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Obecní ú ad
Vážení spoluob ané,
táborákem v záv ru prázdnin kon$í další ro$ní období, období prázdnin a
dovolených, ve kterém se snažíme odpo$inout od každodenních starostí a práce a
na$erpat nové síly. Ur$it se vaše o$ekávání splnila a odpo$ati a plni nových
zážitk* se vracíte do školních lavic a do práce.
Jsem rád, že jste se v hojném po$tu zú$astnili p ipravených kulturn
spole$enských akcí, a3 už to byl koncert duchovní hudby s použitím historických
nástroj*, se kterým vystoupil v našem kostele Nejsv t jší Trojice soubor
SOLIDEO, p ší pou3 do Hrabyn i letní zahrádká ská slavnost. Tak jako
v každém zpravodaji, tak i zde d kuji všem po adatel*m za ob tavou p ípravu
vyjmenovaných akcí i vám, kte í se jich zú$astnili.
Zatím se ne podle p edstav a p ání fanoušk*, realiza$ních tým* i samotných
hrá$* vyvíjí zapo$atá fotbalová sezóna. Spole$n všichni v íme, že se „karta
obrátí“ a p ijdou lepší výsledky.
V m síci zá í, v sobotu 22. 9. 2007 vás všechny zveme na Strassenfest, který
p ipravují spoluob$ané bydlící na ulicích Lesní a Záhumenní. P íznivci duchovní
hudby se ur$it t ší na jubilejní X. Setkání chrámových sbor* Hlu$ínska. Setkání
se uskute$ní v ned li 23. 9. 2007 v kostele Krista - Dobrého pastý e
v Hn vošicích, bohužel poprvé bez našeho chrámového sboru.
Pro sportovní fanoušky bude zahájena hokejová sezóna v Buly Arén Krava e.
V „Amatérské hokejové lize“ naši obec už 5. sezónu úsp šn reprezentuje naše
mužstvo muž* HC Buldoci Bohuslavice. Hraje se výborný bezkontaktní hokej a
je opravdu na co se dívat.
O všech p ipravovaných akcích vás budeme samoz ejm informovat na
webových stránkách obce, vyv šenými plakáty i relacemi v obecním rozhlase.
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Z jednání rady obce Bohuslavice
Rada obce Bohuslavice na svém jednání dne 15. 8. 2007
Vzala na v/domí:
Kontrolu usnesení“
Na posledním jednání rady obce nebylo p ijato ukládací usnesení.
Všechna p edcházející usnesení byla spln na.
Informaci o jednáních na ú adu Regionální rady regionu soudržnosti
Moravskoslezsko a Agentu e HRAT v záležitosti p ípravy žádosti o dotaci na
stavbu „Obecní d*m Bohuslavice – p ístavba a stavební úpravy“
Informaci o pr*b hu povolovacího ízení na „Úpravu objektu Kilovny pro
bydlení“
Informaci o pr*b hu dokon$ovacích prací na komunikacích „Prodloužení
ul. Školní a P. Bezru$e
Informaci o pr*b hu prací na Strategickém plánu obce Bohuslavice“
Informaci o výhradách ob$an* bydlících na ul. Polní se schváleným
umíst ním zpomalovacích retardér* a odpov di starosty
Zprávu o provedeném vy$išt ní a vizuální prohlídce a špatném stavu
n kolika úsek* kanalizace na ul. Okružní. Kišt ní, vizuální prohlídky a nezbytné
opravy kanalizace plánovat p i p íprav prací a rozpo$tu na rok 2008
Informaci o zahájení prací na oprav to$ny dne 20. 8. 2007
Informaci o vystavení poptávky na po ízení hasi$ského automobilu s
cisternou
Zm ny v systému EKO-KOM, vyhodnocení sb ru druhotných surovin
organizovaných obcí
Informaci o po ízení mobilního WC na po ádání kulturních akcí
Žádost KÚ MS kraje a M Ú Hlu$ín o zaslání podklad* pro zpracování
územn analytických podklad* a ukládá starostovi v pracovním po ádku
požadované podklady zpracovat a zaslat
Informaci o Peti$ní akci „Ne základnám“
Vyú$tování provozu výherních hracích p ístroj*
Nabídku na tlakovou splaškovou kanalizaci
Nabídku kotl* na ekologické spalování d ev ných peletek
Nabídku na výstavbu slune$ní elektrárny
Nabídku na zpracování dokumentace hodnocení vlivu IZ na životní
prost edí
Schválila:
12/9
a) Výsledky hospoda ení obce Bohuslavice za 01 – 07/2007 viz usnesení
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b) Rozpo$tové opat ení $. 5/2007 bez výhrad a p edkládá obecnímu
zastupitelstvu ke schválení
c) Výb r dodavatele na „Stavební úpravy hospodá ské budovy v$. KOV a
p ípojek na parcele $. 297, provedený výb rovou komisí (zhotovitel - fy Ricka
Karel, s. r. o. , Hlu$ín, cena díla 2.829.118,- K$ v$. DPH)
d) Smlouvu o dílo na „Stavební úpravy hospodá ské budovy v$. KOV a
p ípojek na parcele $. 297“ a p edkládá obecnímu zastupitelstvu ke schválení
e) Dodatek $. 1 k SOD na výkon investorské inženýrské $innosti na „Stavební
úpravy hospodá ské budovy v$. KOV a p ípojek na parcele $. 297“
f)
Mandátní smlouvu na výkon investorské inženýrské $innosti na „Obecní
d*m Bohuslavice–p ístavba a stavební úpravy a p edkládá obecnímu
zastupitelstvu ke schválení
g) Výb r dodavatele a smlouvu o dílo na stavební úpravy související
s p emíst ním obecní knihovny, obecního archívu a pracovny d tské obvodní
léka ky do uvoln ných prostor ZŠ a MŠ Bohuslavice
h) Z d*vodu vysokých náklad* na provedení stavebních úprav obj. Kilovny na
bydlení v$. p ípojky vody vyplývajících ze zpracovaného projektu ešit úpravy
svépomocí pracovníky obce.
i)
Vyhodnocení staveb „Rekonstrukce místní komunikace Záhumenní“ a
„Parkovišt u kostela“
j)
Provedení opravy povrchu to$ny dle nabídky fy ODS Dopravní stavby
Ostrava, a. s. a opravu místní komunikace parc. $. 708/3
k) Realizace h išt ZŠ a MŠ Bohuslavice dle nabídky fy DOR SPORT, s. r.
o.(položení um lého trávníku na asf. plochu v$. p íslušenství a lajnování)
l)
Zpracování projektové dokumentace na „Prodloužení ul. Bolatické a
bezejmenné odbo$ky z ul. Polní v$. infrastruktury
m) Za ú$elem využití mimo ádné nabídky v tšího množství zeminy provedení
terénních úprav, zam ení a zpracování projektové dokumentace terénních úprav
prostoru „U t í dub*“ mezi rybníky Chobot a Bobrov
n) Prominutí pohledávky z roku 2006 za provedenou povrchovou úpravu a
vystavení nové faktury na dohodnutou upravenou $ástku.
o) Vystavení žádosti obce Bohuslavice na Pozemkový fond KR na bezúplatný
p evod pozemku parc. $. 1702/1 o vým e 2605 m2. Pozemek je ur$en pro
zástavbu rodinnými domky a p edkládá obecnímu zastupitelstvu ke schválení
p) Zakoupení pozemk* parc. $. 795/5 (zahrada) o vým e 102 m2 a parc. $.
795/6 (orná p*da) o vým e 472 m2, k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína za cenu 5.012,K$ od vlastníka Emila Nev ely, Opavská 51, Bohuslavice do vlastnictví obce a
p edkládá obecnímu zastupitelstvu ke schválení.
q) Kupní smlouvu o koupi pozemk* parc. $. 795/5 (zahrada) o vým e 102 m2
a parc. $. 795/6 (orná p*da) o vým e 472 m2, k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína
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uzav enou mezi Emilem Nev elou, Opavská 51, Bohuslavice a obcí Bohuslavice
a p edkládá obecnímu zastupitelstvu ke schválení
r)
Bezúplatný p evod pozemku parcela $. 1140/228 k. ú. Bohuslavice o
vým e 345 m2 ve vlastnictví Václava Sn hoty, Opavská 223, Bohuslavice do
vlastnictví Obce Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice a p edkládá obecnímu
zastupitelstvu ke schválení
s) Darovací smlouvu o bezúplatném p evodu parcely $. 1140/228 k. ú.
Bohuslavice u Hlu$ína o vým e 345 m2 uzav enou mezi Václavem Sn hotou,
Opavská 223, Bohuslavice a Obcí Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice a
p edkládá obecnímu zastupitelstvu ke schválení
t)
Zpracování pasportu místních komunikací dle nabídky fy Geometra Opava
u) Opravu povrchu mostk* p es Bohuslavický potok dle nabídky fy Zamtherm
v) P esun plánovaného po ízení projektové dokumentace na Rekonstrukci
Domova senior* Bohuslavice na rok 2008
w) Provedení $išt ní vrt* HV 28 a 101 a p ijetí nabídky na dodávku elekt iny
v roce 2008
x) Výzvu na prodej malotraktoru a návrh kupní smlouvy
y) Výzvu na prodej parcely $. 1554/10 a p edkládá obecnímu zastupitelstvu ke
schválení
z
Odb r malého množství stavební suti a zeleného odpadu (max. p ív sný
vozík) na bývalou skládku vždy v sobotu od 1. 9. 2007 v dob od 13.00 do 14.00
hod do odvolání
aa) Program 7. jednání obecního zastupitelstva dne 23. 8. 2007 v banketní
místnosti KD
bb) Dohodu o spolupráci s Evropskou databankou p i prezentaci na webových
stránkách
cc) Dovoz ob d* pro odlou$ené pracovišt MŠ Závada a cizí strávníky ze
Závady pracovnicí OÚ p. Nevimovou
dd) Finan$ní dotaci Charit Hlu$ín na 2. $tvrtletí 2007 ve výši 2.480,- K$
ee) Finan$ní dotaci ZO SPCCH Dolní Benešov ve výši 2.000,- K$
ff) Finan$ní dotaci Spolku zahrádká * Bohuslavice na obnovu zelen na aleji
Bolatická ve výši 3.000,- K$
gg) Na základ žádosti ob$an* po ádající Strassenfest na ul. Lesní a Záhumenní
úhradu náklad* na hudební produkci a skákací hrad pro d ti ve výši 3.000,- K$
hh) Vyhodnocení družební spolupráce s obcí Závažná Poruba a kulturních akcí
po ádaných v období prázdnin
ii) Výb r dodavatele na provedení vým ny poškozeného bojleru na teplou
vodu v ZŠ a MŠ Bohuslavice. Vým nu provede dle nabídky fy Loky Ostrava
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Z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Bohuslavice na svém jednání dne 23. 8. 2007
vzalo na v/domí:
Kontrolu usnesení
Na posledním 6. jednání obecního zastupitelstva dne 21. 6. 2007 nebylo p ijato
ukládací usnesení. Všechna p edcházející usnesení byla spln na
Informaci o pr*b hu investi$ní výstavby v roce 2007
Informaci o stavu p ípravy Strategického plánu obce Bohuslavice
Informaci starosty o jednání rady obce
Informaci o p ipravovaných kulturních akcích na období 08 – 10/2007
schválilo:
6/7
a) Výsledky hospoda ení obce Bohuslavice za 01 – 07/2007. Celkové p íjmy za
01-07/2007 v$. z*statku z roku 2006 ve výši 4.477.617,90 $inily 13.148.106,66
K . Celkové výdaje za 01-07/2006 $inily 8.774.447,74 K . Pen/žní z=statek
k 31. 7. 2007 byl ve výši 4.373.658,92 K . Z této $ástky $inil z*statek na
b žném ú$tu 1.356.692,42 K na ú$tu za domovní odpad 16.966,50 K a na ú$tu
SPOROINVESTU 3.000.000 K bez výhrad
b) Rozpo$tové opat ení $. 5/2007 - bez výhrad
c) Smlouvu o dílo na „Stavební úpravy hospodá ské budovy v$. KOV a p ípojek
na parcele $. 297“
d) Mandátní smlouvu na výkon investorské inženýrské $innosti na „Obecní d*m
Bohuslavice–p ístavba a stavební úpravy
e) Vyhodnocení staveb „Rekonstrukce místní komunikace Záhumenní“ a
„Parkovišt u kostela“
f) Provedení opravy povrchu to$ny dle nabídky fy ODS Dopravní stavby
Ostrava, a. s. a opravu místní komunikace parc. $. 708/3
g) Opravu povrchu mostk* p es Bohuslavický potok dle nabídky fy Zamtherm
h) P esun plánovaného po ízení projektové dokumentace na Rekonstrukci
Domova senior* Bohuslavice na rok 2008
i) Výb r dodavatele na provedení vým ny poškozeného bojleru na teplou vodu
v ZŠ a MŠ Bohuslavice. Vým nu provede dle nabídky fy Loky Ostrava
j) Realizaci h išt ZŠ a MŠ Bohuslavice dle nabídky fy DOR SPORT, s. r. o.
(položení um lého trávníku na asf. plochu v$.lajnování a p íslušenství)
k) Zakoupení pozemk* parc. $. 795/5 (zahrada) o vým e 102 m2 a parc. $. 795/6
(orná p*da) o vým e 472 m2, k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína od vlastníka Emila
Nev ely, Opavská 51, Bohuslavice do vlastnictví obce
l) Kupní smlouvu o koupi pozemk* parc. $. 795/5 (zahrada) o vým e 102 m2 a
parc. $. 795/6 (orná p*da) o vým e 472 m2, k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína
uzav enou mezi Emilem Nev elou, Opavská 51, Bohuslavice a obcí Bohuslavice
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m) Bezúplatný p evod pozemku parcela $. 1140/228 k. ú. Bohuslavice o vým e
345 m2 ve vlastnictví Václava Sn hoty, Opavská 223, Bohuslavice do vlastnictví
Obce Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice
n) Darovací smlouvu o bezúplatném p evodu parcely $. 1140/228 k. ú.
Bohuslavice u Hlu$ína o vým e 345 m2 uzav enou mezi Václavem Sn hotou,
Opavská 223, Bohuslavice a Obcí Bohuslavice, Poštovní 119, Bohuslavice
o) Výzvu na prodej parcely $. 1554/10 a hodnotící komisi pro vyhodnocení
nabídek ve složení Mgr. Pavel Dominik, Margita Hrušková, Miroslav Riedel,
Ing. Magdaléna Birtková, Ing. Stanislava Ryšová
p) Vystavení žádosti obce Bohuslavice na Pozemkový fond KR na bezúplatný
p evod pozemku parc. $. 1702/1 o vým e 2605 m2. Pozemek je ur$en pro
zástavbu rodinnými domky
q) Využití mimo ádné nabídky v tšího množství zeminy k provedení terénních
úprav, zam ení a zpracování projektové dokumentace terénních úprav prostoru
„U t í dub*“ mezi rybníky Chobot a Bobrov
r) Revokaci usnesení rady $. 12/9 ff) a upravuje výši p ísp vku na hudbu a
atrakce pro d ti v rámci po ádaní uli$ní slavnosti Strassenfest, který bude stejný
pro všechny ulice ve výši 5000,- K$.
Ing. Kocián, starosta
Strategický plán obce Bohuslavice
Dotazníkové šet ení v obci
V minulém zpravodaji jsme vás informovali o zám ru obce zpracovat na
období let 2007 – 2013 Strategický plán rozvoje obce Bohuslavice. Abychom
mohli plán sestavit a ur$it tak sm r, kterým se bude naše obec rozvíjet, je nejprve
nutné poznat vaše p edstavy, pot eby a problémy, se kterými se v obci potýkáte.
Za tímto ú$elem bude v naší obci od 3. do 27. zá í 2007 probíhat dotazníkové
šet ení.
Využijte této p íležitosti a pomozte nám v Bohuslavicích spole$n najít
rozvojové cíle. Jejich realizací zvýšíme kvalitu života v oblastech, ve kterých to
vy sami považujete za pot ebné. Žádáme vás o anonymní vypln ní
dotazníkového formulá e, který je p ílohou tohoto zpravodaje, a o jeho následné
odevzdání na jednom ze ty sb/rných míst v obci (Obecní ú ad, Keská pošta a
ob samoobsluhy na Opavské ulici). V t chto místech si rovn ž m*žete
vyzvednout dotazníky pro ostatní $leny domácnosti, kte í mají zájem v našem
dotazníkovém šet ení vyjád it sv*j názor. Dotazníkové formulá e jsou také
k dispozici ke stažení na internetových stránkách www.bohuslaviceuhlucina.cz.
Dotazník je ur$en pro všechny obyvatele obce, kte í již ukon$ili základní školní
docházku. S d tmi navšt vujícími 7. až 9. t ídu ZŠ budou obdobné dotazníky
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vyplYovány p ímo ve škole. Tématicky odlišnými dotazníky budou osloveny také
aktivní ekonomické subjekty p*sobící v Bohuslavicích.
D kujeme vám za spolupráci a projevený zájem.
Spolupracujte s námi, i Váš názor p isp+je k rozvoji naší obce!
Za tým strategického plánování
Ing. Kate ina Kasparová a Ing. Kurt Kocián
Vyhodnocení dokon ených staveb
Parkovišt+ u kostela
Zhotovitel stavby: ZAMTHERM spol. s r.o. Dolní Benešov
Náklady stavby podle projektu
: 613.615,- K$ v$. DPH
Náklady podle ve ejné sout že
: 566.655,00 K$ v$. DPH
Skute$n dosažený náklad
: 649.959,00 K$ v$. DPH
Zvýšení – „vícepráce“
: 83.304,00 K$ 12,8%
Generální projektant:
: Studio D – inženýrské sít s.r.o. Opava
odp. projektant ing. Stanislav Juchelka
Technický dozor investora
: Ptá$ek František - PFO
P edání staveništ
: 16. dubna 2007
Zahájení prací:
: 16.dubna 2007
Ukon$ení prací
: 31. kv tna 2007, stavba je kolaudovaná
Na základ rozhodnutí zadavatele OÚ Bohuslavice, byla stavba zadaná
k realizaci na základ ve ejné sout že, organizované z d*vodu maximální
pr*hlednosti podle §38 zákona o zadávání ve ejných zakázek 137/2006Sb.,
v platném zn ní. Výzva byla zaslaná celkem 5 vyzvaným ú$astník*m.
Nabídku nakonec podali 4 vyzvaní uchaze$i, z nichž vyhodnotila komise
výše uvedeného zhotovitele, který podal nejnižší cenovou nabídku. Realizace
stavby byla uskute$n na na základ územního rozhodnutí vydaného OV MÚ
v Dolním Benešov a stavebního povolení vydaného Odborem dopravy MÚ
v Hlu$ín
Stavební práce byly zahájeny dne 16. dubna 2007 po p evzetí staveništ
zhotovitelem. Po sejmutí orni$ní vrstvy byly zahájeny vlastní výkopové práce pro
podkladní vrstvy zpevn ných ploch, odvodn ní a základy pro palisádovou st nu a
odvodn ní. P i výkopových pracích byly zjišt ny n které závažn jší technické
problémy, které bylo nutné neodkladn ešit. P edevším bylo zjišt no, že
základová spára ohradního zdiva kostela je t sn pod povrchem odkopaného
terénu. Bylo proto nutné provést okamžité podchycení zakladu pomocí
železobetonové op rné zdi a rozší ení palisádové op rné zdi. Dále byly zjišt ny
-7-

Zpravodaj obce Bohuslavice

zá í 2007

kaverny neúnosného podloží v $ásti p*dorysu parkovací plochy. Tato místa bylo
nutné odt žit a nahradit zásypem pevného materiálu se separací pomocí
geotextilií. Kritická místa byla odvodn na pomocí drenáží, což by m lo do
budoucna zajistit stabilizaci povrchu parkovišt . Tyto skute$nosti m ly
v kone$ném d*sledku vliv na zvýšení náklad* na výstavbu ve výši 83.304,00 K$,
což p edstavuje 12,8 %. P edm tem úprav byla také oprava $ásti komunikace na
parc.$.632 v$etn úpravy vjezdu k parkovišti a napojení na komunikaci ulice
Opavské a nového odvodn ní.
Vlastní práce po realizaci nep edpokládaných sanací a úprav probíhaly
standardn . Zhotovitel fa ZAMTHERM spol. s r.o. má zkušenosti s realizací
staveb podobného druhu, což se na realizaci této konkrétní stavby p ízniv
projevilo. Rozší ení op rné palisádové zdi v návaznosti na sanaci jejich základ*,
umožnilo mírné rozší ení dlažbou upravené plochy. Tato skute$nost také
umožYuje následné zamýšlené z ízení p echodu pro chodce v míst p ed
prodejnami a restaurací.
Zhotovitel p edal zadavateli veškerou povinn p edávanou dokumentaci a
doklady, které osv d$ují kompletnost a kvalitu dokon$eného díla.
Parkovišt vytvo ilo p edpoklad pro uvoln ní frekventované komunikace
ulice Opavské v míst p ed kostelem, prodejnami a restaurací. UmožYuje
pohodlné a bezpe$né odstavení osobních automobil* na míst k tomu ur$eném.
Technický dozor byl vykonáván na stavb denn , v$etn sobot. Kontrolní
dny byly konány 1x týdn . Ob strany obsazovaly tato jednání odpov dnými
pracovníky a vzniklé problémy byly ešeny operativn . Pravideln se kontrolních
dn* zú$astYoval starosta obce ing. Kurt Kocián a jednatel firmy ZAMTHERM
spol. s r.o., p. Kajetán Kermák. Technický dozor po ídil fotodokumentaci o
pr*b hu stavby. Výsledky práce firmy ZAMTHERM spol. s r.o., potvrzuje
dobrý výb r p i hodnocení podaných nabídek o $emž sv d$í úsp šná a kvalitní
realizace a je možné jej doporu$it pro obeslání k podání nabídky na realizaci
n kterých p íštích akcí. Nad rámec stavby byla provedena oprava místní
komunikace, která spojuje pr*tah obce s ul. Školní a vým na dlažby sousedního
chodníku.
Celkov lze akci hodnotit jako zda ilou s tím, že zám r investora byl pln
uspokojen. Vzniklo kvalitní dílo a vložené prost edky tak byly investovány
ú$eln a v souladu s požadavkem zadavatele.
Rekonstrukce místní komunikace ulice Záhumenní – 1. ást“ - Bohuslavice“
Zhotovitel stavby: ODS – Dopravní stavby Ostrava a.s. Starob lská 56, Ostrava
Poddodavatel vodohospodá ské $ásti: VALA, realizace staveb - Brušperk
Náklady stavby podle projektu
: 2. 352.996,00 K$ v$. DPH
-8-
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Náklady podle ve ejné sout že
Skute$n dosažený náklad
Zvýšení – „vícepráce“
Generální projektant:
Technický dozor investora
P edání staveništ
Zahájení prací:
Ukon$ení prací

zá í 2007

: 2,117.876,00 K$ v$. DPH
v$etn p eložky 2ks sloup* NN
: 2,117.876,00 K$
: 44.719,00 v$. DPH (nové napojení
stávajících kanalizací po vykufrování)
: Studio D – inženýrské sít s.r.o. Opava
odp. projektant ing. Stanislav Juchelka
: Ptá$ek František - PFO
: 11.dubna 2007
: 11. dubna 2007
: 31. kv tna 2007, stavba je kolaudovaná

Stavba byla zadaná k realizaci na základ ve ejné sout že, organizované
z d*vodu maximální pr*hlednosti podle §38 zákona o zadávání ve ejných
zakázek 137/2006Sb., v platném zn ní. Výzva byla zaslaná celkem 5 vyzvaným
ú$astník*m. Nabídku nakonec podali 3 uchaze$i, z nichž vyhodnotila komise
výše uvedeného zhotovitele, který podal nejnižší cenovou nabídku. Realizace
stavby byla uskute$n na na základ územního rozhodnutí vydaného OV MÚ
v Dolním Benešov a stavebního povolení vydaného odborem dopravy MÚ
v Hlu$ín a dále stavebním povolením ke z ízení vodního díla – kanalizace,
vydaného OŽP MÚ v Hlu$ín . V pr*b hu stavby byly dále k realizaci povoleny
na základ územního p íslibu další 3 p ípojky vody, plynu a kanalizace pro
budoucí výstavbu rodinných dom* v této lokalit . Zamezí se tak zbyte$ným
p ekop*m nov po ízené komunikace v budoucnu. Pom rn složitým stavebním
a vodoprávním ízením p edcházela ízení o vyn tí ze zem d lského p*dního
fondu $ástí parcel, které byly dot$eny výstavbou nové komunikace a ada jednání
s ob$any, kterých se úpravy dotýkaly. Díky jejich korektnímu p ístupu k dané
problematice prob hla veškerá ízení bez zbyte$ných pr*tah*.
Technologie opravy komunikace ulice Záhumenní p edcházela výstavba
nové kanalizace PVC DN 300 v horní $ásti ulice, kde byla v malé hloubce a
v kone$né $ásti komunikace scházela úpln . Kanalizace je uložena v hloubce až
3,0m a vyžádala si pom rn náro$né provád ní výkop* a jeho zabezpe$ení.
Soub žn byla provád na úprava stávající komunikace v dolní $ásti, která
p edpokládala vým nu stávajících obrub, rozrušení p*vodní vozovky, nová
výšková úprava a hutn ní podkladu. P i úprav podloží bylo nutné sanovat
n které defekty na p*vodní komunikaci v její nejnižší $ásti – v míst naplavování
balast* z okolních polí. Bahno bylo nutné odt žit a nahradit zásypem kamenivem
se separací od podkladu geotextilíemi.
-9-
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Poda ilo se také vy ešit napojení na p*vodní vjezdy k rodinným dom*m. Toto je
tradi$ní problém, který vychází ze skute$nosti, že ploty nemovitostí v obci jsou
osazeny t sn na hranici komunikace a zp*sob napojení je n kdy nutné ešit
nestandardními úpravami. Komunikace má až na jedno kritické zúžené místo,
standardní ší i 5,50 m.
V pr*b hu stavby bylo také vedením OÚ Bohuslavice rozhodnuto o
prodloužení stávajících páte ních ád* STL plynu DN 50 a vody PVC DN 80
v komunikaci na konci úpravy v délkách cca 15,0 m. Tyto sít umožní
prodloužení komunikace ulice Záhumenní.
Návazn byla provedena také p eložka 2ks sloup* vzdušného vedení NN,
které ve své p*vodní poloze zasahovaly do profilu nové komunikace.
Stavební práce byly zahájeny po p evzetí staveništ . Vybraný zhotovitel
stavby ODS – Dopravní stavby Ostrava a.s. postupoval naprosto profesionáln .
Stejn tak je možné hodnotit postup jeho poddodavatele, který provád l výstavbu
kanalizace. Stavba byla trvale obsazena technikem, dodávky probíhaly návazn ,
bez zbyte$ných p estávek. K p ejímce dokon$eného díla byly p edány
zhotovitelem veškeré doklady, osv d$ující úplnost a kvalitu provedeného díla.
Technický dozor byl vykonáván na stavb denn , v$etn sobot.
Kontrolní dny byly konány 1x týdn . Ob strany obsazovaly tato jednání
odpov dnými pracovníky a vzniklé problémy byly ešeny operativn . Pravideln
se kontrolních dn* zú$astYoval starosta obce ing. Kurt Kocián a n kolikrát také
editel závodu Ostrava ODS – DSO a.s., Ji í Bohá$ek. Technický dozor po ídil
fotodokumentaci o pr*b hu stavby. Vybraný zhotovitel je schopen úsp šn a
kvalitn realizovat podobné akce a doporu$uje se jeho p ípadné další obeslání.
Celkov lze akci hodnotit jako zda ilou s tím, že zám r investora byl pln
uspokojen. Vznikla kvalitní místní komunikace s p edpokladem dlouhodobého
bezproblémového užívání s kanalizací v parametrech, jak ji bude nutné
v budoucnu budovat v celé obci. Vložené prost edky tak byly investovány ú$eln
a v souladu s požadavkem zadavatele.
Ob stavby byly úsp šn kolaudovány.
František Ptá$ek,
tech.dozor investora
Vým+na idi ských pr4kaz4
Obecní ú ad Bohuslavice upozorYuje držitele idi$ských pr*kaz*, vydaných
od 1.7.1964 do 31.12.1993 na jejich povinnost vym nit si idi$. pr*kaz do
31.12.2007. Vým na \P je osvobozena od správního poplatku. Ob$ané s trvalým
pobytem v obci Bohuslavice si požádají o vým nu \P na M stském ú adu
Hlu$ín, odboru dopravy. K vým n je nutný platný ob$anský pr*kaz nebo
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cestovní pas, jednu fotografii od rozm rech 3,5 x 4,5 cm a \P, kterému kon$í
platnost. Lh*ta k vystavení nového \P je zpravidla 15-20 dní (podle po$tu
žádostí).
Vým+na ob anských pr4kaz4
Držitele ob$anských pr*kaz* vydaných do 31.12.1998 upozorYujeme, že dnem
31.12.2007 skon$í platnost ob$anských pr*kaz* bez strojov $itelných údaj*.
Konec platnosti se vztahuje i na OP s vyzna$enou platností „bez omezení“,
s výjimkou OP ob$an* narozených p ed 1.1.1936. O vým nu OP je nutné
požádat nejpozd ji do 30.11.2007, nebo3 lh*ta k vydání nového OP je dle zákona
30-ti denní, vým na za strojov $itelné OP je bezplatná. Nejblíže je možno
zažádat o vým nu OP na M stských ú adech Dolní Benešov nebo Hlu$ín.
Vodné
Obecní ú ad oznamuje ob$an*m, že správce obecního vodovodu pan Erhard
Kocur bude od pátku 14.9.2007 provád t v obci odpisy vodom r* a vybírat
poplatek za odb r vody za uplynulého p*l roku. Cena za odebraný 1 m3 $iní i p i
tomto odpisu 14,- K$.
Karla Krupová
Sb+r nebezpe ného a velkoobjemového odpadu v obci
V sobotu 8. 9. 2007 od 8.00 do 13.00 prob hne na prostranství p ed
kulturním domem druhý a letos poslední sb r nebezpe$ného a velkoobjemového
odpadu. Pracovníci OZO Ostrava s.r.o. budou p ítomni s pot ebnou technikou na
zpracování a odvoz odpadu. P i posledním svozovém dnu bylo odvezeno
rekordních 210 m3 odpadu, což p edstavuje dvojnásobné množství objemu, který
je zahrnut v cen popelnic. Odpad odvezený v zá ijovém svozovém dni tak bude
hrazen obcí z prost edk*, které získáváme za sb r druhotných surovin. Prosíme
ob$any, aby na plochu p ed kulturním domem nevjížd li p ed p íjezdem a
p istavením techniky OZO. Zamezí se tak následným hádkám a nedorozum ním.
K problematice odpad* se vrátíme po vyhodnocení obou svozových dn*
v n kterém z p íštích vydání zpravodaje.
Za ú$elem udržení dobrého stavu ovzduší i prevenci proti vzniku požáru
zajistí OÚ od 1. 9. 2007 každou sobotu v dob od 13.00 hod do 14. 00 hod
odebrání malého množství zelen a stavební suti na bývalé obecní skládce a
zelen v prostoru u samoobsluhy u Kafárn za úplatu ve stejné výši jako
v minulých letech. U samoobsluhy bude v uvedené dob zeleY odvezena obecním
traktorem. Odvezení v tší množství zelen (traktorová vle$ka) je nutno
dohodnout s fy Gras Servis, s. r. o., p. Hájovský, tel. 603529831.
Ing. Kocián, starosta
- 11 -
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Zm+na telefonních ísel Ú adu práce v Hlu ín+
Ú ad práce Opava, pobo$ka v Hlu$ín oznamuje, že dne 31.8.2007 dojde
ke zrušení stávajících telefonních $ísel této pobo$ky. Od 31.8.2007(resp.
1.9.2007) budou platit tato telefonní $ísla:
Tel.:
595 020 440
Fax: 595 020 450
Karla Krupová
Organizace v obci
ZŠ a MŠ Bohuslavice, p ísp/vková organizace
V letošním roce bude základní školu navšt vovat 202 žák*.
Ve škole bude p*sobit 14 pedagogických pracovník* – 13 u$itel*, l vychovatelka
školní družiny.
Organizace výuky
1. stupeY
2. stupeY
1. t . – Mgr. Birtková /13 žák*/
6. t . – Mgr. Prokšová /20 žák*/
2. t . – p. Valachová /21 žák*/
7. t . – Mgr. Suchánková /24 žák*/
3. t . – p. Riemerová /21 žák*/
8. t . – Mgr. Hampel /28 žák*/
4. t . – Mgr. Lasáková/26 žák*/
9. t . – Mgr. Kupková /26 žák*/
5. t . – Mgr. Jarošová /23 žák*/
Bez t ídnictví:
Mgr. Karla Poštulková
Výchovná poradkyn :
Mgr. Lucie Benková
Vychovatelka ŠD:
p. Jana Suchánková
Zástupkyn \Š:
Mgr. Irena Václavková
\editelka ZŠ:
Mgr. Dagmar Fojtíková
Pr=b/h vyu ování ve školním roce 2007/2008
Období školního vyu$ování za$ne v pond/lí 3. zá í 2007. Vyu$ování bude
v prvním pololetí ukon$eno ve tvrtek 31. ledna 2008. Období školního
vyu$ování v druhém pololetí bude ukon$eno v pátek 27. ervna 2008.
Podzimní prázdniny p ipadnou na tvrtek 25. íjna a pátek 26. íjna 2007.
Váno ní prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2007 a skon$í ve
st edu 2. ledna 2008. Vyu$ování za$ne ve $tvrtek 3. ledna 2008. Jednodenní
pololetní prázdniny p ipadnou na pátek 1. února 2008. Jarní prázdniny v
délce jednoho týdne jsou pro okres Opava stanoveny v termínu 4. 2. – 10. 2.
2008. Velikono ní prázdniny p ipadnou na tvrtek 20. b ezna a pátek 21.
b ezna 2008. Hlavní prázdniny budou trvat od pond/lí 30. ervna do ned/le
31. srpna 2008.
Dagmar Fojtíková, Mgr.
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Hasi i
V m síci srpnu se uskute$nila na h išti SK tradi$ní no$ní sout ž „Memoriál
Arnolda Janoše“, které se zú$astnilo celkem 21 sout žních družstev muž* i žen.
Za krásného no$ního po$así prob hla celá sout ž úsp šn . V kategorií m*ž*
se na 1. míst umístilo družstvo VRBICE „A“ s $asem 14.86 sekund, na 2. míst
skon$ilo družstvo BOLATIC „A“ $asem 15.06 sekund, t etí v po adí skon$ila
družstva 2 se stejným $asem 15.62 sekund a to VRBICE „B“ a BOLATICE „B“,
páté v po adí se umístilo družstvo D.BENEŠOVA „A“ s $asem 15.63 sekund a
šesté v po adí skon$ilo družstvo KOZMIC s $asem 15.66 sekund. Z dosažených
$as* je vid t, že je na 3. – 6. míst je rozdíl pouze n kolik setin sekundy a drama
v kone$ném umíst ní pokra$ovalo do konce sout že, kdy poslední sout žící
družstvo VRBICE „B“ dosáhlo stejného $asu jako družstvo BOLATICE „B“, což
se doposud na naší sout ži nestalo. ZároveY vít z no$ní sout že p evzal natrvalo i
putovní pohár, jelikož se stal držitelem 3 x za sebou.
V kategorií žen se sout že ú$astnila pouze t i družstva. Jako první skon$ilo
družstvo SVOBODY s $asem 21.57 sekund, druhé skon$ilo místní družstvo
BOHUSLAVIC s $asem 22.06 sekund a t etí družstvo ŠT^PÁNKOVIC s $asem
22.87 sekund. I z t chto dosažených rozdíl* mezi $asy je patrné, že boj byl
vyrovnaný. Blahop ejeme všem umíst ným družstv*m a t šíme se op t na p íští
rok.
D kuji všem ob$an*m za návšt vu a podporu hasi$* p i uspo ádání sout ží.
Manusch Jan – velitel
Lasák Robert – starosta
Pozvánka
Sbor dobrovolných hasi$* v Bohuslavicích zve všechny spoluob$any dne
15.9.2007 od 16.00 hodin do areálu hasi$ské zbrojnice, kde se uskute$ní letošní
poslední opékání makrel. Bude p ipraveno bohaté ob$erstvení.
Srde$n zve výbor hasi$*
SK BOHUSLAVICE
Tak nám za$ala nová fotbalová sezóna. Generálka pro „A“ mužstvo nám
nevyšla, když jsme 4. 8. 07 podlehli ve Frýdku-Místku na jeho h išti 3:0. A
bohužel stejn špatn za$ala i samotná sezóna. V prvním utkání v Haví ov , kde
jsme rozhodn nebyli horším týmem, se nám nepoda ilo jít do vedení, když
Mirek Polomský nedal hlavou z 5 metr* gól po dob e zahraném rohu ve 48.
minut . A tak se do vedení po vyrovnaném pr*b hu zápasu dostal do vedení
soupe v 60. minut brankou, kterou vst elil jeho stoper Škoda také hlavou po
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rohovém kopu. Pak už jsme jen pomohli hlavnímu rozhod$ímu a uleh$ili mu jeho
jasné zadání, které celý zápas sv domit plnil a svou neukázn ností se postupn
nechali vylou$it Buchta, Kretek a v poslední minut ješt i Fejer$ák. A tak
nejenže se nepovedla premiéra v divizi, ale díky ud leným trest*m disciplinární
komisí se nám zkomplikovaly i další zápasy. To, že jsme usp li s protestem proti
výkonu rozhod$ího je bohužel malá náplast, a navíc toto nemá vliv na ud lené
tresty.
V druhém zápase jsme doma p ivítali juniorku FC Baníku Ostrava. Po vcelku
p kném zápase, kdy soupe byl samoz ejm hlavn v útoku nebezpe$n jší, jsme
podlehli 0:1 brankou, kterou vst elil Mucha.
Ve t etím kole jsme zavítali do Krava k derby. Po první p*lhodin , v které
jsme snad byli i fotbalov jším týmem jsme dovolili soupe i skórovat hlavou. A
vzáp tí po chyb Odstr$ilíka (a dvou nepotrestaných faulech soupe e po sob )
vst elil druhý gól domácích z hranice šestnáctky p knou ranou k ty$i
Buchvaldek. O chvíli pozd ji se po dvou hloupých faulech po odpískání nechal
vylou$it Polomský a zdálo se, že je po zápase. Ale do druhého polo$asu jsme
vstoupili s chutí a soupe e p ehrávali, což vyústilo i ve snížení. Náš první gól
v sout ži vst elil Pavel Ž*rek. A dokonce jsme mohli i vyrovnat, když se do sóla
protla$il Bun$ek, ale bohužel v nejv tší šanci zápasu jen trefil padajícího
gólmana. P ed koncem soupe po p kné individuální akci zvýšil na kone$ných
3:1. Takže na první body stále $ekáme.
Ješt jedna poznámka: kone$n se nám poda ilo ve spolupráci s firmou
EUROGREEN upravit a zaset ob plochy za brankami. Prosím všechny (hlavn
d ti) aby na tyto plochy nevstupovali než budou funk$ní. D kuji.
Ing. Ond ej Mokrý
p edseda SK Bohuslavice
„B“ mužstvo odehrálo v srpnu dv utkání okresní sout že III. T ídy
skupiny A. V prvním st etnutí p ivítalo na domácí p*d V esinu, se kterou se
rozešlo smírn 1:1, když se o jediný gól domácích postaral Vojt ch Kocur. Ve
druhém utkání zajížd lo naše „bé$ko“ do Chlebi$ova, kde porazili místní
rezervní tým 1:2. Oba góly vst elil Radim Kocián.
Dorostenci bohužel oba své dosavadní mistrovské zápasy vysoko prohráli.
Nejprve doma prohráli se V esinou 1:5, následn prohráli v Chlebi$ov 6:0.
Žák=m a mini žák=m sezóna za$íná v zá í.
Fádky z ledního hokeje
V zá í se rozb hne již 5. ro$ník AHL – Amatérské hokejové ligy. Z pohledu
obsazení mužstev dojde v letošní sezón k jedné zm n , když se ke stálým
ú$astník*m p idá tým HC STK. Celkem má tedy sout ž již 12 ú$astník*: HC
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Buldoci Bohuslavice, HC Bolatice, HC Bulyaréna, HC Horní Lhota, HC Kas
Man$aft, HC Mexiko, HC Derby Kouty, HC Záb eh, HC Isotra, HC
Št pánkovice, HC Monaco a HC STK.
Doufejme, že se našim hrá$*m bude da it nemén dob e jako v minulých
sezónách, ve kterých t ikrát obsadili 3. místo a jednou celou sout ž dokonce
vyhráli.
Utkání HC Buldoci Bohuslavice v zá í:
Út 4.9.2007
Út11.9.2007
Po17.9.2007
Út 25.9.2007
Ne30.9.2007

17:00
18:45
20:30
18:45
17:15

HC Buldoci Bohuslavice – HC Záb eh
HC Buldoci Bohuslavice – HC STK
HC Buldoci Bohuslavice – HC Št pánkovice
HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko
HC Buldoci Bohuslavice – HC Kas Man$aft

Více informací o AHL, aktuální výsledky, tabulky, kanadské bodování sout že
a
rozpis
všech
utkání
naleznete
na
internetové
adrese:
http://www.bulyarena.cz/cz/buly-arena/sportovni-centrum/ahl/
Ji í Kocián
Fádky z florbalu
V zá í se rovn ž rozjede florbalová sezóna. Muži zahájí mistrovské sout že
v t locvi$n ISŠD Ostrava 22. 9. 2007 .
Junio i, kte í postoupili do druhé celostátní juniorské ligy zahájí svou
sout ž 29. 9. 2007 v Kop ivnici. Na zahájení sezóny srde$n zveme všechny
p íznivce sportu.
Daniel Birtek
Kultura
260. výro í kostela ( 8. pokra ování – dokon ení)
V posledním pokra$ování popisu výzdoby kostela se obrátíme k východu – k
hlavním dve ím. Za$neme u klenby k*ru. Ta je ozdobena freskou zpívajících
k*r* and lských, kte í hudebními nástroji a zp vem oslavují Boha. Fresku není
moc vid t, protože je zakryta píš3alami varhan a navíc je hodn zašlá.
Horní oblouk k*ru je ozdoben v patách oblouku dv ma postavami. Vlevo je
postava ženy s dít tem na klín a srdcem v pravé ruce zvednuté nad hlavou.Je to
znázorn ní lásky, jednoho z dar* Ducha, jak nám je popisuje sv. Pavel v listu
Korin3an*m. První dva dary, víra a nad je, jsou spodobn ny v oblouku
presbytá e. Tady se vám musím omluvit a opravit se, nebo3 jsem byl špatn
informován a ze samotných fresek je to t žko poznat. V 5. pokra$ování jsem
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uvedl, že se jedná o sv. Helenu a sv. Cecílii. Není to pravda, ve skute$nosti je to
vlevo alegorie víry (postava s k ížem) a vpravo nad je (postava s kotvou), které
doplYuje t etí – láska jak uvádím výše. K tomuto poznání jsem došel po bedlivém
zkoumání fresek a po konzultaci s otcem Kazimírem. V oblouku vpravo je
postava ženy s beránkem na klín , kterou se mi nepoda ilo identifikovat. Mohla
by to být sv. Anežka ímská, která bývá zobrazována s beránkem, ale také by to
mohla být jedna z ctností – oddanost, v rnost ( to je ovšem m*j vlastní názor).
Uprost ed oblouku naho e je chronostikon s nápisem
Dolní oblouk je ozdoben t emi obrazy. Uprost ed naho e je sv. Dominik,
kterému Panna Maria podává r*ženec. Obraz byl údajn namalován hlu$ínským
malí em Bochenkem. Dva postranní obrazy se mi rovn ž nepoda ilo
identifikovat. Podle atribut* by se mohlo jednat o sv. Kláru (vlevo) a o sv. Teklu
(vpravo).
A když sejdeme ješt níže, blížíme se k východu. V rohu vpravo u dve í na
k*r m*žeme vid t nejv tší sochu v kostele, sv. Jana Nepomuckého. Keský sv tec
je patronem zpov dník*.
Vlevo od hlavního vchodu nad lavicí je obraz našeho p. fará e Hurníka –
slovanští v rozv stové Cyril a Metod j. Nade dve mi je krásn prosv tlená vitráž
sv. Jana Sarkandra. Jeden z $eských sv tc*, kn z, který p*sobil v Opav ,
Zdounkách a naposled v Holešov . Když v r.1619 vypuklo povstání evangelik*
proti králi Ferdinandovi II., p ebíhali mnozí katolíci k evangelík*m, aby si
zachránili život. Sv. Jan z*stal v rný své ví e, a když z Polska vtrhlo na Moravu
kozácké vojsko, které bojovalo proti evangelík*m a plenilo moravská m sta,
vyšel v pr*vodu s monstrancí za brány m sta Holešova vst íc vojsk*m, a tak
uchránil m sto p ed zni$ením.
Te` nám zbývá vykro$it z kostela ven a podívat se na pr*$elí. I tady vidíme
v horní $ásti krásnou mozaiku, kterou dal na vlastní náklady a návrh podle
p*vodní fresky, zna$n poni$ené pov trnostními vlivy, zhotovit otec Vincenc
Hurník jako dar farnosti, kde p*sobil jako fará dlouhých 50 let. Obraz
znázorYuje rozeslání apoštol* do sv ta hlásat evangelium.
Pohlédneme-li trochu níže, vidíme další dílo P.Hurníka, vitráž sv. Hedviky,
patronky Slezska a naší Ostravsko-opavské diecéze. Tato vitráž je bohužel málo
z etelná nebo3 není dostate$n prosv tlená.
Doputovali jsme p i prohlídce výzdoby našeho kostela od oltá e až ven.
Doufám, že vám moje povídání o malbách, sochách a obrazech v kostele p ineslo
alespoY trochu poznání. Sám se necítím být dost vzd laný v tom, abych mohl
výzdobu dopodrobna a odborn komentovat. Pokud jsem se v n $em mýlil, bylo
to jednak nedostatkem písemných doklad* o výzdob kostela, jednak zna$n
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poni$enými freskami, které volají po opravách. A jestli vám mé povídání n co
dalo, budu pot šen a všichni budeme o n co bohatší.
Leo Dominik, kroniká
Inzerce
Obec Bohuslavice prodá za podmínek specifikovaných ve výzv a návrhu
kupní smlouvy pozemek parc. $. 1554/10 v k. ú. Bohuslavice u Hlu$ína za
ú$elem vybudování infrastruktury pro zástavbu 5 rodinnými domky. Text výzvy
je zve ejn n na ú ední desce obce, webových stránkách obce a je dále
k nahlédnutí na OÚ Bohuslavice. Bližší podrobnosti na tel. 553659075.
Ing. Kocián, starosta
Koupím rodinný d*m v Bohuslavicích a okolí, p ípadn stavební parcelu.
Tel. $. 776246236.
Pronájmu byt 1+1 v „Penzionu u kostela“. Cena 4000,- K$/l m síc.
Dan Horák, majitel
Lanex a.s. Bolatice p ijme do pracovního pom ru:
• muže na místo operátor výrobního za ízení v nep etržitém
provoze, vyu$ené v jakémkoliv oboru
• ženy
do dvousm nného provozu konfekce na šití
velkoobjemových vak*, vyu$ené v jakémkoliv oboru.
Nástup je možný ihned. Bližší informace podá personální úsek, tel.
553751266, e.mail.: eva.holanova@lanex.cz
Oznámení o p erušení dodávky elekt iny
KEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že v celé obci Bohuslavice bude v úterý
dne 25.9.2007 v dob/ od 7.30 do 15.30 hodin p erušena dodávka el. energie.
Žádáme naše zákazníky v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 písm.d), bod 6
zákona $. 458/2000 Sb. o pochopení pro toto nezbytné omezení a doporu$ujeme
jim provést p edem pot ebná opat ení k zamezení p ípadných škod a odpojit
elektrické spot ebi$e ze sít . D kujeme za pochopení.
POZOR! Z hlediska bezpe nosti je nutno za ízení distribu ní soustavy i
v této dob/ považovat za za ízení pod nap/tím.
Bližší informace m*žete získat na poruchové lince 840 850 860.
KEZ Distribuce, a.s.
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Informace místní pošty
Pracovnice pošty informují o vystavení tzv. Pr4kazu p íjemce t m
ob$an*m, kte í si z jakýchkoliv d*vod* nemohou vyzvedávat zásilky osobn –
m*žete si zvolit až 3 osoby, které chcete, aby Vám zásilky na pošt vyzvedávaly.
Pr*kaz Vám rády vystavíme na po$kání, cena je 25,- K$.
P ipomínáme i otevírací hodiny pošty:
Pond lí – pátek : 8-11, 13-17 hodin
Sobota, ned le : zav eno
Zuzana Kuncová, ved. pošty
Knihovna
V pr*b hu prázdnin jsme p est hovali obecní knihovnu do uvoln ných
prostor v 2. N.P. mate ské školy. Vstup do knihovny bude z prostoru dopravního
h išt d ev nými dve mi do spojovací chodby mezi t locvi$nou a mate skou
školou. Provoz knihovny bude od pond lí 3. 9. 2007 (PO 13.00-16.30, ÚT 11.3016.00, ST\ 13.00-17.00). Ve ejný internet bude p ístupný po zapojení nového
umíst ní knihovny na telef. linku od 15. 9. 2007.
Provoz d+tské a obvodní léka ky
Ordinaci d tské a obvodní léka ky jsme v období prázdnin p est hovali do
upravených prostor bývalé obecní knihovny v základní škole. Provoz bude
s ob ma léka kami dohodnut v pr*b hu prvního týdne v m síci zá í. O jeho
zahájení vás budeme v$as informovat.
Nabídka
Obecní ú ad Bohuslavice nabízí ob$an*m možnost koup knížek na
obecním ú ad a to „Kucha ka z Hlu$ínska“ a „ Kucha ka z Opavska“ , které
vydalo nakladatelství AVE CENTRUM v Krava ích. Jsou zde recepty nejen na
mou$níky, tak i jídla masitá a bezmasá, v$etn rad hospodyYkám. Cena 130,K$/ks.
Pod+kování
Obec Bohuslavice a Lesy KR, s. p. d kují touto cestou p. Janu Žídkovi
z Bohuslavic za v$asné nalezení a nahlášení vznikajícího ložiska lesního požáru u
„Mlýnkové cesty“. V$asným zásahem nedošlo k rozsáhlému lesnímu požáru a
byly v tomto období sucha zachrán ny nevy$íslitelné hodnoty na lesním porostu.
Rodi$e devítileté dcery, Hana a Tomáš Štefkovi ze Závady, d kují touto
cestou všem našim spoluob$an*m, kte í svou ob tavostí pomohli najít jejich
devítiletou dceru, která se ztratila dne 27. 8. 2007 v podve$erních hodinách ze
Závady a byla nalezena po n kolika hodinách hledání až v Sudicích.
Ing. Kocián, starosta
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Spole enská kronika - naši jubilanti v zá í 2007

Hrušková Marta
Šimo Jozef
K ížová Eva
Kocur Kurt
Benková Marie
Breuer Arnošt
Fichna Jan
Fojtík Max

75 let
70 let
50 let
70 let
82 let
50 let
60 let
75 let

Všem jubilant=m srde n/ blahop ejeme!
Karla Krupová
Informace ob an=m obce:
Adresa obecního ú adu:
Obecní ú ad Bohuslavice, Poštovní 119,
747 19 Bohuslavice
Internetové stránky obce: www.bohuslaviceuhlucina.cz, www.hlucinsko.tv
E-mail:

obec@bohuslaviceuhlucina.cz
podatelna@bohuslaviceuhlucina.cz
starosta@bohuslaviceuhlucina.cz
marie.mikova@bohuslaviceuhlucina.cz
karla.krupova@bohuslaviceuhlucina.cz

Tel/Zázn.:
Tel/Fax/Zázn.:

553 659 075
553 659 064

Ú ední hodiny:

Pond lí, st eda: 7.00-11.30, 12.30-17.00 hod.
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