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BOHUSLAVICE

Vážení spoluobčané,
úvodem bych nám všem popřál mnoho
osobní pohody, štěstí, zdraví a Božího
požehnání v roce 2016.
Poslední měsíc roku pokračoval ve znamení
nadprůměrných teplot, takže jsme opět prožili
Vánoce bez sněhu a prázdniny bez sáňkování.
Teprve koncem roku přišly mrazy, díky nimž
mohla mládež vyrazit bruslit na zamrzlé
rybníky.
V prosinci se uskutečnilo zasedání rady a
zastupitelstva obce. Na jednání zastupitelstva
byly vyhodnoceny akce za rok 2015, schválen
rozpočet obce na rok 2016, plán investic a
oprav na následující rok, cenové výměry na
svoz odpadu, za vodné a mnoho dalších
důležitých usnesení. V naší obci se také po
čtyřech letech konal sněm Sdružení obcí
Hlučínska za účasti starostů obcí.
Koncem roku se také podařilo dokončit opravu
ulice Na Svahu, Polní a zpevnění plochy pro
kontejnery u Kafarny a zateplení Hasičské
zbrojnice. V prosinci byly také dodány tři
velkoobjemové kontejnery na bioodpad, ale
bohužel někteří spoluobčané považují za
bioodpad i popel, plechovky i další odpadky.
Poslední měsíc uplynulého roku nám přinesl
velké množství kulturních, společenských a
sportovních akcí. Na sobotní podvečer 6. 12.
připravil Bohuslavický oříšek pro děti a jejich
rodiče Mikulášskou nadílku. Žáci školy, ale
také jejich rodiče a prarodiče, se zapojili do
celostátní akce „Česko zpívá koledy“. O týden
později se konal tradiční jarmark s kulturním
programem žáků školy. Na odpoledne Štědrého
dne pro nás schola připravila Živý Betlém a o
den později Štěpánskou zábavu v sále
kulturního domu. Krásný koncert Městského
koncertu
z Dolního Benešova jsme
[Zadejte mladých
text.]
mohli vyslechnout v neděli po sv. Štěpánu.

Ze sportovních akcí to byly turnaje v nohejbalu,
stolním tenisu, volejbalu, malé kopané a šprtecu.
Součástí svatoštěpánského odpoledne je tradiční
karetní turnaj 66. Mnoho občanů využilo volna
také k vycházkám do okolí Bohuslavic.
Nový rok nám přináší mnoho práce a řadu úkolů.
Prioritou a největší investicí je oprava ulice
Okružní a pokračování v rekonstrukci sálu
kulturního domu. Plán akcí je uveden dále ve
zpravodaji.
Na následující období masopustu pro Vás
připravily spolky plesy pro dospělé i mládež, na
které jste srdečně zváni.
Závěrem
bych
rád
poděkoval
všem
spoluobčanům, kterým není lhostejný život v naší
krásné obci. Těm, kteří svou prací pomáhají
k bohatému kulturnímu, společenskému a
sportovnímu vyžití obyvatel, a ke zlepšování
vzhledu obce a okolí.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z 13. jednání rady obce Bohuslavice dne 2. 12. 2015
Rada obce Bohuslavice mimo jiné vzala na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
Výsledky hospodaření za období I. - XI. 2015.
Zahájení právního řešení dlužníků obce.
Plán zasedání rady a zastupitelstva v roce 2016.
Výběr daní za období 01 – 11/2015.
Informace o investičních akcích, opravách a nákupu hmotného majetku obce.
Aktuální stav převodu parcel u KD.
Kulturní a sportovní akce v prosinci 2015 a v lednu 2016.
Informaci z jednání o novém kronikáři obce.
Rada obce Bohuslavice schválila:
Smlouvu o zřízení věcného břemene IP-12-8017182/VB002.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-8011387/2.
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-8011387/2.1 .
Návrh rozpočtu obce Bohuslavice na rok 2016.
Prodej obecního movitého majetku.
Individuální dotace do výše 50 000,- Kč dle návrhu.
Souhlasné stanovisko k žádosti Státního pozemkového úřadu, Krajského úřadu pro
Moravskoslezský kraj na opravu nebo demolici komínu v areálu bývalého lihovaru na pozemku p. č.
1458 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína.
Rada obce Bohuslavice rozhodla:
o přijetí výpůjčky 1 ks dopravního automobilu za podmínky, že Moravskoslezský kraj rozhodne o
výpůjčce a převezme dopravní automobil od prodávajícího a stane se jeho vlastníkem.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Bohuslavice,
konaného dne 15. 12. 2015 od 18:00 hodin
v obřadní síni Obecního domu Bohuslavice.
Návrhová komise ve složení: MVDr. Martin Ostárek, Lukáš Pašek a Bc. Andrea Matýsková
konstatuje, že na dnešním 9. zasedání obecního zastupitelstva je přítomno 15 členů obecního
zastupitelstva.
Ověřovateli zápisu a usnesení byli zvoleni Ing. Jiří Kocián Ph.D. a Petr Kubík. Obecní zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Zapisovatelka: Karla Krupová
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Zastupitelstvo obce Bohuslavice:
usnesením č. 9/1 a) schválilo:
Bc. Andreu Matýskovou, Lukáše Paška a MVDr. Martina Ostárka za členy návrhové komise, Ing.
Jiřího Kociána a Petra Kubíka za ověřovatele zápisu z 9. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 9/1 b) schválilo:
Program 9. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice.
usnesením č. 9/1 c) schválilo:
Výsledky hospodaření obce Bohuslavice za období I. – XI/2015. Celkové příjmy za 01-11/2015
činily 20 608 390,07 Kč. Financování - přenesená daňová povinnost DPH 215 677,35 Kč,
zůstatek z roku 2014 ve výši 7 546 049,67 Kč a splátka úvěru ve výši – 750 000,- Kč. Celkové
příjmy vč. financování za 01-11/2015 činily 27 620 117,09 Kč. Celkové výdaje za 01-11/2015
činily 19 527 141,52 Kč. Peněžní zůstatek k 30. 11. 2015 byl ve výši 8 092 975,57 Kč, z této
částky činil zůstatek na běžném účtu 6 760 052,32 Kč, na účtu za domovní odpad 91 508,- Kč a na
účtu u ČNB 1 241 415,25 Kč.
usnesením č. 9/1 d) schválilo:
Rozpočtové opatření č. 5/2015 bez výhrad.
usnesením č. 9/1 e) schválilo:
Rozpočet ZŠ a MŠ Bohuslavice - příspěvkové organizace na rok 2016.
usnesením č. 9/1 f) schválilo:
Dotaci: Římskokatolické farnosti Bohuslavice ve výši 200 000,- Kč a Sportovnímu klubu
Bohuslavice ve výši 290 000,- Kč.
usnesením č. 9/1 g) schválilo:
Dotaci: Hasičskému sboru Moravskoslezského kraje ve výši 50 000,- Kč.
usnesením č. 9/1 h) schválilo:
Hospodaření se sociálním fondem obce Bohuslavice na rok 2016.
usnesením č. 9/1 i) schválilo:
Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2016.
usnesením č. 9/1 j) schválilo:
Cenový výměr č.3/2015 za svoz a zneškodňování odpadů na rok 2016.
usnesením č. 9/1 k) schválilo:
Cenový výměr č. 4/2015 za vodné a odvádění odpadních vod na období od 1.1. 2016 do 31.12.
2016.
usnesením č. 9/1 l) schválilo:
Odklad zřízení zvláštního účtu pro plán obnovy vodovodu a kanalizací s tím, že finance na obnovu a
výstavbu vodovodů a kanalizací v roce 2016 budou čerpány z provozních prostředků obce.
usnesením č. 9/1 m) schválilo:
Seznam investičních akcí, vypracování projektů a oprav obecního majetku v roce 2016.
usnesením č. 9/1 n) schválilo:
Úpravu „Studie využití objektu č. p. 235“ a pověřuje starostu obce podpisem Dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo.
usnesením č. 9/1 o) schválilo:
Záměr financování spoluúčasti na opravu povrchu víceúčelového hřiště v areálu SK Bohuslavice
v případě získání dotace z MŠMT, a za podmínky vypracování smlouvy mezi obcí Bohuslavice a
SK Bohuslavice o bezúplatném využívání hřiště.
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usnesením č. 9/1 p) revokovalo:
Usnesení č. 8/1 f) „Poskytnutí individuální dotace Moravskoslezskému kraji z rozpočtu obce
Bohuslavice na nákup dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany SDH Bohuslavice ve
výši 576 453,08 Kč“.
Zastupitelstvo obce Bohuslavice bere na vědomí:
č. 9/2 a) Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání OZ nebylo uloženo ukládací usnesení.
č. 9/2 b) Informaci o příjmu daní v roce 2015.
č. 9/2 c)

Složení inventarizační komise pro rok 2015.

č. 9/2 d)
č. 9/2 e)
č. 9/2 f)
č. 9/2 g)
č. 9/2 h)

Rozpočet Sdružení obcí Hlučínska na rok 2016 a informaci o rozpočtovém provizoriu
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na rok 2016.
Informace o investiční výstavbě a opravách obecního majetku v roce 2015.
Aktuální stav jednání o parcelách u KD s ÚZSVM a parcelách ze SPÚ.
Žádost o změnu č. 1 ÚP Bohuslavice.
Informaci o směně pozemku.

č. 9/2 i)

Informace z jednání rady obce dne 11. 11. a 2. 12. 2015.

Ověřovatelé usnesení:
MVDr. Martin Ostárek

Lukáš Pašek

Mgr. Pavel Dominik, starosta

Bc. Andrea Matýsková, místostarostka

V Bohuslavicích dne 15. 12. 2015

Další informace
Dotace z obecního rozpočtu
Obec má podle § 10 a – d, zákona č. 250/2000 Sb. právo poskytnou dotaci nebo návratnou finanční
pomoc ze svého rozpočtu právnické nebo fyzické osobě na stanovený účel. O poskytnutí dotace do
50 000,- Kč rozhoduje podle §102 odst. 3, zákona č. 128/2000 Sb. (Zákon o obcích) rada obce. O
poskytnutí dotace nad 50 000,- Kč rozhoduje podle § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.
zastupitelstvo obce. O poskytnutí dotace, podmínkách a kontrole využití bude mezi žadatelem a
poskytovatelem sepsána veřejnoprávní smlouva, která je v případě dotace nad 50 tis. Kč zveřejněna
na úřední desce umožňující dálkový přístup.
Obec Bohuslavice poskytuje dotace zejména na základě kriterií schválených zastupitelstvem obce
Bohuslavice usnesením č.12/9 i) ze dne 15. 12. 2012 na akce a výdaje, které organizace nemůže
finančně pokrýt z vlastních příjmů. Od roku 2016 dochází k zásadní změně. Všechny spolky a
občané Bohuslavic nebudou platit nájem v tělocvičně školy, v prostorách školy a na školním hřišti.
Škola dostane prostředky, které by takto získala, přímo do svého rozpočtu. Spolkům a fyzickým
osobám, které žádaly o příspěvek na nájem, nebude dotace poskytnuta, popř. bude snížena.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Dotace schválené
zastupitelstvem obce
Bohuslavice
Římskokatolická
Bohuslavice

Žádost Schváleno
na rok
na rok
2016
2016
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Zdůvodnění

farnost
200000

200000 oprava fresek za varhanami a varhan

Sportovní klub Bohuslavice

300000

290000 příspěvek na provoz po odečtení nájmu

Hasičský sbor MSK

250000

Celkem

50000 příspěvek na provoz
540000

Dotace schválené radou
obce Bohuslavice
Amatérský basketbalový klub
Senior klub
ČSV - včelaři

Žádost Schváleno
na rok
na rok
2016
2016
5000

Zdůvodnění

nájem zdarma,
další
0 neodpovídají kriteriím

10000

10000 příspěvek na provoz

7000

7000 příspěvek na provoz

HC Buldoci

30000

30000 pronájem ledové plochy

Rybářský spolek

25000

25000 příspěvek na provoz

Volejbalový klub - Bagr

10000

Klub rodičů při Mateřské
škole

10000

10000 příspěvek na provoz

5000

5000 příspěvek na provoz

5000

5000 příspěvek na provoz

Vlašanky
Klub
perníkářů

2000 nájem zdarma, příspěvek na turnaj

bohuslavicých

Nohejbalový oddíl

10000

Klub rodičů Bublina - ZŠ

10000

10000 příspěvek na provoz

Bohuslavický oříšek

20000

20000 příspěvek na provoz

Farní mládež

18000

18000 příspěvek na farní tábor

Paličkářky
Hasiči - mládež
SPCCH - invalidé
Strassenfest
Klub jógy
Malá kopaná
Celkem

požadavky

5000
49000
3000
0
4000
10000

2000 nájem zdarma , příspěvek na turnaj

5000 příspěvek na provoz
49000 materiál pro mládežnické družstvo
3000 příspěvek na provoz
5000 příspěvek na organizaci
0 nájem zdarma
nájem zdarma,
další
0 neodpovídají kriteriím

požadavky

206000
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Kontejnery na bioodpad
Naše obec získala ve spolupráci s Bělou a Závadou tři kontejnery na bioodpad a 150 kompostérů
v rámci dotačního titulu „Separace odpadů obcí Hlučínska“. Většina kompostérů je již rozdána, ale
stále ještě máme několik k dispozici. Také třídění objemnějšího bioodpadu dostalo kvalitativnější
posun vyasfaltováním a osvětlením sběrných míst. Naše sběrná místa jsou dostupná všem
obyvatelům obce po neomezenenou dobu, což v okolí není pravidlem. Kontejnery jsou ihned po
naplnění odváženy a vyměněny za prázdné. Rád bych Vás požádal o strpení (neodkládání pytlů a
vysypávání odpadu na zem), pokud zrovna není prázdný kontejner. Hlavně však do kontejnerů patří
pouze bioodpad, větve stromů do průměru 3 cm. Bohužel jsem v kontejneru u Kafárně našel popel,
kachličky, plechovky a další odpad (lze si prohlédnout na webových stránkách obce). Věřím, že šlo o
ojedinělý „omyl“, který se nebude opakovat.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce

Plán a skutečná realizace investic, investičních akcí a oprav obecního majetku v roce 2015
NÁZEV

POPIS PRACÍ

STAV

ulice Opavská

oprava chodníků

realizováno

2 808 820 Kč

ulice Opavská

oprava kanalizace v rámci opravy
realizováno
chodníků

307 500 Kč

ulice Sokolská

oprava kanalizace + komunikace

realizováno

1 573 764 Kč

obchvat Moravce

zpevněný povrch komunikace

realizováno

818 651 Kč

ulice Polní

nový povrch (cca 80m)

realizováno

70 031 Kč

ulice Kozmická

nový povrch
zahr.chatu)

realizováno

178 246 Kč

Bohuslavický potok

oprava břehů u točny

odloženo

0 Kč

chodníky kulturní dům

oprava chodníku

odloženo

0 Kč

hasičská zbrojnice

zateplení a oprava střech

realizováno

2 356 045 Kč

kulturní dům

projekt

realizováno

242 033 Kč

kulturní dům

stavební
vybavení

(od

úpravy

p.Nevřely

interiéru,

za

nové

vybavení

NÁKLADY

1 232 809 Kč

konvektomat do ŠJ

realizováno

381 154 Kč

sekačka pro obec

realizováno

97 000 Kč

pozemek 1554/10 (Na Svahu)

projekt na zástavbu

odloženo

ulice Okružní

projekt - příprava na realizaci v roce
připravuje se
2016

zvýšení dopravní bezpečnosti v
zpomalovací ostrůvky, semafory
obci

odloženo

Dům Vincence Hurníka

připravuje se

celkem:

příprava projektu na výstavbu bytů

0 Kč
0 Kč
0 Kč
15 000 Kč
10 081 053 Kč
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Akce mimo plán
NÁZEV

POPIS PRACÍ

ulice Na Svahu

oprava a prodloužení kanalizace a
realizováno
povrchu

plocha pod kontejnery SK

zpevněná asfaltová plocha, cca 150 m2

realizováno

75 000 Kč

plocha pod kontejnery Kafarna

zpevněná asfaltová plocha, cca 100 m

realizováno

59 584 Kč

koupě domu č. p. 482 a části
část areálu Opavice a. s.
parcely

realizováno

1 500 000 Kč

odbahnění rybníků

příprava projektu

připravuje se

12 000 Kč

nové oddělení MŠ

vybudování nového oddělení

realizováno

400 134 Kč

kompostéry a kontejnery

zakoupení kompostérů a kontejnerů

realizováno

87 830 Kč

STAV

2

NÁKLADY
682 912 Kč

celkem:

2 817 460 Kč

Nákup strojů a zařízení
chladící skříň

Obecní dům

realizováno

15 990 Kč

myčka

Obecní dům

realizováno

7 990 Kč

chladnička

Kulturní dům

realizováno

6 890 Kč

hliníkový žebřík

OÚ

realizováno

5 962 Kč

přívěsný vozík za auto

OÚ

realizováno

17 006 Kč

elektrický klavír

Obecní dům

realizováno

19 990 Kč

pračka

Kulturní dům

realizováno

6 499 Kč

celkem:

80 327 Kč

celkem:

12 978 840 Kč

Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2016
schválený na 9. zasedání OZ usnesením č. 9/1 i) dne 15. 12. 2015
2016
Paragraf položka

Příjmy

1111 Daň z příjmů FO závislá činnosti

Rozpočet v Kč

3 600 000

1112 Daň z příjmů podnikatelů

550 000

1113 Daň z příjmů FO srážková

450 000

1121 Daň z příjmů právnických osob
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec
1211 Daň z přidané hodnoty

4 000 000
200 000
8 000 000

1335 Poplatky za odnětí lesní půdy

85 000

1341 Poplatek ze psů

27 000

1343 Poplatek za užívání veřej. prostr.
1351 Odvod výtěžku z provozu výher.hracích přístrojů

6 000
70 000
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1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitostí
4112 Dotace ze státního rozpočtu - výkon státní správy
4116 Neinv.př.transfér - od Úřadu práce - spol.úč.prac.místo

Leden 2016
25 000
1 000 000
305 000
96 000

2219

2111 Místní komunikace - dlaždice,štěrk,písek - prodej

5 000

2310

2111 Vodné

2321

2111 Poplatek za užívání kanalizace

3314

2111 Knihovna - členské příspěvky, kopírování

3319

2112 Kultura-příjmy z prodeje zboží, taneční, divadlo

3341

2111 Hlášení místním rozhlasem

3349

2111 Inzerce ve zpravodaji

13 000

3392

2132 Pronájem kulturního domu - sál a banketka

60 000

1 000 000
250 000
10 000
130 000
4 000

3612 2111,213 Příjmy z pronájmu bytu + služby

26 000

3613 2111,213 Příjmy z pronájmu Domu služeb + ost. služby Heisigová

50 000

3632

2132 Příj.z pron.hrobových míst + smuteční síně

40 000

3639

2132 Příjmy z pronájmu hospod.budovy - kadeřnictví Ostráková

62 000

3722

2111 Platby občanů za popelnice

680 000

3722

2324 Příspěvky na tříděný odpad EKO-KOM

200 000

3745

Příjmy z pronájmů nářadí, traktor

10 000

6171

2111 Příjmy z poskyt.služeb - dovoz obědů do Závady

25 000

6171

2131 Příjmy z pronájmů pozemků

10 000

6171

2132 Příjmy z pronájmů Obecního domu

55 000

6171

Ostatní příjmy - činnost místní správy

10 000

6310

Ost.příjmy z finančních operací - úroky,věcná břemena,ost.

10 000

6402

2222 Fin. vypořádání minulých let

6409

2343 Poplatek za dobývací prostor
Příjmy celkem

Paragraf

položka

Výdaje

0
150 000
21 214 000
Rozpočet v Kč

1014

Pobíhající psi

5 000

1070

Rybáři - elektřina

2 000

2212

Silnice - údržba,PHM, úklid sněhu

2219

Pozemní komunikace chodníky - oprava,údržba
Oprava chodníku Polní
6121 Vypracování projektů - cyklostezky, komunikace

2221

5193 Dopravní obslužnost

2223

Bezpečnost silničního provozu - převádění dětí

2310

Provoz vodovodu + náklady na vrt

2321
2333
3113

6121 Odvádění a čištění odpadních vod kan. - Okružní
Údržba a čištění potoka, oprava břehu potoka
6121 Příspěvek ZŠ za nájmy tělocvičny + hřiště

1 500 000
100 000
60 000
50 000
100 000
35 000
500 000
2 000 000
400 000
70 000
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Neinv.dotace na provoz základní školy
5321 Neinv.náklady na provoz odloučeného prac. MŠ Závada
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3314

Knihovna - nákup knih, předplatné časopisy, materiál

3319

Ostatní záležitosti kultury (propagace obce,kronika, kult.akce)

3341

Obecní rozhlas

30 000

3349

Obecní zpravodaj

80 000

3391

Mezinárodní spolupráce - družba Slovensko

20 000

3392

Kulturní dům - provozní výdaje

3392

6121 Rekonstrukce interiéru kulturního domu

40 000
450 000

300 000
2 821 000

3399

Sbor pro občanské záležitosti

3421

Dotace spolkům a organizacím, církvi

3612

Byt Kilovna

5 000

3613

Dům služeb

30 000

3631

Veřejné osvětlení

250 000

3632

Provoz hřbitova

100 000

3639

Hospodářská budova -kadeřnictví D.Ostráková

3722

Platby firmě OZO za svoz popelnic od občanů

750 000

3723

platba firmě OZO za svoz velkoobjem.odpadu, likv.bio odp.

500 000

3739

Poplatky za odběr podzemní vody

240 000

3745

Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

400 000

4222

Veřejně prospěšné práce

4350

Domov pro seniory čp. 235

4351

pečovatelská služba a pomoc, mimořádné příspěvky

40 000

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

10 000

5512

Požární ochrana

300 000

6112

Místní zastupitelské orgány

980 000

6171

Činnost místní správy, sociální fond

6310

Služby peněž.ústavů - poplatky za ved.účtu, úroky z úvěru

6320

Pojištění majetku obce

6399

5362 platby daní - DPH, daň z příjmů PO za obec

6399

Pozemky

6402

Finanční vypořádání minulých let

6409

Neinv.dotace sdružením obcí Hlučínska

6409

5901 Rezerva
Výdaje celkem

Paragraf položka

90 000
730 000

5 000

0
2 200 000

3 450 000
80 000
125 000
400 000
10 000
0
70 000
2 800 000
24 214 000

Financování

8115 Zůstatek r. 2015 (Běžný účet,popelnice, ČNB)
8124 splátka úvěru 5 mil. na 5 let od r.2014-2018)
Financování celkem
Příjmy + zůstatek předešlého roku

4 000 000
-1 000 000
3 000 000
24 214 000
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Plán investic, investičních akcí a oprav obecního majetku v roce 2016
Oprava kanalizace a povrchu ulice Okružní. Dokončuje se projektová dokumentace. Realizace duben až
červen.
Oprava břehů Bohuslavického potoka u točny. Plánovaná realizace červen a červenec.
Oprava interiéru kulturního domu, I. etapa. Květen až červenec.
Sběrný místo na tříděný odpad. Oplocení a zahájení zkušebního provozu v areálu bývalého JZD.
Vybudování mostků přes potok u kulturního domu a na ulici Družstevní. Červen a srpen.
Doplnění dětských hřišť ve škole - 2 prvky, na točně - 2 prvky, v areálu SK - 1 prvek. Duben - květen.
Odbahnění rybníků, pouze v případě získání dotace.
Infrastruktura pro rodinné domy podle možností obce.
Oprava povrchu jedné vybrané komunikace

Projektová dokumentace
Zvýšení bezpečnosti v obci instalací semaforů, zpomalovacích ostrůvků popř. retardérů.
Dům Vincence Hurníka - příprava na realizaci stavby obecních bytů v roce 2017.
Pozemek 1554/10 (prodloužení ul. Na Svahu) - příprava projektové dokumentace na využití plochy pro
bydlení.

Z EVIDENCE OBYVATEL 2015
K 1. 1. 2016 měla naše obec 1709 obyvatel. V roce 2015 se narodilo 21 dětí, zemřelo 14
občanů, k trvalému pobytu se přihlásilo 39 občanů, odhlášeno bylo 28 občanů.
Narozené děti v roce 2015:
Harasimová Eva

Smutná Magdaléna

Sebrala Samuel

Heisig Tomáš

Babic Oto

Piskoř Štěpán

Lukaštíková Daniela

Blaška Jakub

Blokša Jakub

Moslerová Adéla

Kocur Erik

Kocurová Beáta

Strýček Simon

Jiřík Adam

Kubík Josef

Placek Michael

Chromulák Vilém

Hluchníková Vanessa Elen

Lasaková Adriana

Blokšová Elisabeth

Kotyrbová Sofie

Zemřelí spoluobčané v roce 2015:
Vodičková Věra

Wöhl Adam

Veverka Jan

Janoš Bruno

Hoferková Růžena

Heisigová Anna

Cigán František

Swoboda Bruno

Dudová Hildegarda

Dominik Leo

Skovajsová Gertruda

Rýparová Anna

Kocur Alois
Ostárková Marie
S přihlášenými občany, sňatkem a narozenými dětmi se dostala do obce i nová příjmení: Kudělka,
Sadlek, Hromčík, Šenk, Pochopien, Eliáš, Chromulák, Kotyrba.
Nejstaršími občany jsou paní Marie Stoczková a pan Erhard Kocián.
Karla Krupová
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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/.

Zápis dětí do 1. třídy
Letošní zápis dětí do 1. třídy proběhne ve čtvrtek 21. ledna 2016 v prostorách základní školy ve
třídách I. stupně. Podrobné informace budou zveřejněny na webových stránkách školy. V minulém
roce se osvědčil způsob zapisování dětí ve skupinkách, rodiče mohou být přímo u zápisu a mají tak
možnost porovnat jednotlivé děti. V mateřské škole bude připraven časový rozpis jednotlivých
skupin, kde budou mít rodiče možnost si vybrat v jakém čase se svým dítětem k zápisu přijdou.
V MŠ rodiče také obdrží dotazník, který vyplní a donesou k zápisu. Je nutné mít s sebou také rodný
list dítěte, popř. dokumenty z PPP a doporučení pediatra, pokud jsou již rozhodnuti pro odklad
povinné školní docházky. Zákonní zástupci se mohou rozhodnout o odkladu až do měsíce května a
do té doby doložit potřebné dokumenty. Pro případ předčasného zaškolení je také nutné vyšetření
v PPP a potvrzení pediatra. Veškeré potřebné informace k odkladu či předčasném zaškolení obdržíte
od pedagogů přímo u zápisu.
Česko zpívá koledy
Také letos jsme se zapojili k celorepublikové akci Česko zpívá koledy a sešli jsme se 9. prosince v
18 hodin před základní školou. Velmi děkuji všem, kteří si přišli zazpívat a navodit krásnou vánoční
atmosféru, neboť akce se zúčastnili děti, dospělí a také senioři ve velmi hojném počtu. Sice nám
nepřálo počasí a místo sněhu padal déšť, ale zahřátí horkým svařeným vínem či čajem jsme zdárně
všechny koledy společně zvládli.
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Pozvání
Zveme všechny rodiče a přátele školy na rodičovský ples, který se koná v pátek 8. ledna v kulturním
domě. Organizačně zajišťuje klub rodičů při MŠ a ZŠ.
Žáci školy a mateřské školy společně s rodiči jsou srdečně zváni také na maškarní reje, maškarní
ples MŠ se uskuteční 10. ledna, maškarní discoples ZŠ se uskuteční 24. ledna 2016.
Mgr. Gabriela Prchalová
Návštěva v Radiu Čas
Dne 14. 12. 2015 jsme měli příležitost navštívit
v Ostravě – Porubě Radio Čas. Všemi studii nás
provázel a maximálně se nám věnoval moderátor a
redaktor Honza Gavelčík. Děti si mohly prohlédnout
techniku Radia, vyzkoušet něco o sobě říct do
mikrofonu, dávaly spoustu zvídavých otázek, v Radiu
zazněla písnička na jejich přání, společně jsme se
vyfotili, obdrželi jsme reflexní náramek Radia Čas.
Také my jsme spolu s paní ředitelkou a paní
vychovatelkou pro Honzu a jeho kolegyni Janičku připravili dárečky a logo Radia s našimi podpisy.
Byli velmi překvapeni a moc se jim to líbilo. Pak jsme spolu zajeli ještě do Hlučína na Dětský ranč,
kde jsme si prohlédli zvířata ve venkovních výbězích, a také si zadováděli na nových průlezkách a
lanovém programu. Poté jsme spokojeni a nadšeni odjeli zpátky do školy.
Velké poděkování patří Honzovi Gavelčíkovi a zaměstnancům Radia Čas, že nám tuto návštěvu
umožnili, dále pak za spolupráci p. ředitelce Mgr. Gabriele Prchalové, p. vychovatelce Karin
Herudkové a p. Hanskemu za sponzoring autobusu. Díky.
Byl to pro nás všechny nezapomenutelný zážitek.
Třeťáci a p. uč. Mgr. Zdeňka Birtková
Sportovní turnaje v prvním pololetí školního roku (ZŠ Bohuslavice)
Pomaličku se blíží konec prvního pololetí. Rád bych tedy touto cestou poděkoval žákům naší školy
za vzornou účast a reprezentaci na sportovních soutěžích.
Hned 5. října hoši druhého stupně změřili své síly na fotbalovém turnaji CoCa-Cola Cup s týmem
Dolního Benešova a žáků Baníku Ostrava. S Dolním Benešovem
byl zápas vyrovnaný, ale s Baníkem se již projevil rozdíl třídy. I
když kluci do dalších bojů nepostoupili, určitě posbírali cenné
zkušenosti do dalších zápasů.
V listopadu, konkrétně 10.11., se v Bolaticích uskutečnil již
tradiční výborně obsazený turnaj ve florbale s názvem Florbalové
mistrovství Hlučínska. Přestože jsme obsadili až osmou pozici,
zápasy byly vyrovnané a byli jsme součástí skvělého turnaje.
Věřím, že každá nabytá zkušenost ze zápasů je důležitá k dalšímu
rozvoji týmu. Což se později potvrdilo.
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Prosinec rovněž patřil florbalovým kláním, tentokrát již
v jednotlivých věkových kategoriích. Hned první turnaj 1. 12.
podstoupili žáci 4. a 5. třídy. Náš tým změřil síly s Bolaticemi,
Chuchelnou, Kobeřicemi a Štěpánkovicemi. Sice jsme
výsledkově neuspěli, ale na první turnaj to bylo výborné. Tedy
vydržet, trénovat a výsledky se v budoucnu jistě dostaví. Zvláště
bych chtěl vyzvednout výkon našich dvou dívek Nikoly
Kudělkové a Dominiky Tulisové, holky bojovaly jako lvice.
Martin Tulis, Tomáš Kučera, Filip Kubiš, Josef Nguyen, Tomáš Kocián, Matěj Vitásek, Lukáš
Fiurášek a Tomáš Tkačík rovněž zaslouží velkou pochvalu.
11. 12. nastoupili na steč kluci 6. a 7. třídy. Celkově jsme se
umístili na nepostupovém, ale pěkném třetím místě. Bohužel
klukům chyběla potřebná fyzická kondice a jistota v rozehrávce a
při zpracování míče, což je potřeba do budoucna doladit. Náš tým
nastoupil ve složení: Lukáš Mika, Václav Cyrus, Josef Kozák,
Daniel Piskoř, Šimon Dudek, Daniel Klemens a Jan Halfar. Síly
jsme změřili s Bolaticemi, Píštěm a Štěpánkovicemi.
Konečně 16. 12. se do bojů pustili i žáci 8. a 9. třídy. V Dolním
Benešově jsme se utkali s místními a dále se ZŠ Rovniny Hlučín
a ZŠ Hornická Hlučín. Hoši nastoupili do zápasů s vervou, a i
když v prvním zápase s Dolním Benešovem pouze remizovali
1:1, v dalších zápasech už nenechali nic náhodě. ZŠ Rovniny
deklasovali 5:0 a se ZŠ Hornickou zvítězili 2:1. Pěkný zápas
odehrál Daniel Skroch, Adam Ohřál a Antonín Cigán. Dominik
Fuss odvedl rovněž dobrou práci v bráně. Nastoupili jsme
v sestavě: Daniel Skroch, Adam Ohřál, Dominik Fuss, Michal
Škrob, Antonín Cigán, Vlastimil Burian a Jan Rychvalský. Náš tým tímto postoupil do finále, které
se odehraje v Opavě během ledna. Gratuluji k úspěchu a přejeme klukům v Opavě mnoho zdaru.
Opět se potvrzuje, že když se chce tak to jde. Ve druhém pololetí nás čekají sportovní klání
v basketbale, fotbale, vybíjené a atletice.
Rád bych také touto cestou vyzval rodiče žáků školy, ať vedou své potomky k aktivnímu pohybu.
Dvě hodiny tělesné výchovy týdně nemohou dětem nahradit každodenní pohyb. Žákům často chybí
fyzická kondice a koordinace základních pohybů. Tento rok se nám podařilo získat mnohé sportovní
kroužky pro naše žáky např.: florbal, tenis, volejbal, tanec, stolní tenis atd. Zároveň žáci mohou
navštěvovat místní fotbalový klub, hasiče atd. Příležitostí k pohybu je tedy dosti.
Mgr. Pavel Balcar

Školní družina
Prosinec je nejen pro děti, ale i pro nás dospělé, jeden z nejkrásnějších měsíců v roce a to díky
Vánocům a také konci starého roku a začátku „nejen“ nového roku. Tento měsíc je plný očekávání a
příprav a my s dětmi jsme nenechali nic na náhodě, ale pilně jsme se připravovali. Atmosféru jsme
získali již zmíněnou výstavou perníků, na které jsme se také podíleli. Záhy nás ve školní družině
navštívil Mikuláš a nechal nám sladkosti v podobě perníčků. Dopomohli jsme také výzdobou na
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třídních schůzkách a vše jsme završili nadílkou. Za
šikovnost dostaly děti nové hračky, hry a stavebnice a také
si odnesly své výrobky, kterými jistě potěšily své blízké.
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří jakýmkoli
způsobem obdarovali školní družinu a hlavně za
spolupráci.
Jménem dětí i svým přeji všem do Nového roku 2016 vše
dětsky čisté, krásné a upřímné.
Karin Herudková – vychovatelka ŠD

Sport
Řádky z ledního hokeje
Hokejisté odehráli v prosinci pět utkání AHL – Amatérské hokejové ligy.
Po kontumační výhře nad Hatí sehráli hokejisté nevydařené utkání s týmem AZ Pneu Jaktař.
Po prvních dvou třetinách, kdy na ukazateli skóre svítil nerozhodný stav 3:3, dostali naši hokejisté v
poslední části hry čtyři branky za sebou a soupeř se tak dostal do brankového trháku, na který naši
hokejisté nebyli schopni reagovat. V poslední minutě stačili pouze korigovat na konečných 4:7 pro
soupeře z Opavy.
Nepříliš pohledné utkání odehráli bohuslavičtí hokejisté v místním derby proti Kobeřicím.
První třetina mnoho vzruchu nepřinesla, dlouho se hrálo bez branek. Až na konci úvodní části hry
jsme se dostali do jednobrankového vedení. Druhá třetina byla vyrovnaná, čemuž odpovídá i skóre.
Ve třetí třetině jsme soupeři odskočili až na tříbrankový rozdíl a tím zápas rozhodli. Kobeřičtí v
závěru zápasu stihli pouze korigovat na konečných 5:3.
Povedené střetnutí odehráli bohuslavičtí hokejisté s mužstvem Monaco Kouty, které v
probíhající sezóně neztratilo ani bod, když vyhrálo všech svých 8 dosavadních duelů. Soupeř se sice
dostal hned v první minutě utkání do vedení, nám se ale podařilo skóre srovnat. Konec první třetiny
však nakonec skončil vedením Monaca. Ve druhé třetině se po vyrovnávací brance opět dostal do
vedení soupeř. Ke konci druhé třetiny se nám podařilo šťastně srovnat na 3:3. V poslední části hry
jsme strhli vedení na svou stranu, když se po brejku prosadil tváří v tvář gólmanovi soupeře Jan
Krupa. Hráči Monaca v posledních dvou minutách při play-off vyvinuli obrovský tlak v našem
obranném pásmu, ovšem puk do branky se jim dostat nepodařilo. Získali jsme tudíž velmi důležitý a
nečekaný skalp porážkou velmi silného soupeře a připsali si do průběžné tabulky 2 body za výhru.
V posledním loňském utkání se hokejisté utkali se Štěpánkovicemi, které jsou momentálně na
posledním místě tabulky. Se soupeřem se sice hokejisté trápili, ale nakonec si připsali body za
těsnou výhru 3:2.
Hokejisté jsou se 16 body na průběžném 9. místě tabulky
Výsledky HC Buldoci Bohuslavice:
HC Buldoci Bohuslavice – HC Hať

5:0 kontumačně

HC Buldoci Bohuslavice – HC AZ Pneu Jaktař

4:7

HC Buldoci Bohuslavice – HC Kobeřice

5:3

Branky Bohuslavic: Jan Krupa 2, Dalibor Foldyna 2, Jan Janoš.
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4:3

Branky Bohuslavic: Jan Krupa 2, Jiří Kocián 2.
HC Buldoci Bohuslavice – HC Štěpánkovice

3:2

Branky Bohuslavic: Tomáš Pudich, Jakub Kocur, Martin Theuer.
Utkání HC Buldoci Bohuslavice v prosinci:
Čt

7.1.2016

17:00

HC Buldoci Bohuslavice – HC Sharks Zábřeh

Ne

10.1.2016

20:15

HC Buldoci Bohuslavice – HC Peugeot Opava

So

16.1.2016

13:30

HC Buldoci Bohuslavice – HC Bolatice

Po

18.1.2016

20:30

HC Buldoci Bohuslavice – HC Derby Kouty

Čt

21.1.2016

17:00

HC Buldoci Bohuslavice – HC Horní Lhota

Ne

24.1.2016

19:00

HC Buldoci Bohuslavice – HC MK Klemens

Ne

31.1.2016

13:00

HC Buldoci Bohuslavice – HC Mexiko

Út

2.2.2016

20:30

HC Buldoci Bohuslavice – HC Otice

Čt

4.2.2016

20:30

HC Buldoci Bohuslavice – HC Rebels Palestina

Út

9.2.2016

18:45

HC Buldoci Bohuslavice – HC Sršni Píšť

Více informací o AHL, výsledky, tabulku a rozpis všech utkání naleznete na internetové stránce
http://www.bulyarena.cz/ a http://www.ahl-kravare.cz/.
Informace o hokejovém klubu HC Buldoci Bohuslavice, fotografie a komentáře k zápasům nově
naleznete také na profilu klubu na sociální síti facebook.
Jiří Kocián
Karetní turnaj „66“
V sobotu 26. 12. 2015 se uskutečnil již 11. ročník Memoriálu Mirka
Pospiecha v karetní hře „66“. Turnaje se zúčastnilo 24 hráčů, jak starší, tak
nastupující generace. Zajímavostí je 5 dvojic otec a syn, takže je vidět, že
jablko opravdu nepadá daleko od stromu. Od 1. kola se hrálo velmi opatrně a
čekalo se, jaký budou mít vliv podpůrné prostředky a začne se více riskovat.
Bohužel p. Otík je pro tento turnaj nenahraditelný! Ve 3. kole dorazila
největší podpora dvěma Kocurům, takže banketní místnost byla najednou
plná a vypadalo to, jako kdyby dorazili Hujerovi. Zajímavostí turnaje je
neomylné tažení zelené barvy z 8 možných při prvních 5. kolech Tondou
Štefkem (snad je to tím, že je člen ozbrojeného spolku naší obce). Po 4
hodinách a 7. kolech boje došlo při součtu bodů na 1. místě k shodě. Takže o vítězi turnaje muselo
rozhodnout superfinále mezi Martinem Mičkou a Vojtou Benkem. Aby toho nebylo málo, tak
nakonec musela rozhodnout až úplně poslední možná hra. Více štěstí měl hráč nastupující generace
Vojta Benek (starý neví, jak se karty drží) a stal se tak vítězem turnaje. Na 2. místě skončil Martin
Mička a 3. místo obsadil taťka čekatel a kapitán místního SK Radek Dihel. Obhájce vítězství Leo
Kozlowský skončil na 11. místě, v den turnaje oslavil již své 74. narozeniny (a letos i nalel). Pro
každého účastníka turnaje byl připraven diplom a nějaká hodnotná cena. Vítěz turnaje Vojta Benek
pak navíc získal putovní pohár, na kterém bude označen jako přeborník obce pro rok 2015. Závěrem
bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu za poskytnutí banketní místnosti a za ceny pro tento turnaj.
S pozdravem MALÁ DÁVÁ rozhodčí Martin Kučera.
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Jubilejní 40. ročník turnaje v nohejbalu
V sobotu 26. 12. 2015 na Štěpána se uskutečnil
tradiční nohejbalový turnaj v Bohuslavicích –
Memoriál Jana Kotzura. Turnaj se koná nepřetržitě už
po čtyřicáté. Pro důstojnou oslavu musí být i náležité
občerstvení. Byl to výborný guláš. Kvalitní byla i
účast hráčů, kteří se sjeli z širokého okolí. Celá akce
probíhala jako „RETRO“ tzn., hrálo se jako kdysi. A
pokud jako kdysi, tak samozřejmě i losování
z „klobouku“. Kouzlo spočívá v tom, že se v družstvu
sejdou hráči, kteří se vidí poprvé v životě. Z počátku
někteří reptali, ale nakonec to všichni přijali a
v závěru dokonce tento systém chválili jako výborný nápad. Turnaj probíhal skutečně bez problému.
Ve sporných situacích se hrál nový míč. Je přece vánoční čas. O prvenství bojovalo 7 družstev na
dva vítězné sety. Celá akce proběhla velice důstojně díky podpoře OÚ Bohuslavice a SK
Bohuslavice. Poděkování patří i kuchařce p. Janošové a servírce p. Mikové.
Vítězi se stalo družstvo složeno: Musiol Zbyněk – Vřesina, Stavař Jan – Závada, Miketa Max –
Bohuslavice
Jan Stoček, hlavní pořadatel
Turnaj ve stolním tenise
Je již pravidlem, jeden den vánočních svátku patří stolnímu tenisu,
který pořádá S.K. Bohuslavice. Na rozdíl od okolních obcí máme
turnaj otevřený. Tím se rozumí, že se mohou zúčastnit i přespolní.
Letos se hrálo v jedné kategorii. Celkem se přihlásilo 25 hráčů, od
žáků po seniory.
Soutěžící
byli
následně
rozděleni do čtyř skupin, ve
kterých
se
hrálo
dle
Bergrových tabulek každý s
každým. Čtyři z každé skupiny
pak postoupili do vyřazovacích bojů. Ve čtvrtfinále bylo vidět,
jak se naší senioři pečlivě připravili v herně na faře. Mezi
posledních osm se hned probojovali čtyři.
Nakonec ve finále zdolal Petr Baránek z D. Benešova Jana
Stočka. Na třetím místě skončil Alois Buhla před Radimem
Pochopienem. Vynikající výkony taktéž podával nestárnoucí
pan Novák a pan Kocur.
SK děkuje za sponzorství při turnaji obci Bohuslavice dále pak p. Klosovi a p. Kotzurovi.
Spolu s hráči se již těšíme na další ročník!
Vilém Kocián
SDH – výroční valná hromada
Sbor dobrovolných hasičů oznamuje svým členům, že v sobotu 23. 1. 2016 se uskuteční výroční
valná hromada v 15.00 hod. v obřadní síni obecního domu. S sebou si vezměte členské průkazy.
Od 15. 1. 2016 začíná prodej vstupenek na ples pochování basy u p. Anežky Šebestíkové, ulice
Polní, cena 120,- Kč.
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Kam doputovaly naše perníky?
Loňská výstava Kouzlo a vůně perníků na téma "Perníkové moře nebo moře perníků?" měla
úspěch. Odlišovala se od těch předchozích svým námětem a tak mohli naši pernikáři a
pernikářky popustit svou fantazii a ukázat co umí. A umí toho hodně.
Velká část výstavy doputovala až do Prahy na Nerudovou ulici, kde se nachází prodejna a
muzeum perníků. Druhou část perníkové výstavy mohli návštěvníci zhlédnout na tradiční adventní
akci "Vánoce na zámku" v Kravařích. Zde si výrobků našich perníkářů všimli i pracovníci Českého
rozhlasu Ostrava a požádali nás o perníky, které použili jako dárky. A tak naše perníky udělaly
radost ještě mnoha dětem v Opavě a Krnově na akci "Veselé Vánoce plné soutěží s Českým
rozhlasem Ostrava".
Jménem všech organizátorů děkujeme všem pernikářům a pernikářkám, kteří přispěli ke zdaru
této již tradiční bohuslavické akce.
Mgr. Lucie Hamplová a Ing. Magdalena Birtková

ZMĚNY VE VYSÍLÁNÍ
ZPRAVODAJSTVÍ
Z HLUČÍNSKA
Od ledna 2016 bude
„Zpravodajství z Hlučínska“
Vysíláno na Regionální televizi
v těchto časech:
Premiéra: Úterý 20:40
Středeční reprízy:
Noční: 00:40 a 4:40
Ranní: 8:40
Polední: 12:40
Odpolední: 16:40
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci lednu 2016
Kučerová Kristina
Placková Marie
Zlotý Jan
Češla Antonín

Ostárková Milada
Češlová Anna
Novák Josef
Ing. Ryšová Stanislava

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:
Pondělí, středa:

553 659 075
553 659 064

8:00 - 11:30 hod.
12:30 - 17:00 hod.
Úterý: 8:00-11:30 12:00 - 14:00 hod.
Čtvrtek: 8:00-11:30 12:00 - 15:00 hod.
Internetové stránky obce:
www.bohuslavice.eu
www.hlucinsko.tv

Webová stránka školy:
www.zsbohuslavice.cz
E-mail:
obec@bohuslavice.eu
podatelna@bohuslavice.eu
info@bohuslavice.eu
starosta@bohuslavice.eu
mistostarosta@bohuslavice.eu
jana.janosova@bohuslavice.eu
marie.mikova@bohuslavice.eu
karla.krupova@bohuslavice.eu
technik@bohuslavice.eu

Zpravodaj obce Bohuslavice č. 277 leden 2016 – Měsíčník – ev. č. MK ČR E 19305.
Zpravodaj vydává Obecní úřad Bohuslavice pro občany obce Bohuslavice bezplatně.
Uzávěrka příštího čísla Zpravodaje je 25. ledna 2016.
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