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Vážení spoluobčané,
březen je měsíc, kdy zima předává vládu jaru,
alespoň astronomicky. Letos tomu tak opravdu
bylo. Prvního března jsme zažili sněžení, kdy
musela vyjet i odklízecí technika. Sníh sice brzy
roztál, ale průměrné teploty se pohybovaly jen
těsně nad nulou. Srážky byly hlavně v první
polovině března. Zatím poslední sněžení jsme
zažili uprostřed měsíce. Následující dny se ranní
teplota dostala pod bod mrazu. Že zima opravdu
ztrácí sílu, jsme poznali v posledním týdnu.
Díky krásnému počasí jsme si mohli užít
Velikonoce nejen k duchovnímu povzbuzení a
setkání s rodinou, ale i k vycházkám do přírody.
V březnu pokračovaly práce na opravě potoka.
Tentokrát na začátku obce od Závady. Vytrhaly
se betonové dlaždice a provedlo se vysvahování
břehů. Místo dlaždic bude nestabilní břeh
zpevněn dřevěným baštováním. Na hřišti SK se
začalo s přípravou prostor pro točnu na ulici
Sokolské a s tréninkovou plochou pro soutěžní
družstvo SDH. Dále došlo k vykácení stromů na
Chuchelnické směrem k chatě U lípy. Důvodem
vykácení bylo stínění stromům v nové aleji.
Stromy jsme nejen káceli, ale i sadili. Na
hřbitově a u rybníka byly vysázeny buky. Na
ulici Školní u zahrady mateřské školy se buduje
místo pro kontejnery, které budou přemístěny
z vjezdu do ZŠ. Nové herní prvky byly
instalovány na dětská hřiště ve školce a v areálu
SK. Na bývalé skládce se nadrtilo více než 1000
tun betonového recyklátu, který bude použit na
zpevnění travnatých místních komunikací.
V uplynulém měsíci se konaly výroční schůze
myslivců, zahrádkářů a sportovců. Bohužel
všechny v jednom termínu. Spolky zhodnotily
uplynulý rok a naplánovaly činnost na letošek.
Společenských akcí bylo v postním období
poměrně málo. V pátek 18. 3. se uskutečnil 2.
Bohuslavický kvíz, v banketce KD soutěžilo 9
družstev z obce i okolí. Následující den se
v [Zadejte
tělocvičně
text.]
školy konal Josefovský turnaj ve
stolním tenisu.

BOHUSLAVICE

Žáci školy připravili na středu před velikonočními
prázdninami výstavku svých prací. Organizátorům
všech akcí děkuji za přípravu. Poslední březnovou
neděli začala jarní část fotbalové sezony, bohužel
přes dobrý výkon jsme v derby s Darkovičkami
prohráli.
V dubnu je na programu 11. zasedání obecního
zastupitelstva. Předpokládáme zahájení opravy
kanalizace na ulici Okružní, dále předpokládáme
dokončení rozdělaných prací na zpevněných
plochách v areálu SK, u školky a dokončení opravy
břehů potoka u točny. Po zimě se také opraví díry na
obchvatu Moravce. Budou se instalovat nové herní
prvky na hřiště ve škole a u točny a elektrická
přípojka na budovu č. p. 482 (JZD). V plánu je také
předání žádosti o dotaci na odbahnění Špakovského
rybníku. Přestože již částečně funguje sběrné místo
na Chuchelnické, uskuteční se v sobotu 23. 4. jarní
svoz velkoobjemového odpadu.
První dubnovou sobotu se uskutečnil šachový turnaj
Bohuslavice OPEN 2016. V tomto měsíci se také
koná setkání seniorů. To letošní bude ve čtvrtek 21.
4. v sále kulturního domu. Na konec měsíce
připravuje sdružení rodičů MŠ pro děti Pálení
čarodějnic. O den později uspořádají hasiči 1. letošní
opékání makrel v areálu hasičské zbrojnice. Naplno
se rozjedou fotbalové soutěže všech našich družstev,
takže přijďte povzbudit.
Apríl je měsícem častých zvratů v počasí, ale také
nástupem jara, prací na polích, zahrádkách, rašících
stromů a krásných jarních květů. Přeji nám všem
krásné prožití následujících dnů.
Mgr. Pavel Dominik, starosta obce
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Z 16. jednání rady obce Bohuslavice dne 16. 3. 2016
Rada obce Bohuslavice na svém zasedání mimo jiné projednala a schválila tyto body.
Bere na vědomí:
Kontrolu usnesení. Na posledním zasedání nebylo přijato ukládací usnesení.
Výsledek prohlídku vodojemu.
Návrh na účast v soutěži Vesnice roku na rok 2017.
Informaci o aktuálních dotačních titulech.
Výsledky hospodaření za období I. - II. 2016.
Výběr daní za období 01 – 02 /2016.
Informaci o rozšíření sběrného místa.
Informace o investičních akcích a opravách majetku: točna Sokolská, tréninková plocha pro SDH
v areálu SK, oprava potoka u točny, monitoring kanalizace na ulici Okružní, elektrická přípojka
k domu č. p. 482 (JZD), odbahnění rybníku.
Informace o jednání o převodu parcel u KD.
Program v rámci setkání seniorů 2016.
Kulturní a sportovní akce v březnu a dubnu 2016.
Další informace: prodloužení ulice Zahradní, komunikace I/56, zpráva ze semináře o kořenových
čistírnách.
Schválila:
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
Zemní kabelové přípojky NN na pozemku parc. č. 2604 v k. ú. Bohuslavice u Hlučína pro
novostavbu RD na pozemku parc. č. 2290. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Bohuslavice a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015.
Cenovou nabídku firmy Klapetek s. r. o. na drcení betonu. Pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pasportizaci ulice Sluneční pod číslem 28 c.
Body byly schváleny jednomyslně.
11. zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice
Zasedání zastupitelstva obce Bohuslavice se bude konat v úterý 26. 4. 2016 v 18,00 v obřadní síni
obecního domu. Program jednání bude zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce.
Na zasedání Vás srdečně zvu.
Mgr. Pavel Dominik, starosta
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Další informace
Důležité upozornění - Změna č. 1 Územního plánu Bohuslavice
Zastupitelstvo obce Bohuslavice schválilo na svém zasedání 23. 2. 2016 záměr na vypracování
Změny č. 1 Územního plánu Bohuslavice. Vyzýváme proto občany, kteří mají zájem na pořízení
změny Územního plánu Bohuslavice, aby své žádosti na pořízení změny podali na Obecní úřad
Bohuslavice nejpozději do 30. 4. 2016.
Formuláře - Návrh změny č. 1 územního plánu Bohuslavice je možno si vyzvednout na
obecním úřadě nebo si jej stáhnout z webových stránek obce.
Svoz velkoobjemového odpadu
Zástupci firmy OZO Ostrava s.r.o. budou v naší obci odebírat velkoobjemový a nebezpečný odpad v
sobotu 23. 4. 2016 v době od 8.00 do 12.00 hodin na parkovišti u kulturního domu.
Místní poplatek ze psů
Obecní úřad v Bohuslavicích se obrací na držitele psů, kteří doposud neuhradili místní poplatek ze
psů pro rok 2016, ačkoliv termín k zaplacení tohoto poplatku byl do 31. 3. 2016, aby se dostavili
nejpozději do 15. 4. 2016 na obecní úřad k jeho zaplacení. Pokud někdo z těchto držitelů, kteří tento
poplatek uhrazen nemají, již psa nevlastní, je nutné dostavit se na obecní úřad k vyplnění formuláře
k odhlášení psa.
Přeplatky a nedoplatky vodného a stočného za rok 2015, zálohy na rok 2016
Obecní úřad v Bohuslavicích se znovu obrací na občany, kteří se nevyzvedli na pokladně obecního
úřadu přeplatek za vodné a stočné za rok 2015, aby se dostavili na obecní úřad. Jak jsme již
informovali ve zpravodaji, tento přeplatek nelze naším počítačovým programem převézt do záloh na
rok 2016. Zároveň vyzýváme ty občany, kteří doposud neuhradili doplatek na vodném a stočném za
rok 2015, i když termín úhrady nedoplatků byl dle vystavených faktur do 29. 2. 2016, aby se
dostavili nejpozději do 15. 4. 2016 k jeho úhradě, případně tento nedoplatek uhradili převodem na
účet obce.
Rozpis záloh vodného a stočného na rok 2016 obdrží domácnosti ve druhé polovině měsíce května
2016.
Daň z věcí nemovitých na rok 2016
Od ledna 2016 byla zrušena pokladna na Finančním úřadě pro MS kraj – územní pracoviště
v Hlučíně. Z tohoto důvodu lze daně, tedy i daň z věcí nemovitých, platit mimo jiné prostřednictvím
daňové složenky přes poštu (zde je poštovné zdarma).
Dle informací, které jsme obdrželi z FÚ Hlučín, budou poplatníkům, kteří daň z věcí nemovitých
neuhradí do poloviny měsíce dubna 2016, zasílány a to zřejmě až v měsíci květnu, složenky
k úhradě této daně na jejich adresu tak jako v minulých letech.
Karla Krupová
Setkání seniorů
Ve čtvrtek 21. dubna 2016 se uskuteční v 16.00 hod. v sále KD Bohuslavice každoroční setkání
seniorů, na které jste srdečně zváni. Žádáme seniory, kteří chtějí dovézt na toto setkání, aby se
nahlásili na OÚ Bohuslavice.
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Kalendář na rok 2017
Obec Bohuslavice každoročně vydává svůj kalendář. Téma na příští rok 2017 chceme věnovat
přírodě a krajině Bohuslavic. Žádáme tímto občany o zaslání fotografií, a to ze všech ročních období
z výše uvedenou tematikou v dostatečné kvalitě, přidejte také místo s popisem odkud fotografie
pochází. Fotografie můžete zasílat e-mailem na adresu: marie.mikova@bohuslavice.eu, nebo můžete
osobně na OÚ Bohuslavice, nejpozději do konce měsíce června.
Marie Miková
Hospodaření obce Bohuslavice k 31. 12. 2015
Rozpoč.skladba

Hospodaření

Paragraf Položka

PŘÍJMY

1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Upravený
2015 v Kč

k 31. 12. 2015

rozpočet

3 849 590,96

3 800 000,00

1112 Daň z příjmů FO ze samost.vyd.činnosti

730 103,80

585 000,00

1113 Daň z příjmů FO srážková

453 407,66

450 000,00

4 210 323,21

4 150 000,00

189 430,00

189 430,00

8 213 402,37

8 182 000,00

8,00

0,00

1335 Poplatky za odnětí pozemků

82 409,00

85 000,00

1341 Poplatek ze psů

26 768,00

27 000,00

5 303,50

5 500,00

71 185,92

70 000,00

0,00

0,00

27 260,00

25 000,00

1 068 093,15

1 100 000,00

4112 Neinv.dotace ze státního rozpočtu

299 100,00

299 100,00

4116 Neinv.dotace na veřejně prosp.práce od ÚP

460 053,00

460 000,00

4116 Neinv.dotace pro ZŠ jazykové vzdělávání

669 366,00

669 400,00

4116 Neinv.dotace – společ.účelné prac.místo

64 000,00

64 000,00

4122 Neinv. dotace pro hasiče

12 200,00

12 200,00

4129 Neinv.transfér od Sdruž.obcí Hlučínska

2 000,00

2 000,00

4213 Invest.transfér – sníž.energ.nár.obj. HZ

77 447,99

77 450,00

4216 Invest.transfér – sníž.energ.nár.obj. HZ

1 316 615,99

1 316 650,00

300,00

0,00

3 425,00

5 000,00

1121 Daň z příjmů právnických osob
1122 Daň z příjmů právnických osob za obec
1211 Daň z přidané hodnoty
1334 Odvody za odnětí půdy ze zeměd.půd.fondu

1343 Poplatek za užívání veřejného prostran.
1351 Odvod z loterií a podobných her
1355 Odvoz z výherních hracích přístrojů
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitostí

1014

Odchyt psů

2219

Ost.zál.poz. komunikací – chodníky,dlažba

2310

Vodné + ost. příjmy související s vodným

901 960,00

900 000,00

2321

Poplatek za užívání kanalizace

205 870,00

220 000,00

3314

Příspěvky na místní knihovnu, kopírování

12 247,00

10 000,00

3319

Ost. záležit. kultury – taneční,prodej zboží,divadlo

134 203,00

135 000,00

4 723,20

4 600,00

11 950,60

13 000,00

62 634,70

60 000,00

3341

2111 Hlášení místního rozhlasu

3349

2111 Inzerce ve zpravodaji

3392

Pronájem kulturního domu
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3612

Pronájem bytu

14 796,00

15 000,00

3613

Pronájem domu služeb – květena,kadeřnictví

46 273,00

50 000,00

3632

Hřbitovní poplatky –pronájmy hrobových míst

36 979,00

37 000,00

3639

Hospodářská budova

62 857,00

62 000,00

3722

Platby občanů za popel.,

677 140,00

680 000,00

3723

Příspěvky EKO-KOMu na tříděný odpad

208 422,00

208 000,00

3745

Prodej dřeva, pronájem, zapůjčení nářadí

7 983,00

8 000,00

6171

OÚ – dovoz obědů, pronájmy, ost. příjmy

108 537,00

106 000,00

6310

Příjmy z úroku, vrácená dotace

5 372,24

10 000,00

137 054,00

137 000,00

7 467,00

7 000,00

24 478 262,29

24 237 330,00

7 546 049,67

7 546 000,00

- 1 000 000,00

-1 000 000,00

222 399,66

0,00

6 768 449,33

6 546 000,00

6409

2343

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru

6402

2222

Fin.vypoř.min.let – doplatek na volby do PČR
CELKEM PŘÍJMY
Financování

8115 Zůstatek roku 2014
8124

Dlouhodobý úvěr 5 mil. - splátky

8901

DPH –přenes.daň.pov., přijaté jistiny
CELKEM FINANCOVÁNÍ

Konečný zůstatek k 31. 12.2015 …5 070 867,44 Kč

-

Základní běžný účet
Podúčet – Popelnice
ČNB

Rozpočtová skladba
Paragraf

2 372 126,21 Kč
22 355,00 Kč
2 676 386,23 Kč
Upravený
rozpočet 2015 v
Kč

Hospodaření v Kč

Položka

VÝDAJE

k 31.12.2015

Pobíhající psi

402,00

1 000,00

1070

Rybáři – elektrická energie

729,00

500,00

2212

Místní kom.údržba, opravy Kozmická, Polní,projekty

1 538 085,35

1 630 000,00

72 060,50

75 000,00

2 708 820,00

2 800 000,00

93 972,00

100 000,00

34 884,00

35 000,00

Objížďka střediska Moravec + projekt

818 651,00

820 000,00

2310

Provoz vodovodu – neinvestiční náklady

371 988,52

400 000,00

2321

Provoz kanalizace – neinv. náklady + Sokolská

1 578 443,94

1 600 000,00

2333

Úpravy vodních toků-čištění potoka, zpevnění břehů

108 303,00

110 000,00

12 100,00

12 100,00

2 018 846,00

2 018 846,00

186 440,00

186 500,00

381 154,00

381 154,00

1014

Pozemní komunikace chodníky – provozní výdaje

2219
2219

6121 Rekonstr.chodníků Opavská

2221

5193 Dopravní obslužnost
Bezpečnost silničního provozu

2223
2229

6121

2341

6121 Revitalizace Špakovského rybníku - příprava

3113

ZŠ –neinvestiční příspěvek na provoz

3113

Neinv.transfér
5321 Závada

na

provoz

3113

6351 Školní jídelna - konvektomat

odl.prac.MŠ
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3113

5336

Neinv.dotace na projekt jazykové vzdělávání

669 366,00

669 400,00

3113

6121

Nové oddělení MŠ

400 133,72

400 000,00

38 823,50

40 000,00

494 640,18

500 000,00

100 000,00

100 000,00

3314

Místní knihovna

3319

Ostatní záležitosti kultury-kulturní akce

3330

6323 Investiční dotace církvi

3341

Místní rozhlas – neinvestiční náklady

54 593,62

55 000,00

3349

Zpravodaj

64 708,27

70 000,00

3392

KD-provoz,materiál, opravy, údržba,nové stoly a židle

1 571 687,35

1 607 900,00

3392 6121

Rekonstrukce interiéru kulturního domu

242 033,00

242 100,00

3399

Sbor pro občanské záležitosti

74 209,00

90 000,00

3419

Neinvestiční dotace Sportovnímu klubu

300 000,00

300 000,00

Neinvestiční dotace organizacím a spolkům

340 500,00

340 000,00

3421, 3429

3612

Bytové hospodářství – Kilovňa

10 889,00

11 000,00

3613

Dům služeb

24 920,27

25 000,00

3631

Veřejné osvětlení

224 954,51

250 000,00

3632

Provoz hřbitova – neinvestiční náklady

83 403,11

100 000,00

3635

Územní plán

36 300,00

36 300,00

3639

Hospodářská budova – provozní náklady

1 977,23

2 000,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

742 796,17

743 000,00

3723

Sběr a svoz.ost.odp. - velkoobjem.kont.,zeleň

514 953,83

515 000,00

3729

Ost.nakládání s odpady – spol.projekt obcí Závada, Bělá, Bohusl.

91 148,10

92 000,00

155 976,00

156 000,00

3739

5365 Poplatky za odběr podzemních vod

3745

Péče o vzhled obce, údržba zeleně + sekačka

499 977,03

500 000,00

4222

Věřejně prospěšné práce

490 440,39

491 000,00

4350

Dům pro seniory – RD čp. 235 – provoz.náklady

41 913,11

50 000,00

4351

Pečovatelská
obědů

34 227,02

35 000,00

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

0,00

10 000,00

5512

Požární ochrana – provozní náklady

5512

6121

služba,

sociální

pomoc,dovoz

Snížení energ.nároč.objektu has.zbrojnice

6112

Zastupitelstvo obce

6171

Činnost místní správy, sociální fond

6310

Úroky + popl. za vedení účtu

6320

Pojištění majetku obce + autoflotila

6399

Daň z příjmů právn. osob za obec, DPH,pozemky

285 252,97

312 200,00

2 349 348,36

2 360 000,00

945 320,14

1 000 000,00

3 232 914,49

3 300 000,00

82 694,00

95 000,00

105 904,00

125 000,00

1 877 157,00

1 954 000,00

6402

5364 Fin.vypoř.minulých let – vratka dotace volby

5 466,50

5 500,00

6409

Ost.neinv.dotace-SOH, SOMH, SMS

62 337,00

70 000,00

0,00

3 960 830,00

26 175 844,18

30 783 330,00

6409

5901 Rezervy
CELKEM VÝDAJE
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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/.
Únor a březen ve škole
I když je únor nejkratším měsícem v roce, v naší škole se toho spoustu událo. Hned 1. února šesťáci
a sedmáci vyrazili na týden do Beskyd na lyžařský výcvik. Počasí sice nebylo úplně ideální, ale
poslední den nasněžilo a výcvik byl ukončen závodem. Aby si žáci lyžování pořádně užili, proběhlo
týden na to již tradiční „Valentýnské lyžování“ na Vaňkově kopci. Pro žáky I. i II. stupně byly
zorganizovány besedy s Policií ČR, a pro žáky 2. a 6. třídy beseda Hasík, na I. stupni soutěžili žáci
ve školním kole recitační soutěže, zapojili jsme se do programu Bezpečný internet. Před jarními
prázdninami jsme zorganizovali 2. ročník oblastní soutěže v pečení perníčků a během prázdnin
lyžařský
kurz
pro
mladší
děti.
V posledním únorovém týdnu naši školu reprezentovala v okresním kole olympiády v anglickém
jazyce žákyně 7. třídy Klaudie Vitásková. Získala krásné 13. místo z 25 zúčastněných.
Gratulujeme. Žáci 9. třídy po dlouhém rozhodování vyplnili přihlášky k dalšímu vzdělávání na
středních školách.
Soutěž v pečení perníčků
12. února byla zorganizována oblastní soutěž v pečení
perníčků. Na téma „Velikonoce“ se soutěže zúčastnilo
celkem 7 týmů. Hosté k nám přijeli ze ZŠ Dolní Benešov,
ZŠ Kobeřice a ZŠ Kravaře. Na organizaci se podílela
velkou měrou p. vychovatelka Karin Herudková,
s výzdobou pomohly vyučující výtvarné a pracovní
výchovy, pozvání přijala také Mgr. Lucie Hamplová, která
kromě pomoci v soutěži byla členkou poroty a přispěla za
Klub perníkářek krásnou cenou pro nejmladší zúčastněný
tým. Těsto a ostatní ingredience věnoval Český svaz včelařů Vřesina, prostřednictvím p. K. Ostárka.
Děkuji také panu Pavlu Vitáskovi a vedoucí školní jídelny p. Šárce Miketové, kteří výrobky žáků
hodnotili. Všichni členové poroty se téměř shodli na prvních třech místech. Hodnotily se anonymní
výrobky, tzn., že porota nevěděla, komu určitý výrobek patří. I tak získalo nejvíce hlasů perníkové
aranžmá Lukáše Miky a Vaška Cyruse. Odbornicí na slovo vzatou Mgr. Lucií Hamplovou byli
všichni moc pochváleni, úroveň soutěže byla zhodnocena jako velmi vysoká. Všichni mladí
perníkáři se snažili a vytvořili velmi krásná velikonoční perníková zátiší. Všem, kteří jakkoli
pomohli s organizací, děkuji. Jsem ráda, že se nám daří udržovat a také šířit tradici „perníkového
umění“, těšíme se na další ročník a nové soutěžící.
Celkové výsledky soutěže: 1. místo: Lukáš Mika, Vašek
Cyrus (ZŠ Bohuslavice) 2. místo: Linda Halajová, Viktorie
Jařabová (ZŠ Kravaře), 3. místo: Veronika Vavřínková,
Karolína Šemberová (ZŠ Dolní Benešov).
Nejmladší tým: Marie Herudková, Ester Heidutzková (ZŠ
Bohuslavice)
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Jarní lyžování
Letos jsme už podruhé pro děti MŠ
a žáky ZŠ zorganizovali týdenní
lyžařský kurz v lyžařském centru
Palkovice ve spolupráci s agenturou
Usměvavé lyžování. Rodiče měli
možnost o jarních prázdninách své
děti na tento kurz přihlásit.
Očekávali jsme sice větší zájem,
přihlášených bylo 22 dětí, 8 dětí
onemocnělo,
nakonec
kurz
absolvovalo 14 dětí, 2 z MŠ a 12
dětí ze školy. I přes sychravé počasí
si děti lyžování užily a celá akce
byla ukončena závodem v pátek,
kdy se do Palkovic vrátila zima a
překvapila sněžením. Děkuji p. vychovatelce K. Herudkové a p. učitelkám z MŠ, které děti
doprovázely v průběhu celého týdne.
Výsledky závodu ve slalomu: 1. místo: Ester Heidutzková (5. tř.), 2. místo: Marie Herudková (5.
tř.), 3. místo: Karel Freisler (3. tř.)

Zápis do 1. třídy
21. ledna proběhl ve škole zápis dětí do 1. třídy. V řádném termínu bylo k zápisu podáno 31 žádostí.
30 dětí bylo přijato, u 1 dítěte bylo přerušeno správní řízení, neboť se jedná o předčasné zaškolení. I
tak není počet pro budoucí 1. třídu uzavřen, protože zákonní zástupci mají ještě stále možnost podat
žádost o odklad (do 31. 5). Zápis probíhal opět hravou formou ve skupinkách, aby měli učitelé i
rodiče možnost srovnání s ostatními dětmi. Na přípravě se podílely p. učitelky I. i II. stupně a také
žákyně 9. třídy.
BŘEZEN byl ve znamení sportování, čtení, jarního tvoření a také „matematického přemýšlení“.
Žáci 6. a 7. třídy naši školu reprezentovali ve florbale, kluci z 6., 7., 8. a 9. třídy se utkali s týmy
z jiných škol v basketbale. Podrobněji se budeme tomuto tématu věnovat v dalším zpravodaji.
V rámci měsíce knihy proběhlo v knihovně OÚ pasování prvňáčků na čtenáře.
V pátek 18. 3. se všichni žáci zúčastnili soutěže „Matematický klokan“. V matematice nás také
reprezentovali a dobře se umístili 2 žáci 5. třídy – Martin Tulis a Albert Vlček. S dalšími téměř 60
účastníky Pythagoriády, která se konala v Ústavu matematiky SU v Opavě, řešili nelehké
matematické úlohy. Z celkem 15 možných bodů získal M. Tulis 11 b. a A. Vlček 10 b. Gratulujeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!
Před Velikonocemi jsme si nádherně vyzdobili školu a ve středu 23. 3. byla velikonoční výstavka
zpřístupněna všem dětem i rodičům také odpoledne. Do zdobení a vyrábění se zapojily opravdu
všechny děti školy, svými krásnými výrobky přispěly také předškolní děti z MŠ. K vidění byly
paličkované dekorace, keramické výtvory, velikonoční a jarní výrobky z nejrůznějších materiálů.
Návštěvníci se měli možnost také občerstvit přichystanými dobrotami, které nabízeli žáci 8. třídy.
Věříme, že jsme touto akcí navodili všem návštěvníkům příjemnou jarní velikonoční náladu.
Mgr. Gabriela Prchalová
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Prezentace 2016 - soutěž pro žáky základních škol
Již po čtvrté jsme se
zúčastnili soutěže
na Střední škole
průmyslové
a
umělecké v Opavě.
Odborná
porota,
tvořená
učiteli
informačních technologií, vybrala devět prací,
které postoupily do finálového klání. Mezi nimi
byla i prezentace Patricie Meinhardové z 8. třídy
na téma Klavír. Finálové kolo se uskutečnilo ve
středu 16. března 2016.
Kromě veřejných prezentací byla již tradičně
součástí programu soutěž pro čtyřčlenné týmy. Naši školu reprezentovali v této soutěži Jan Kupka,
Johanka Kurková a Kristýna Hulvová. I když naši žáci neobhájili první tři místa, děkujeme jim za
vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Karla Poštulková
Recitační soutěž
Žáci 1. - 4. třídy, kteří mají rádi básničky, se
mohli zúčastnit recitační soutěže. Připravili si
báseň na libovolné téma. Nejdříve se s ní
představili spolužákům v třídním kole soutěže.
Nejlepší recitátoři postoupili do školního kola,
které proběhlo 24. února 2016 v literární učebně
naší školy.
Účastníci školního kola
1.třída

Cejpková Dominika

Janíková Karolína

Matýsková Apolena

Pochopienová Julie

2.třída

Kurková Karolína

Ostárková Sára

3.třída

Diehel Patrik

Kudělová Klaudie

4.třída

Ilková Eva

Kubíková Markéta

Všichni soutěžící byli za svůj přednes odměnění velkým potleskem a drobnými dárky.
Na závěr se každá třída představila se společnou básničkou.
Mgr. Lenka Lasáková
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Pasování prvňáčků na čtenáře
Žáci 1. třídy už umí všechna písmena a postupně
zvládají čtení slov a vět. V pondělí 14. března 2016
je proto čekala velká událost. V místní knihovně
byli pasování na čtenáře. Paní ředitelka předala
dětem pamětní listy, které jim budou tento den
připomínat. Žáci byli také obdarování pěknými
knížkami, ze kterých si už mohou číst sami.
Děkujeme Klubu rodičů za zakoupení knížek pro
prvňáčky.
Poděkování patří také paní knihovnici za pomoc při
organizaci celé akce.
Děti byly tak nadšené, že se jim z knihovny
nechtělo ani odcházet. Všichni se už těší, že se
stanou pravidelnými návštěvníky knihovny.
Mgr. Lenka Lasáková - třídní učitelka

Mateřská škola
Jarní tvoření
Když mi ráno pípla sms " nedívej se z okna ", říkala jsem
si, to je nějaká sranda, dnes máme přeci ve školce jarní
tvoření.
A ejhle, venku sněhu a chumelenice jak z vánoční
pohádky.
" To jsem zvědavá, kolik rodičů dnes přijde".
A přišlo! Přišla jich spousta, málem jsme se do třídy
nevešli, maminky, tatínkové, babičky našich úžasných
děťátek, společně i s dětmi jsme vyrobili velikonoční a jarní kuřátka, vajíčka, květinky, popíjeli
kávičku a mlsali zákusky. Bylo to prima.
A co se stalo? Přičarovali jsme jaro. Za 2 dny svítilo krásné a hřejivé sluníčko.
Pejskové ve školce
Školku navštívil pes Šaryn se svojí paničkou.
Pejsek byl vychovaný a přítulný, vůbec se dětí nebál. Jen
ležel, nechal se drbat za uchem a naslouchal společně s dětmi
zajímavému výkladu o pejscích zlých a hodných, jak poznat,
co si myslí, jak se postavit do obranné pozice " Strom " v
případě, že se čtyřnohá šelmička rozhodne zaútočit.
Děti naslouchaly s otevřenou pusou, nevěděly, že i psi mají
svou řeč.
Víte třeba, když se pejsek olizuje, že je lepší se mu vyhnout?
Škoda, že to nejde poznat u lidí ......

Julie Franková
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Návštěva hasičů v Bohuslavicích
V pátek 11. 3. 2016 navštívila třída Sluníček místní
Hasičskou
zbrojnici.
Díky
ochotě
místních
dobrovolných hasičů si děti mohly prohlédnout
techniku a vybavení naší hasičské zbrojnice. Děti vše
poslouchaly s velkým zaujetím a dokonce si mohly
spoustu věcí vyzkoušet. Z této exkurze odcházely děti
velice nadšené a na závěr měly možnost, svézt se
v hasičském autě. Ještě jednou bychom chtěly touto
cestou poděkovat hasičům, že nám připravili krásný
zážitek.

Školní družina
Výtvarná soutěž družin
Letos jsme se s dětmi zapojili již pátým
rokem do výtvarné soutěže družin, která
byla zaměřena na ohrožené druhy zvířat a
přírodu. První oddělení – mladší děti vytvářely ohrožené moře a živočichy
v něm. Druhé oddělení – starší děti – se
rozdělily na jednotlivce a skupinku, která
vytvářela společně. Všem se výrobky moc
povedly, nápady nebraly konce, dle toho
bylo i hodnocení a umístění naší družiny.
První oddělení se umístilo na prvním místě
v kategorii kolektivní práce, druhé
oddělení se umístili jednotlivci a to na krásném druhém a třetím místě v kategorii zvláštní ceny za
originalitu.
Moc děkuji dětem za nápady a chuť zapojit se do takové velké výzvy a také ZŠ Hlučín - Rovniny.
Těšíme se na další soutěže.
V měsíci dubnu jsme byli celá školní
družina na výletě a to v Hlučíně, kde se
konala interaktivní výstava „Středověk“.
Průvodce měl pro nás připravený více než
hodinový program, kde dětem formou her
ukázal, které období to bylo, jak se
rozdělovali lidé v této době, děti si mohly
vyzkoušet dobové oblečení, zbroj,
odsouzení byli dáni do klády a hodné děti
vysazeni na koně, bojovníci si mohli
vyzkoušet zbroj a vůz a jiné předměty,
které k dané době patřily. Dětem se tato
výstava moc líbila a doufáme, že bude navazovat další, které se rádi účastníme.
Děkujeme panu průvodci za velmi poučné vysvětlení středověku přeložené do dětského jazyka.
Za kolektiv ŠD – Karin Herudková
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Sport
Tréninky minižáků
Trenéři minižáků oznamují, že každou středu a pátek budou od 16.00 hod. tréninky na hřišti SK
Bohuslavice.

2. Bohuslavický kvízový večer
V pátek 18. března se v banketní místnosti Kulturního domu uskutečnil druhý Bohuslavický
kvízový večer. Do soutěže se přihlásilo celkem 9 týmů (minimálně 1 a maximálně 5 lidí v jednom
týmu), přičemž téměř všechny týmy strategicky využily celou povolenou kapacitu členů. Úkolem
soutěžících bylo správně zodpovědět otázky z 10 různých okruhů, z nichž každý obsahoval po 5
otázkách. Tématem jednotlivých okruhů může být úplně a naprosto cokoliv, na co si jen
vzpomenete, ale i nevzpomenete, a proto bylo potřeba být ve střehu a očekávat neočekávané!
Jednotlivé okruhy druhého kvízového večera se týkaly biologie člověka, fauny a flóry, večerníčků,
zeměpisu, hudby nebo Velikonoc a naše dva stálé okruhy jsou zaměřeny na všeobecný přehled a
aktuální události.
Celkem tedy čekalo na soutěžící 50 otázek a na závěr jedna otázka bonusová.
Ukázky otázek:
1. Aktuální přehled
Nedávno zemřela bývalá americká první dáma. O manželku kterého bývalého prezidenta USA se
jednalo?
Odpověď: manželka Ronalda Reagana
2. Všeobecné znalosti
Jak dlouho trvala stoletá válka?
Odpověď: 116 let
3. Biologie člověka
Co přesně v oku umožňuje barevné vidění?
Odpověď: čípky
4. Fauna a flóra
Který pták má oko větší než mozek?
Odpověď: pštros
5. Večerníčky
Jak se jmenoval večerníček a jeho hlavní hrdinové? (soutěžící poznávali postavy na obrázku)
Odpověď: Bolek a Lolek (hrdinové) – Bolek a Lolek (název večerníčku)
6. Retroskopické kolo
Soutěžící museli poznat, co je na obrázku.
Odpověď: např. vůz Škoda 1203
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7. Hlavní/největší města
Jak se jmenuje hlavní město Madagaskaru?
Odpověď: Antananarivo
8. Známá místa ve světě
Jak se jmenuje průliv, který rozděluje Istanbul na evropskou a asijskou část a zároveň tak od sebe
odděluje 2 světadíly?
Odpověď: Bospor
9. Velikonoce
Jak se stanovuje datum Velikonočních svátků?
Odpověď: Velikonoce se v křesťanských církvích slaví první neděli (víkend) po prvním jarním
úplňku. (Omlouváme se zde některým týmům za, možná, nejednoznačně definovanou otázku a
přísné hodnocení, ale bohužel odpověď typu „první jarní úplněk“ skutečně nestačí, jelikož
nevysvětluje způsob, jakým se podle daného astronomického jevu datum svátků určí – Přímo na
úplněk? Týden po úplňku? Druhou neděli po úplňku?).
10. České hudební „vykrádačky“
Skladbu „Lásko voníš deštěm“ od Marie Rottrové určitě znáte. Kdo tuto skladbu nazpíval
v originále? (Nejprve si soutěžící poslechli českou verzi slavné písně a následně museli uhodnout
původní interprety a název skladby).
Odpověď: Black Sabbath - She’s gone
Z vítězství v našem druhém kvízu se nakonec radoval tým s názvem Otazník s celkovým počten
39 bodů, ovšem čest a naše díky náleží také všem poraženým týmům.
Závěrem bychom rádi poděkovali obci Bohuslavice, konkrétně panu starostovi a zaměstnancům
obecního úřadu, za celkovou spolupráci při pořádání druhého Bohuslavického kvízového večeru.
Děkujeme především za nabídnuté prostory, pomoc s jejich přípravou a také za věcné ceny.
Děkujeme
všem
týmům
za
výbornou atmosféru a jejich zápal pro
hru! Kvízový večer se všem
zúčastněným líbil, proto se můžete těšit
na jeho třetí pokračování, a to ještě před
vypuknutím letních prázdnin. Vše bude
s předstihem
avizováno
na
internetových
stránkách
obce
Bohuslavice i na Facebooku a soutěžící
se mohou těšit na nové okruhy otázek,
které opět prověří jejich znalosti i
přehled.
Bc. Ondřej Šebestík, Mgr. Jan Boček,
Ing. Jindřich Kozák, Ing. Jiří Kocián, Ph.D.
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Společenská kronika:
naši jubilanti v měsíci dubnu 2016
Moslerová Marie
Hnilková Margit
Rosa Drahomír
Vaško Lenhart
Kokeš Valdemar
Štefek František

Fuchsová Kristina
Vitásková Lucie
Kostřebová Miluše
Hurná Magdalena
Šimová Irmgarda

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