příprav na svátost biřmování
Dne 3. 5. 2015 bude otec biskup udělovat v naší farnosti svátost biřmování. Je to svátost
křesťanské dospělosti, ve které přijímáme dary Ducha Svatého k plnohodnotnému životu z
víry, proto ji má přijmout každý pokřtěný křesťan. Jednou z podmínek je věk, tj. od ukončení
základní školní docházky a výše. Kromě přínosu osobního růstu ve víře opravňuje přijetí této
svátosti stát se kmotrem při křtu.
Biřmování bude předcházet příprava, ve které budeme prohlubovat znalosti v otázkách
víry, modlitby a života Církve. První setkání bude 26. 9. 2014 v 19:00 hod v kostele, kde se
dozvíte další podrobnosti. Do té doby je potřeba vypsat přihlášku, kterou najdete vzadu v
kostele. Po vyplnění ji vhoďte do schránky na faře.
Na společnou přípravu se těší o. Kazimír.
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci září 2014
Dostálová Ludmila
Miketa Josef
Chlopčík Ladislav
Skovajsová Gertruda
Breuer Josef
Dominiková Růžena
Fojtík Max
Dominik Alois

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
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Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
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